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A. UMUM 

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah terus berupaya menciptakan 

lapangan kerja bagi masyarakat dalam peningkatan akses terhadap 

infrastruktur dasar permukiman. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia 

pada Rapat Kabinet tanggal 9 Februari 2021, Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat diminta untuk meningkatkan anggaran dan 

mempercepat pelaksanaan kegiatan padat karya Tahun Anggaran 2021, 

sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi nasional. 

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian 

Agama Republik Indonesia Nomor B-2649/DJ.I/Dt.I.V/HM.01/11/2020 

tanggal 16 November 2020 perihal Surat Dukungan Data Pesantren serta 

menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas, 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal 

Cipta Karya melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur 

permukiman berbasis masyarakat/kegiatan padat karya yang dilaksanakan 

di perdesaan maupun perkotaan. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan 

padat karya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, perlu menetapkan Surat 



Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Kegiatan Padat Karya. 

 

B. DASAR PEMBENTUKAN 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5347); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan 

Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5883); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63);  

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor  199); 

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya (Berita Negera Rebuplik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1.005); 



8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (Berita Negera Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negera 

Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Berita Negera Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554). 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan 

padat karya di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring agar sasaran 

kegiatan padat karya dapat tercapai sesuai tujuan. 

 
Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan hasil yang efektif dan efisien 

sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. 

 

D. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kegiatan Padat Karya di lingkungan 

Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu: 

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya; 

2. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);  

3. Sanitasi Perdesaan Padat Karya; 

4. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS); 

5. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK); 

6. Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R); 

7. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); 

8. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

 

 





Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Cipta Karya

http://ciptakarya.pu.go.id
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LAMPIRAN  

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA 

NOMOR : 04/SE/DC/2021 

TENTANG 
  

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT 

KARYA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 

 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA  

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 

 

A. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) PERDESAAN PADAT KARYA 

 

I. KETENTUAN UMUM 

1.1 Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan Program SPAM Perdesaan Padat Karya adalah: 

1) Menyediakan sarana penyediaan air minum yang terjangkau dan 

berkelanjutan bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang 

aman; dan 

2) Meningkatkan pendapatan keluarga melalui keterlibatan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pelaksanaan pembangunan sarana 

penyediaan air minum. 

 

1.2 Sasaran 

1.2.1 Sasaran Program 

Sasaran yang akan dicapai pada Program SPAM Perdesaan Padat Karya 

adalah: 

1) Peningkatan jumlah masyarakat di wilayah perdesaan yang mendapatkan 

akses air minum aman; dan 

2) Peningkatan pendapatan keluarga bagi MBR yang bekerja dalam program 

SPAM Perdesaan Padat Karya. 

1.2.2 Sasaran Lokasi 

Sasaran Program adalah Kabupaten/Kota yang cakupan pelayanan air minum 

aman perdesaan belum mencapai 100%. 
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1.3 Pendekatan Program 

Program SPAM Perdesaan Padat Karya Padat Karya merupakan salah satu 

program penyelenggaraan prasarana dan sarana air minum yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat 

melalui : 

1) Keberpihakan pada MBR 

Orientasi kegiatan mulai proses perencanaan, pelaksanaan maupun 

pemanfaatan hasil program, melibatkan masyarakat MBR di perdesaan 

dengan kondisi rawan air atau akses air minum rendah; 

2) Keterlibatan Masyarakat 

Masyarakat diberikan kewenangan, kepercayaan, kesempatan yang luas 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan 

pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana air minum secara 

mandiri; 

3) Inisiatif Masyarakat 

Masyarakat dilibatkan/berperan aktif dalam mengidentifikasi 

permasalahan, merumuskan kebutuhan, serta pemecahan permasalahan 

air minum secara demokratis dan transparan, serta berpihak kepada 

masyarakat rentan dan perempuan; 

4) Keswadayaan Masyarakat 

Tumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membangun air 

minum menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, 

baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana air minum terbangun; 

5) Kapasitas Masyarakat 

Peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan 

air minum melalui pendampingan Fasilitator Provinsi (Fasprov), 

Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/Korkot) dan Fasilitator Masyarakat 

(FM). 

 

1.4 Prinsip Program 

Dalam penyelenggaraan SPAM Perdesaan Padat Karya diterapkan beberapa 

prinsip dasar sebagai berikut: 



- 3 -  

1) Tanggap Kebutuhan 

a. Perencanaan dan penetapan lokasi kegiatan berdasarkan kebutuhan 

SPAM oleh masyarakat; 

b. Masyarakat memiliki komitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan 

Program SPAM Perdesaan Padat Karya. 

2) Pilihan Teknologi 

Masyarakat mampu memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi setempat dengan diberikan edukasi tentang jenis SPAM yang akan 

dibangun. 

3) Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan program dengan 

didampingi oleh Fasilitator Provinsi, Koordinator Kabupaten/Kota dan 

Fasilitator Masyarakat. 

4) Kesetaraan Gender 

Keterlibatan baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan aktif dalam 

setiap tahapan kegiatan Program SPAM Perdesaan Padat Karya, yaitu pada 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca konstruksi sesuai dengan 

kapasitasnya. 

5) Berkelanjutan 

 Pengoperasian dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum terbangun 

dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan dibantu 

Pemerintah Desa dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota 

berkomitmen untuk bertanggungjawab pada pembinaan tahap pasca 

konstruksi. 

6) Akuntabel 

Pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan. 

 

1.5 Persyaratan Lokasi Penerima Program 

Persyaratan Lokasi Penerima Program SPAM Perdesaan Padat Karya adalah: 

1) Berada di kawasan Kabupaten/Kota dengan akses air minum aman 

perdesaan belum mencapai 100% dan masuk kategori rawan air; 

2) Adanya kebutuhan pelayanan air minum sesuai dengan dokumen Rencana 

Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten/Kota (apabila 
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telah disusun); 

3) Tidak termasuk daerah layanan air minum PDAM Kabupaten/Kota yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bupati/Walikota; dan 

4) Diutamakan berada di lokasi MBR yang bersedia mengikuti program. 

 

1.6 Penyelenggaraan Program 

Pola penyelenggaraan Program SPAM Perdesaan Padat Karya dilakukan oleh 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan didampingi oleh Fasilitator 

Provinsi, Koordinator Kabupaten/Kota dan Fasilitator Masyarakat (FM) yang 

memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai kegiatan 

perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 

Secara keseluruhan keterlibatan masyarakat dalam implementasi Program 

SPAM Perdesaan Padat Karya adalah sebagai subyek (pelaku utama program). 

Masyarakat sasaran dengan didampingi FM akan melakukan analisa situasi 

dengan mengangkat kondisi sosial masyarakat sasaran, memunculkan 

kebutuhan akan permasalahan kondisi rawan air, untuk dilakukan kegiatan 

perencanaan perbaikan sarana air minum secara mandiri melalui Program 

SPAM Perdesaan Padat Karya. Adapun kegiatan tersebut dilakukan mulai dari 

tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca 

konstruksi. 

 

1.7 Organisasi Pelaksana Program 

Penyelenggaraan Program SPAM Perdesaan Padat Karya melibatkan berbagai 

komponen pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang mulai dari tingkat 

desa, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat Pusat seperti diuraikan di 

bawah ini. 

  



- 5 -  

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM SPAM PERDESAAN PADAT KARYA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 Pelaksana Tingkat Pusat 

Direktorat   Air   Minum   mempunyai   tugas   melaksanakan penyusunan    

dan    perumusan    kebijakan    dan    strategi, perencanaan  teknis,  

pelaksanaan  kebijakan,  pembinaan  dan pengawasan,    pembinaan    

pelaksanaan    norma,    standar, prosedur,    dan    kriteria    perencanaan,    

pelaksanaan,    dan evaluasi    kinerja,    serta    fasilitasi    pemberdayaan    

bidang pengembangan sistem penyediaan air minum. 

Pembinaan teknis kegiatan Program SPAM Perdesaan Padat Karya dilakukan 

oleh Direktorat Air Minum melalui Sub Direktorat Wilayah I, II dan III sesuai 

dengan lokasi SPAM Perdesaan Padat Karya.  

Tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanan program   
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dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, fasilitas 

pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi 

penandatanganan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

bidang pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh Indonesia. 

Tugas Satker Direktorat Air Minum dalam melakukan pengembangan SDM 

serta Pemantauan dan Evaluasi kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya, 

adalah sebagai berikut: 

1) Berkoordinasi dengan Subdit Wilayah dalam penyelenggaraan program di 

tingkat pusat; 

2) Berkoordinasi dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman (PPP) 

Wilayah melalui PPK Air Minum; 

3) Merekrut dan memobilisasi Konsultan Advisory Program Padat Karya, 

termasuk Fasilitator Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota; dan 

4) Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan Konsultan Advisory Program 

Padat Karya, termasuk Fasilitator Provinsi dan Koordinator 

Kabupaten/Kota. 

Tugas  Konsultan Advisory SPAM Perdesaan Padat Karya adalah: 
 

1) Melaksanakan pembinaan berupa bimbingan teknis sejak tahap 

perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan; 

2) Melakukan pendampingan pada saat proses perencanaan di tingkat desa, 

pembangunan sarana dan prasarana serta operasi dan pemeliharaan 

dalam SPAM Perdesaan Padat Karya TA 2021; 

3) Memastikan pelaksanaan pembangunan di lapangan mengacu kepada 

pedoman teknis SPAM Perdesaan Padat Karya; 

4) Memberikan pendampingan teknis dan manajemen terhadap pelaksanaan 

pembangunan sarana dan prasarananya;   

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana 

dan prasarana yang sedang dibangun; 

6) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan sesuai dengan 

pedoman teknis SPAM Perdesaan Padat Karya; 

7) Pengendalian pelaksanaan teknis dan manajemen program; 
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8) Membuat laporan kepada Tim Teknis dan PPK Pembinaan Manajemen II, 

Satker Direktorat Air Minum secara bulanan tentang hasil pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan; 

9) Memandu pelaksanaan program melalui kerja sama dan koordinasi dengan 

pihak terkait, yaitu pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 

penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), pemilihan teknologi dan 

rencana pelaksanaan, pelatihan-pelatihan yang diperlukan, pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa di masyarakat, operasi dan pemeliharaan, serta 

serah terima pekerjaan dengan memberikan analisa serta rekomendasi 

sesuai dengan pedoman Program Padat Karya; 

10) Merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut; 

11) Memberikan dukungan teknis dan manajemen kepada Direktorat Air 

Minum dalam penyelenggaraan SPAM Perdesaan Padat Karya tingkat 

nasional; 

12) Berkoordinasi dengan Satker PPP Wilayah di provinsi terkait melalui PPK 

Air Minum untuk merangkum dokumentasi visual dan audiovisual pada 

tiap tahapan kegiatan Program SPAM Perdesaan Padat Karya di lokasi-

lokasi terpilih;  

13) Melakukan produksi film dokumentasi SPAM Perdesaan Padat Karya di 

lokasi-lokasi terpilih; 

14) Melaksanakan penayangan film dokumentasi SPAM Perdesaan Padat Karya 

melalui media TV Nasional; 

15) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja fasilitator provinsi, 

koordinator kabupaten/kota dan fasilitator masyarakat di desa; 

16) Membuat laporan rekomendasi terhadap hasil pemantauan dan evaluasi 

fasilitator provinsi, koordinator kabupaten/kota dan fasilitator masyarakat;  

17) Membantu Satker Direktorat Air Minum dalam pelaksanaan peningkatan 

kapasitas bagi fasilitator provinsi, koordinator kabupaten/kota dan 

fasilitator masyarakat di desa; 

18) Membuat laporan mingguan terhadap progres pelaksanaan pembangunan 

dan pendampingan; 

19) Melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Padat Karya; 

20) Melakukan pemutakhiran data SIM Padat Karya sesuai dengan 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
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1.7.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi 

Di tingkat Provinsi, Kepala BPPW bertindak sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan program SPAM Perdesaan Padat Karya, sedangkan untuk 

pelaksana kegiatan fisik berada di Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum. 

Struktur  organisasi BPPW sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 

05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 

20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Kemen PUPR. Dalam pelaksanaan kegiatan program SPAM Perdesaan Padat 

Karya, Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum dibantu oleh Fasilitator 

Provinsi. 

Tugas Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam pelaksanaan 

program SPAM Perdesaan Padat Karya, yaitu: 

1) Menyelenggarakan Program SPAM Perdesaan Padat Karya di tingkat 

Provinsi; 

2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Air Minum melalui Subdit 

Wilayah; dan 

3) Melakukan dan melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Program 

SPAM Perdesaan Padat Karya kepada Direktorat Air Minum melalui Subdit 

Wilayah. 

Tugas Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum dalam pelaksanaan 

program SPAM Perdesaan Padat Karya antara lain: 

1) Merekrut dan memobilisasi Fasilitator Masyarakat (Fasprov, Korkab & FM); 

2) Melakukan verifikasi dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM); 

3) Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KSM; 

4) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan KSM 

berdasarkan rekomendasi dari Fasprov, Korkab dan FM; 

5) Fasilitasi kepada KSM mengenai kelengkapan dokumen pendukung proses 

pencairan dana; 

6) Memeriksa laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan laporan 

pertanggungjawaban KSM dibantu oleh Fasprov, Korkab dan FM; 

7) Melakukan amandemen/adendum dokumen PKS apabila diperlukan; 

8) Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui pelaporan 

i-eMonitoring dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 
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9) Melakukan serah terima hasil pekerjaan dan serah terima pengelolaan 

sarana; 

10) Memfasilitasi rapat koordinasi rutin antara Fasprov, Korkab, FM, KSM, 

KPSPAM dan Pemda Kabupaten/Kota; 

11) Menindaklanjuti hasil temuan auditor. 

Tugas Fasprov: 

1) Membantu Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum dalam 

menyelenggarakan Program SPAM Perdesaan Padat Karya di tingkat 

Provinsi; 

2) Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, serta 

melaporkannya kepada Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum dan ke 

Konsultan Advisory Pusat; 

3) Membantu Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum dalam melakukan 

verifikasi dokumen RKM, dokumen pencairan dan laporan 

pertanggungjawaban; 

4) Melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan program dengan 

memberikan dukungan teknis dan manajemen program di tingkat 

Kabupaten/Kota; 

5) Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut 

penanganannya kepada Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum; 

6) Membantu Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum dalam menyusun 

Laporan Manajemen Program (LMP) dan Laporan Manajemen Keuangan 

(LMK) pelaksanaan tingkat Provinsi; 

7) Membantu Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum dalam memeriksa 

laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh KSM; 

8) Melakukan entri data pada aplikasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) 

melalui operator yang ada di Provinsi; 

9) Bersama dengan KSM melakukan uji coba terhadap semua fungsi sarana 

terbangun;dan 

10) Memantau kinerja Korkab/Korkot dan FM dalam penyelenggaraan 

Program SPAM Perdesaan Padat Karya. 

1.7.3 Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Bupati/WaliKota, sebagai 
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penanggung jawab pelaksanaan program di Kabupaten/Kota. Tugas 

Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain : 

1) Melakukan koordinasi penyelenggaraan Program SPAM Perdesaan Padat 

Karya di wilayah kerjanya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kabupaten/Kota terkait; 

2) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan SPAM Perdesaan Padat 

Karya pascakonstruksi; dan 

3) Berperan sebagai Pembina KPSPAM untuk menjamin keberlanjutan 

Program SPAM Perdesaan Padat Karya melalui lurah/kepala desa. 

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten/Kota 

dibantu oleh 1 (satu) orang Koordinator Kabupaten/Kota yang memiliki tugas: 

1) Mendukung penyelenggaraan Program Air Minum Perdesaan Padat Karya 

di wilayah tugasnya; 

2) Melakukan supervisi dan pemantauan dalam menyelenggarakan Program 

Air Minum Perdesaan Padat Karya di wilayah tugasnya; 

3) Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, serta 

melaporkannya kepada OPD Kabupaten/Kota terkait dan Fasprov; 

4) Melakukan verifikasi dokumen RKM, dokumen pencairan dan laporan 

pertangungjawaban kepada Satker PPP Wilayah untuk dilaporkan kepada 

PPK Air Minum melalui Fasilitator Provinsi; 

5) Menyusun Laporan Manajemen Proyek (LMP) dan Laporan Manajemen 

Keuangan (LMK) pelaksanaan tingkat Kabupaten/Kota untuk dilaporkan 

kepada PPK Air Minum melalui Fasilitator Provinsi; 

6) Melakukan entri data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM); 

dan 

7) Melakukan uji coba terhadap semua fungsi prasarana dan sarana 

bersama KPSPAM, KSM, FM, Fasprov, OPD terkait, dan PPK Air Minum. 

1.7.4 Organisasi Pelaksana Tingkat Masyarakat 

Organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan SPAM adalah 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pengelola Sistem 

Penyediaan Air Minum (KPSPAM). 

KSM merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan sarana air 

minum sedangkan KPSPAM berperan dalam keberlanjutan sarana air minum 
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Program SPAM di tingkat desa. 

KSM dan KPSPAM merupakan wakil masyarakat pengguna dan pemanfaat, 

sehingga keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif 

masyarakat (partisipasi) dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses 

penyiapan masyarakat, sosialiasasi, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, 

pemanfaatan dan pemeliharaannya. 

1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

Pembentukan KSM melalui rembuk warga dengan bentuk dan susunan 

struktur organisasi sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan 

keterlibatan kaum perempuan. 

Tugas KSM antara lain: 

a. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Pembangunan SPAM, 

didampingi oleh FM; 

b. Mensosialisasikan dokumen RKM kepada calon pemanfaat SPAM; 

c. Memfasilitasi kegiatan rembuk warga; 

d. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) dengan Satker 

PPP Wilayah melalui PPK Air Minum; 

e. Bersama Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) 

menyusun rencana pengoperasian dan pemeliharaan (O&P); 

f. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Penarikan 

Dana Bank (RPDB) yang akan digunakan dalam proses pembangunan; 

g. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan 

pembangunan prasarana/ sarana setiap minggu kepada masyarakat; 

h. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penyaluran 

dana dilengkapi dengan bukti penggunaan dana; 

i. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satker PPP Wilayah 

melalui PPK Air Minum, Koordinator Kabupaten, Fasilitator Provinsi, 

Kepala Desa/Lurah, Kader Masyarakat dan TFM selama pelaksanaan 

konstruksi; 

j. Melakukan uji coba terhadap semua fungsi prasarana dan sarana air 

minum terbangun; dan 

k. Melakukan serah terima prasarana dan sarana air minum yang 

terbangun kepada Balai Permukiman Prasarana Wilayah. 
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2) Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) 

KPSPAM dibentuk pada saat rembuk warga, kepengurusan/ keanggotaan 

KPSPAM diutamakan berasal dari calon pemanfaat. KPSPAM bersama 

masyarakat akan mengelola sarana SPAM terbangun untuk keberlanjutan 

program. Hal ini akan dituangkan dalam AD/ART KPSPAM. SK 

pembentukan KPSPAM dibuat oleh Kepala Desa/Lurah. Jika KPSPAM akan 

mengelola dana bantuan dari pihak lain (APBN, APBD, CSR, dan bantuan 

lainnya) maka organisasi KPSPAM wajib berbadan hukum. 

Tugas dan Fungsi KPSPAM adalah: 

a. Merencanakan besaran iuran pemanfaatan sarana; 

b. Mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, membukukan 

dan melaporkan secara rutin kepada anggota/pemanfaat dan 

pemerintah desa; 

c. Membuka rekening bank atas nama KPSPAM (ditandatangani oleh 3 

orang pengurus KPSPAM); 

d. Mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana air minum; 

e. Mengembangkan mutu pelayanan SPAM dan jumlah Sambungan 

Rumah (SR); dan 

f. Menggalang kemitraan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 

antara lain dengan cara CSR dan kerjasama antar KPSPAM. Kemitraan 

dengan badan usaha hanya boleh dilakukan oleh BUMN/BUMD 

3) Fasilitator Masyarakat 

Tugas FM adalah secara bersama-sama mendampingi masyarakat (KSM) 

demi tercapainya tujuan Program SPAM Perdesaan Padat Karya di lokasi 

sasaran. FM program ini harus berlatar belakang teknik sipil/teknik 

lingkungan agar dapat memfasilitasi pengembangan sistem penyediaan air 

minum. 

Tugas FM adalah: 

a. Mendampingi KSM dan aparat desa untuk melakukan identifikasi 

permasalahan & kebutuhan prasarana/sarana; 

b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan RKM; 

c. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan perencanaan 
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d. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada seluruh 

masyarakat; 

e. Memfasilitasi kegiatan rembuk-rembuk di tingkat masyarakat; 

f. Memfasilitasi pembentukan KSM, KPSPAM dan Panitia Pengadaan; 

g. Memfasilitasi KPSPAM dalam  penyusunan rencana pengelolaan 

sarana, termasuk penetapan besaran iuran; 

h. Melakukan pendampingan teknis terhadap KSM dalam penyusunan 

mekanisme operasi dan pemeliharaan; 

i. Perencanaan teknis, gambar kerja, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

j. Melakukan verifikasi terhadap  dokumen pencairan dana sesuai 

tahapan pekerjaan; 

k. Membantu Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum dalam 

memverifikasi dokumen RKM; 

l. Mendampingi KSM dalam proses penyusunan Laporan Penggunaan 

Dana (LPD) setiap termin penarikan dana dari bank; 

m. Mendampingi KSM dalam proses penyusunan laporan 

pertanggungjawaban setiap tahapan; 

n. Mendampingi KSM dalam pengadaan barang dan jasa; 

o. Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada KSM pada 

saat pelaksanaan pembangunan prasarana/ sarana; 

p. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di 

tingkat desa/kelurahan dalam penyelenggaraan program pada setiap 

tahapannya; 

q. Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada pengelola 

kegiatan di tingkat desa/kelurahan dalam pengendalian dan pelaporan 

pelaksanaan; 

r. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program 

sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan ke Satker 

PPP Wilayah melalui PPK Air Minum melalui Koordinator Kabupaten; 

dan 

s. Mengisi formulir MIS sesuai dengan progres kegiatan di lapangan dan 

melaporkan kepada Koordinator Kabupaten/ Kota. 
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II. MEKANISME PENCAIRAN DANA 

2.1 Sumber Dana 

Pendanaan kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya ini melalui sumber dana 

APBN, yang terdiri dari dua kelompok kegiatan utama, 

1) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebanyak-banyaknya                             

Rp. 350.000.000,00 untuk setiap lokasi untuk jenis kegiatan yang terdiri 

dari*: 

a. Pengadaan bahan dan peralatan paling banyak sebesar 60% dari nilai 

BLM; 

b. Upah tenaga kerja paling sedikit sebesar 30%; dan 

c. Administrasi kegiatan dan Oprasional awal paling banyak sebesar 10%; 

 *Besaran BLM untuk wilayah remote/terpencil/kepulauan akan disesuaikan, 
memperhatikan indeks kemahalan harga material, ditetapkan oleh Kementerian PUPR. 

2) Pengelolaan kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya: 

a. Penyediaan tenaga Fasilitator Provinsi, Koordinator Kabupaten/Kota 

dan Fasilitator Masyarakat; 

b. Pelatihan/Workshop/Rapat Koordinasi; 

c. Honorarium pengelola kegiatan di tingkat Pusat, dan provinsi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

d. Pencetakan buku pedoman dan publikasi program; 

e. Pemantauan dan pelaporan; 

f. Administrasi kegiatan. 

 

2.2 Mekanisme Penyediaan Dana APBN 

Penganggaran pembiayaan kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya dengan 

sumber dana APBN akan dialokasikan melalui Satker Direktorat Air Minum 

untuk lingkup kegiatan pengelolaan program, termasuk penyediaan Konsultan 

Manajemen, Fasilitator Provinsi, dan Koordinator Kabupaten. Sedangkan 

alokasi anggaran untuk pembiayaan Fasilitator Masyarakat dan Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) dialokasikan pada Kepala Balai PPW Provinsi. 

Untuk alokasi dana BLM akan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 24/PRT/M/2016 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal 
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Cipta Karya. 

 

2.3 Administrasi Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat 

Penerima dana bantuan SPAM Perdesaan Padat Karya adalah masyarakat 

yang berada di desa/kelurahan dan merupakan MBR melalui perwakilan KSM 

yang dibentuk dari rembuk warga. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah oleh 

Satker PPP Wilayah Provinsi melalui PPK Air Minum disalurkan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Dana kegiatan untuk masing-masing lokasi disalurkan melalui dokumen 

anggaran/DIPA Satker PPP Wilayah; 

2) Kontrak kerja atau Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Satker 

Pelaksanaan  PPW melalui PPK Air Minum dengan KSM; Adapun isi 

kontrak kerja atau Perjanjian kerjasama yang dimaksud akan memuat 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak; 

b. Jumlah bantuan yang diberikan; 

c. Tata cara dan syarat penyaluran; 

d. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk 

menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati; 

e. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk 

menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas Negara; 

f. Sanksi; 

g. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada Satker 

PPP Wilayah melalui PPK Air Minum; dan 

h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah 

pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. 

3) Sebelum pembuatan Kontrak Kerja atau perjanjian kerjasama oleh Satker 

PPP Wilayah melalui PPK Air Minum maka KSM diwajibkan membuka 

rekening; 

4) Pembukaan rekening bersama untuk Program SPAM Perdesaan Padat 

Karya dilakukan oleh KSM. Buku Tabungan dibuat atas nama KSM 

ditandatangani (spesimen) oleh 3 orang; 

5) Ada kesepakatan antara pihak bank dengan KSM bahwa setiap penarikan 
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dana oleh KSM harus dilengkapi dengan dokumen RPDB. KSM tidak 

diperbolehkan memindah bukukan dana bantuan ke rekening pribadi 

maupun rekening lainnya Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah 

Penyaluran dana dari KPSPAM ke Rekening KSM dibagi menjadi 2 tahap: 

a. Tahap I sebesar 70% dari total Dana Bantuan Pemerintah bisa di 

proses setelah Rencana Kerja Masyarakat (RKM) diverifikasi, dan KSM 

telah membuka rekening tabungan; 

b. Tahap ke II sebesar 30% dari total Dana Bantuan Pemerintah setelah 

pencapaian progres fisik minimal sebesar 60%, Laporan Penggunaan 

Dana (LPD) tahap I telah diserahkan ke Satker PPP Wilayah melalui 

PPK Air Minum. 

Berkas penyaluran dana yang disiapkan oleh Satker PPP Wilayah melalui PPK 

Air Minum, antara lain: 

1) Kontrak kerja atau perjanjian kerjasama; 

2) Berita Acara Pembayaran; 

3) Bukti Pembayaran/ bukti penerimaan uang KSM; 

4) Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sedangkan berkas yang disiapkan oleh KSM adalah: 

1) Surat permohonan penyaluran Dana Bantuan; 

2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) merupakan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) yang menjabarkan penggunaan dana dengan membagi menjadi 3 

bagian rencana prioritas pada setiap tahapan, yaitu: 

a. rencana prioritas kebutuhan material/bahan; 

b. rencana prioritas upah 

c. rencana prioritas alat dan operasional  

RPD ini akan memuat kebutuhan rencana penggunaan dana untuk 

penyaluran dana Tahap I sebesar 70% (RPD I), dan Tahap II sebesar 30% 

(RPD II); 

7) Fotocopy Buku Rekening Tabungan KSM; Pembukaan rekening oleh KSM 

dilakukan sebelum penandatanganan kontrak kerja/perjanjian kerja, dana 

untuk pembukaan rekening diambil dari swadaya tunai dari calon 

penerima pemanfaat. Fotocopy buku tabungan KSM merupakan salah satu 

berkas yang harus disampaikan pada saat proses pengajuan dana. 
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III. TAHAP PERSIAPAN 

3.1 Umum 

Persiapan pelaksanaan Program SPAM Perdesaan Padat Karya merupakan 

salah satu tahapan yang sangat penting sebagai awal masuknya rangkaian 

tahapan pelaksanaan program dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 

program serta mewujudkan pelaksanaan program yang efektif, efisien, mandiri 

dan berkelanjutan. 

Tahap Persiapan pelaksanaan Program SPAM Perdesaan Padat Karya 

dilakukan secara berjenjang dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, sampai ditingkat masyarakat perdesaan. 

 

3.2 Survey Identifikasi Lokasi 

Melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan kegiatan persiapan 

calon penerima program  antara lain adalah: 

3.2.1 Pemetaan Sosial 

Pemetaan sosial adalah kegiatan partisipatif masyarakat tentang kondisi 

terkini dan masalah sosial dengan pengumpulan data dan informasi. Kegiatan 

pemetaan sosial dilakukan oleh masyarakat didampingi oleh FM antara lain: 

1) Klasifikasi Kesejahteraan 

Kegiatan klasifikasi kesejahteraan bertujuan: 

a. Mengklasifikasikan jumlah penduduk RT/RW ke dalam kategori tingkat 

kesejahteraan (kaya, MBR, rata-rata), laki-laki, perempuan, dewasa, 

manula, anak-anak, menurut kriteria khusus setempat, serta proporsi 

populasi masing-masing klasifikasi status sosial untuk tiap kategori; 

b. Klasifikasi kesejahteraan digunakan untuk mengidentifikasi akses 

terhadap sarana, fungsi dan pekerjaan, permasahalahan terkait 

program, serta mengidentifikasi perbedaan tingkat partisipasi 

masyarakat dan sebagainya. 

2) Pemetaan Akses Air Minum di Lokasi  

Tujuan pemetaan di lokasi: 

a. Mempelajari kondisi sarana air minum masyarakat (kondisi eksisting); 
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b. Mempelajari akses keluarga kaya, rata-rata, MBR serta kelompok 

masyarakat rentan kebutuhan air minum terhadap sarana tersebut; 

c. Mempelajari dari keluarga kelas sosial (kaya, MBR dan rata- rata) baik 

laki–laki atau perempuan yang bekerja dalam bidang pelayanan sarana 

air minum. 

 

3.3 Penyiapan Fasilitator Provinsi (Fasprov), Koordinator Kabupaten/Kota 

Dan Fasilitator Masyarakat (FM) 

Pada setiap Provinsi pelaksana Program SPAM Perdesaan Padat Karya akan 

disediakan 1 (satu) orang Fasilitator Provinsi (Fasprov) untuk membantu 

Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum mengelola program padat karya di 

wilayahnya. Sedangkan pada tingkat kabupaten pelaksanaan program 

dilakukan oleh korkab/korkot dimana masing-masing kabupaten/kota 

sebanyak 1 korkab/korkot. Jika dalam 1 kabupaten hanya terdapat 1 desa 

maka korkab/korkot di adakan dan pendampingan dilakukan oleh Fasprov.  

Jumlah Fasilitator untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan SPAM 

Perdesaan Padat Karya ditingkat masyarakat adalah satu tim FM yang terdiri 

dari satu orang Fasilitator Pemberdayaan, dan satu orang Fasilitator Teknik 

yang akan mendampingi sebanyak- banyaknya dua lokasi kegiatan. 

3.3.1 Kriteria Calon Fasprov, Korkab dan FM 

Kriteria calon Fasprov, Korkab dan FM, sebagai berikut: 

1) Fasilitator Provinsi 

a. Pendidikan minimal S1 Teknik Lingkungan, Sipil dan Arsitektur; 

b. Pengalaman di bidang Pendampingan Program Air Minum/ 

Pemberdayaan minimal 5 tahun; 

c. Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; 

d. Sehat jasmani dan rohani; 

e. Memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik; 

f. Berusia maksimal 5 tahun; 

g. Tidak terikat kerja di pendampingan program/perusahaan lain; 

h. Bukan PNS/TNI-POLRI dan pegawai honorer instansi; 
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i. Bukan anggota dan simpatisan partai politik; 

j. Bersedia tinggal di wilayah tugas yang ditetapkan oleh pemberi tugas. 

2) Koordinator Kabupaten 

a. Pendidikan minimal S1 Teknik Lingkungan, Sipil dan Arsitektur; 

b. Pengalaman di bidang Pendampingan Program Air Minum/ 

Pemberdayaan minimal 2 tahun; 

c. Berkelakuan baik yang ditunjukan dengan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; 

d. Sehat jasmani dan rohani; 

e. Memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik; 

f. Berusia maksimal 45 tahun; 

g. Tidak terikat kerja di pendampingan program/ perusahaan lain; 

h. Bukan PNS/TNI-POLRI dan pegawai honorer instansi; 

i. Bukan anggota dan simpatisan partai politik; 

j. Bersedia tinggal di wilayah tugas yang ditetapkan oleh pemberi tugas. 

3) Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM) Teknik 

a. Pendidikan minimal D3 Teknik Lingkungan/Sipil/ Arsitektur*; 

b. Diutamakan yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

memfasilitasi/ memberdayakan masyarakat bidang teknik air minum 

(diutamakan)/teknik lingkungan serta memiliki kemampuan 

perencanaan penyusunan Detail Engineering Design (DED), Rencana 

Anggaran Biaya (RAB), menyusun analisa dan spesifikasi teknis aspek 

struktur mekanikal, arsitektur dan supervisi/ pengawasan; 

c. Berusia maksimal 45 tahun; 

d. Memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik; 

e. Diutamakan berasal dari lokasi dampingan; 

f. Tidak terikat kerja pendampingan program/perusahaan lain; 

g. Bukan PNS/TNI-POLRI, anggota dan simpatisan partai politik dan 

pegawai honorer instansi; 

h. Bersedia tinggal di wilayah tugas yang ditetapkan oleh pemberi tugas. 

4) Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM) Pemberdayaan 

a. Pendidikan minimal D3*; 

b. Diutamakan yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 
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memfasilitasi/ memberdayakan masyarakat bidang teknik air minum; 

c. Diutamakan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

memfasilitasi pembukuan pelaksanaan program pemberdayaan; 

d. Berusia maksimal 45 tahun; 

e. Memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik; 

f. Diutamakan berasal dari lokasi dampingan; 

g. Tidak terikat kerja pendampingan program/perusahaan lain; 

h. Bukan PNS/TNI - POLRI, anggota dan simpatisan partai politik dan 

pegawai honorer instansi; 

i. Bersedia tinggal di wilayah tugas yang ditetapkan oleh pemberi tugas 

*Untuk daerah remote/terpencil/kepulauan dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan SDM 
yang tersedia di lokasi dampingan 
 

3.3.2 Bimbingan Teknis Fasprov, Korkab dan Fasiltator Masyarakat 

Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasprov, Korkab dan FM diselenggarakan oleh 

Satker Direktorat AM. Setelah bimbingan teknis Fasprov, Korkab dan FM 

diharapkan mampu untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengkaji, 

mengenali, masalah-masalah air minum yang ada di wilayahnya dan 

memberikan solusinya. 
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IV. TAHAP PERENCANAAN 

4.1 Sosialisasi Di Tingkat Desa 

Sosialisasi awal dilakukan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan 

informasi tentang Program SPAM Perdesaan Padat Karya  kepada masyarakat. 

Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan kegiatan pemetaan sosial dan 

pemetaan akses air minum telah dilakukan bersama masyarakat. Selain itu 

kegiatan sosialisasi Program SPAM Perdesaan Padat Karya dilakukan juga oleh 

aparat Desa dengan didampingi oleh Fasprov, Korkab dan FM. Dari hasil 

sosialisasi ini didapatkan kesepakatan untuk pelaksanaan Program SPAM 

Perdesaan Padat Karya di desa. 

Pada saat sosialisasi ini diperlukan juga kesepakatan masyarakat terkait 

dengan kontribusi dari masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program.  

 

4.2 Pembentukan KSM Dan KPSPAM 

Untuk mendukung dan mengelola kegiatan pembangunan Program SPAM 

Perdesaan Padat Karya maka dibentuk suatu wadah masyarakat yaitu 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM dibentuk melalui rembuk warga 

di titik lokasi sasaran (calon pemanfaat sarana) yang ditetapkan melalui SK 

Kepala Desa/Lurah. KSM harus berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang yang 

terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi perencana, seksi pelaksana 

(Contoh SK KSM) dapat dilihat pada Lampiran. KSM bertugas sampai dengan 

serah terima prasarana dan sarana air minum kepada Satker PPP Wilayah 

Provinsi melalui PPK Air Minum. 

Susunan dan Tugas pengurus KSM adalah sebagai berikut: 

1) Ketua: 

a. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan; dan 

b. Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat. 

2) Sekretaris: 

a. Membantu penyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan 

tata usaha dan dokumentasi; 

b. Melaksanakan surat-menyurat; dan 

c. Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap. 
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3) Bendahara: 

a. Menerima, menyimpan, membayarkan uang serta 

mempertanggungjawabkan dan mengarsipkan dokumen-dokumen 

pertanggungjawaban; 

b. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan dengan melakukan 

pencatatan pada tahap konstruksi antara lain: 

i. Laporan keuangan mingguan untuk diumumkan (ditempel di 

papan pengumuman/tempat strategis) sehingga dapat dilihat 

dengan mudah oleh  masyarakat; dan 

ii. Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan 

laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian 

diserahkan kepada Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum. 

4) Seksi-Seksi: 

a. Seksi Perencanaan 

Tugas seksi perencanaan didampingi FM adalah membantu: 

i. Mensosialisasikan pilihan teknologi SPAM kepada masyarakat; 

ii. Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi SPAM yang akan 

dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat  serta 

kondisi lingkungan; 

iii. Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dan RAB Sesuai 

dengan teknologi SPAM yang dipilih masyarakat; 

iv. Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi dan kurva S; 

v. Menyusun dokumen RKM; 

vi. Melakukan inventarisasi tenaga kerja; 

vii. Merekrut tenaga kerja; 

viii. Mengatur tenaga kerja di lapangan; 

ix. Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan; dan 

x. Mengatur mekanisme pengawasan terhadap pekerja. 

b. Seksi Pelaksana 

Tugas seksi pelaksana didampingi FM adalah membantu: 

i. Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama 

pembangunan; 

ii. Membuat laporan tentang keadaan material; 
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iii. Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 

konstruksi. 

 

4.3 Mekanisme Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat 

Masyarakat 

4.3.1 Umum 

Pengadaan adalah proses untuk memperoleh barang dan jasa berupa 

pengalihan dari pihak ketiga atau dari pihak yang mengadakan. Proses 

pengalihan ini melalui proses yang diatur sedemikian rupa sehingga barang 

dan jasa tersebut diperoleh dengan kualitas yang tepat dan harga yang 

termurah. 

Pengadaan barang dan jasa dalam program SPAM Perdesaan Padat Karya 

dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan; pembangunan sarana air 

minum dan pelatihan di masyarakat yang spesifik seperti pencetakan leaflet, 

poster, booklet, dan yang sejenis lainnya di masyarakat. 

Tata cara pengadaan di tingkat masyarakat adalah tata cara pengadaan 

sederhana berbasis masyarakat, yaitu BLM adalah bantuan dana yang 

diberikan secara langsung kepada masyarakat agar dapat berperan sebagai 

pengelola program air minum di tingkat desa. 

4.3.2 Prinsip Dasar Pengadaan 

1) Terbuka: dokumentasi yang tertulis lengkap memungkinkan semua pihak 

terutama warga masyarakat untuk mengetahui proses pengadaan secara 

rinci dan lintas waktu serta dapat diikuti oleh semua penyedia 

barang/jasa; 

2) Dapat dipertanggungjawabkan: proses pengadaan dilakukan mengacu 

pada kaidah yang berlaku (petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa 

tingkat masyarakat); 

3) Adil: pelaku pengadaan memberikan kesempatan yang setara kepada 

penyedia barang/jasa; 

4) Efisien: dilakukan perbandingan harga untuk mendapatkan harga yang 

terbaik. Menjamin pelaksanaan pekerjaan yang efisien, sehingga dana yang 

ada dapat digunakan secara optimal; 
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5) Memenuhi kualifikasi: dilakukan seleksi  berdasarkan kualitas barang dan 

jasa yang ditawarkan, sehingga diharapkan penyedia barang dan jasa 

dapat memberikan kualitas barang yang sesuai dengan persyaratan teknis 

yang diperlukan, alat yang tepat-guna, dan layanan jasa yang handal. 

4.3.3 Pembentukan Tim Pengadaan 

Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan setelah kegiatan 

pembentukan KSM dan KPSPAM. Sedangkan tandatangan kontrak dengan 

penyedia barang/jasa dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian 

Kerja Sama (PKS). Adapun yang duduk dalam Tim Pengadaan adalah: 

1) Anggota masyarakat yang mempunyai integritas; 

2) Jujur dan tidak mempunyai kepentingan pribadi; 

3) Masyarakat diluar keanggotaan KSM dan KPSPAM, Kader AMPL dan 

Aparat Pemerintahan Desa. 

Sedangkan jumlah anggota Tim Pengadaan harus ganjil, antara 3 – 5 orang 

(untuk memudahkan pengambilan keputusan) yang terdiri atas laki-laki dan 

perempuan yang jumlah salah satu gendernya tidak boleh kurang dari 30 

persen. 

Anggota Tim Pengadaan minimal harus mampu membaca, menulis dan 

berhitung. Anggota Tim Pengadaan harus mempunyai pengetahuan teknis 

minimal tentang pekerjaan. 

Perangkat SPAM Perdesaan Padat Karya di tingkat Desa, Kabupaten dan 

Provinsi (antara lain: Fasprov, korkab/korkot, Fasilitator Masyarakat, Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah dan perangkatnya, OPD Kabupaten serta 

Pemerintah Desa/Kel dan perangkatnya) tidak diperbolehkan menjadi anggota 

Tim Pengadaan ataupun campur tangan dalam pengambilan keputusan 

pengadaan barang dan jasa yang dapat mengganggu terlaksananya pengadaan 

barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan. 

Apabila terbukti ada campur tangan pihak diluar Tim Pengadaan, maka 

pengadaan barang dan jasa dapat dibatalkan. 

4.3.4 Tugas dan tanggungjawab Tim Pengadaan 

1) Menyiapkan daftar barang/jasa dan pekerjaan yang akan diadakan; 
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2) Melakukan pertemuan dengan warga masyarakat untuk 

mensosialisasikan rencana pengadaan barang dan jasa. Dalam 

pertemuan ini, Tim Pengadaan membuka kesempatan apabila ada 

masyarakat yang ingin menyumbangkan barang dan jasa secara sukarela 

untuk kegiatan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk pengadaan 

barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Penyediaaan barang: apabila masyarakat dapat menyediakan barang 

dengan kualitas yang bagus dan dengan harga maksimal 50% di 

bawah harga satuan pasar, maka masyarakat tersebut diberikan 

kesempatan terlebih dahulu; 

b. Penyediaan jasa: apabila masyarakat dapat menyediakan tenaga 

terampil atau jasa terampil (mis: pengeboran sumur) dengan harga 

maksimal 80 % di bawah harga satuan pasar, maka masyarakat 

tersebut diberikan kesempatan terlebih dahulu; 

c. Masyarakat yang bersedia untuk melakukan pengadaan dengan harga 

khusus tersebut, akan menandatangani surat perjanjian. 

3) Menyusun pemaketan dan rencana pengadaan berdasarkan data RAB 

(harga satuan) dalam RKM; 

4) Memasang pengumuman di tempat strategis dalam lingkup desa (kantor 

desa, poskamling, tempat ibadah, sekretariat KSM, dan lain-lain) untuk 

pengadaan dan/atau mengirimkan surat permintaan penawaran kepada 

penyedia barang/jasa untuk melakukan pengadaan; 

5) Menyiapkan daftar toko/penyedia barang/jasa/kontraktor yang akan 

diundang mengikuti proses pengadaan (dengan referensi daftar 

toko/supplier yang diterbitkan oleh Kabupaten) yang jumlahnya cukup 

untuk menjamin adanya kompetisi minimal 3 (tiga) toko/penyedia 

barang/jasa; 

6) Menyiapkan dan mengirimkan Surat Permintaan Penawaran untuk 

Toko/Penyedia barang/jasa yang akan diundang; 

7) Menerima surat penawaran, mengevaluasi dan menetapkan calon 

pemenang pengadaan yang dilakukan dalam rapat pertanggungjawaban 

kepada masyarakat yang dihadiri oleh unsur tokoh masyarakat, seluruh 

anggota KSM, Kepala Desa/Lurah dan Fasilitator masyarakat. 
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4.3.5 Langkah pembentukan Tim Pengadaan 

Berikut matrik langkah kegiatan pembentukan Tim Pengadaan: 

No Langkah Kegiatan Hasil Kegiatan Pelaku 

1 
KSM menetapkan kriteria calon anggota 

Tim Pengadaan 

Ditetapkan kriteria 

calon Tim Pengadaan 
KSM 

2 

KSM bersama-sama pengurus, tokoh 

masyarakat, KPSPAM dan Kepala 

Desa/Keluranan mengadakan rapat 

pembentukan Tim Pengadaan 

Terbentuknya panitia 

Tim Pengadaan 

Pengurus KSM, 

Tokoh 

Masyarakat, 

KPSPAM, Kepala 

Desa/Kelurahan 

3 

Pengurus KSM menyusun Berita Acara 

Pembentukan Tim Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Berita acara 

pembentukan Tim 

Pengadaan 

Pengurus KSM 

 

4.4 Penyusunan RKM 

4.4.1 Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RKM 

RKM adalah dokumen rencana kegiatan pembangunan air minum oleh 

masyarakat yang disusun secara partisipatif dengan mengakomodir 

kebutuhan masyarakat dan ketersediaan potensi air yang ada di masyarakat. 

RKM merupakan dokumen resmi sebagai bukti kesungguhan masyarakat 

dalam merencanakan pembangunan SPAM, sekaligus sebagai dasar untuk 

penyaluran dana bantuan pemerintah dan dari berbagai pemangku 

kepentingan yang telah memberikan komitmen. Dokumen ini disusun oleh 

KSM didampingi oleh FM. 

RKM yang telah tersusun serta ditandatangani oleh Ketua KSM diajukan ke 

Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum untuk diverifikasi dan disahkan. 

Apabila RKM sudah disahkan maka dapat dilakukan penandatanganan 

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum 

dengan KSM. 

Isi dokumen RKM sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 

1) Profil desa/Kelurahan; 

2) Organisasi KSM; 
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3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSM; 

4) Rencana pembangunan infrastruktur; 

5) DED dan RAB; 

6) Rencana Pengelolaan Keuangan (mekanisme pencairan dana dari bank, 

penggunaan dana bantuan, penyusunan pembukuan dan laporan bulanan 

keuangan); 

7) Rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat 

pengguna; dan 

8) Lampiran: 

a. Surat Penetapan Penerima Manfaat dari Satker PPP Wilayah melalui 

PPK Air Minum; 

b. Penentuan Calon Pengguna SPAM; 

c. Rekening bank bersama atas nama KSM; 

d. Surat ketersediaan lahan, misalnya: surat hibah, surat izin pakai; dan 

e. Dokumen pendukung lainnya. 

Adapun kegiatan persiapan dalam penyusunan Dokumen RKM adalah: 

1) Persiapan pengurus KSM dalam pembagian tugas: 

a. Siapa berperan sebagai apa dan kapan; 

b. Penyiapan logistik, materi dan alat-alat untuk RKM. 

2) Menentukan waktu dan tempat; 

3) Melaksanakan pertemuan sesuai jadwal dan kesepakatan; 

4) Komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholders. 

4.4.2 Tahapan Penyusunan RKM 

Tahapan penyusunan RKM adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi pilihan teknologi SPAM yang dipilih (memperhatikan 

lokasi spesifik/rawan); 

2) Menyusun DED dan RAB; 

3) Menyusun Kurva S; 

4) Menyusun Rencana penguatan kapasitas kepala tukang, tukang, operator 

dan bendahara; dan 

5) Finalisasi Dokumen RKM. 
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4.5 Rekrutmen Tenaga Kerja Masyarakat 

Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh 

masyarakat sendiri (partisipasi masyarakat) melalui suatu wadah organisasi 

yang dibentuk masyarakat sendiri dan disebut KSM. Proses partisipasi 

masyarakat tersebut diharapkan menjadi wujud pemberdayaan dan memberi 

kesempatan agar masyarakat menjadi pelaku dalam menangani kegiatan yang 

mereka inginkan. 

Namun demikian dalam Program SPAM Perdesaan Padat Karya, tenaga inti 

pelaksana yang diperlukan dalam pelaksanaan (misalnya tukang kayu, tukang 

batu, tukang pasang pipa) dipilih dari masyarakat setempat yang bertugas 

untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Tenaga inti diberikan upah 

(kompensasi) sesuai dengan aturan yang wajar di lokasi tersebut. Besarnya 

upah yang wajar tersebut ditetapkan bersama oleh KSM dan sesuai harga 

setempat. 

Bila ada bagian pekerjaan tertentu yang tidak terdapat tenaga di lokasi 

bersangkutan, maka KSM bersama masyarakat dapat mencari tenaga yang 

dibutuhkan dari tempat lain (artinya daerah/lokasi di Kecamatan, Kabupaten 

dsb) bertugas untuk membantu KSM dalam identifikasi tenaga yang 

dibutuhkan dan melakukan perundingan mengenai harga yang penggunaan 

tenaga luar tersebut berbasis upah harian/mingguan/bulanan atau bisa 

berbasis borongan. 

Sedangkan kebutuhan tenaga lain yang sifatnya pembantu umum (seperti 

tenaga angkut galian, dsb) harus ditangani oleh masyarakat sendiri (lokal) dan 

dapat diberikan upah (kompensasi) yang wajar. Besarnya upah yang wajar 

tersebut ditetapkan bersama oleh KSM dan sesuai harga setempat. 

 

4.6 Kontrak Tenaga Kerja 

Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bantuan pemerintah, 

khususnya untuk pemberian upah (kompensasi) kepada masyarakat maka 

diperlukan suatu kontrak kerja antara KSM dengan anggota masyarakat yang 

bekerja dalam pembangunan SPAM di lokasi sasaran. 

Kontrak ini dibedakan sesuai jenis tenaga kerja yang dilibatkan dalam 
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Program SPAM Perdesaan Padat Karya, yaitu: 

1) Tenaga inti pelaksana, misalnya tukang kayu, tukang batu, dan tukang 

pasang pipa; 

2) Pembantu umum, misalnya: tenaga penggalian dan tenaga angkut. 

Format kontrak kerja akan memuat antara lain: kedua belah pihak yang 

melakukan kontrak, durasi waktu kerja, jumlah upah, dan ketentuan kontrak. 
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V. TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

5.1 Tahap Persiapan Konstruksi 

Tahap persiapan konstruksi diawali dengan pengajuan penarikan dana 

Bantuan Pemerintah tahap I oleh KSM. Pelaksanakan persiapan konstruksi 

KSM didampingi oleh FM pada forum rembuk warga meliputi: 

1) Memeriksa dan merevisi Jadwal Pelaksanaan yang telah disusun di dalam 

RKM, disesuaikan dengan kondisi terkini (bila diperlukan); 

2) Mengidentifikasi pekerjaan dan tenaga pelaksana pembangunan seperti: 

tenaga terampil yang dibutuhkan, dan membuka pendaftaran calon 

pekerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan secara mandiri. Prioritas 

tenaga kerja yang akan dilibatkan adalah warga kurang mampu (MBR), 

baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan pendaftaran tenaga kerja 

dapat diteruskan selama dibutuhkan dalam pelaksanaan; dan 

3) Membentuk tim pekerja konstruksi yang terdiri dari kepala tukang, tukang 

dan pekerja. Tim pekerja konstruksi tersebut diutamakan berasal dari 

penduduk setempat atau calon pemanfaat. Khusus untuk kepala tukang 

dan tukang diusahakan sebaiknya memang mempunyai keahlian yang 

memadai. 

 

5.2 Pelaksanaan Konstruksi 

Maksud dari tahap konstruksi adalah pelaksanaan pembangunan sarana 

SPAM yang dilaksanakan masyarakat, sehingga masyarakat pengguna 

mempunyai rasa memiliki terhadap prasarana dan sarana yang dibangunnya. 

Tahapan Konstruksi secara garis besar adalah: 

1) Pelaksanaan; 

2) Pengawasan; 

3) Pengendalian konstruksi; dan 

4) Pelaporan. 

5.2.1 Pengadaan Barang dan Jasa 

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden No. 

16 Tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa, dengan 
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rincian sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan pengadaan melalui pengadaan langsung Tahapan pengadaan 

Langsung meliputi: 

a. Pengadaan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan 

barang/pekerjaan konstruksi bernilai paling banyak                               

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

b. Proses pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut: 

i. Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan  

yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, sebagai berikut: 

1. Tim pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan 

dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik 

dan/atau non-elektronik; 

2. Tim pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling 

sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda, jika nilai 

transaksi lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

3. Tim pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi 

harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar 

serta dapat dipertanggungjawabkan jika nilai transaksi lebih dari 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

4. Negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan Harga Penentuan 

Sendiri (HPS), jika nilai transaksi lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah); 

5. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, 

maka Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat 

dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia 

lain. 

ii. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta 

negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan yang 

menggunakan SPK, sebagai berikut: 

1. Tim pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan 

dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik 

dan/atau non-elektronik; Tim pengadaan membandingkan harga 

dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang 
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berbeda; 

2. Tim pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini 

mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis 

dan harga; 

3. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta 

dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan 

yang dibutuhkan; 

4. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, 

teknis dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah 

ditentukan dalam undangan; 

5. Tim pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi 

administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan 

klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan 

penyedia dengan harga yang wajar serta dapat 

dipertanggungjawabkan; 

6. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;  

7. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, 

Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan 

Langsung ulang dengan mengundang penyedia lain; 

8. Tim pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan 

Langsung yang terdiri dari: 

a. Nama dan alamat penyedia; 

b. Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; 

c. Unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); 

d. Hasil negosiasi harga (apabila ada); 

e. Keterangan lain yang dianggap perlu; dan 

f. Tanggal dibuatnya berita acara. 

9. Tim Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan 

Langsung kepada ketua KSM; 

10. Ketua KSM melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti 

perjanjian dengan ketentuan: 

a. Pengadaan yang bernilai sampai dengan  Rp10.000.000,00  

(sepuluh juta rupiah) menggunakan bukti pembelian); 

b. Pengadaan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh 
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juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) menggunakan kuitansi; 

c. Pengadaan yang bernilai lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta 

rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK). 

5.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi sarana air minum di 

masyarakat merupakan kelanjutan dari tahapan perencanaan teknis yang 

tertuang dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Tahapan ini merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan KSM dalam rangka untuk mewujudkan 

sarana air minum di masyarakat yang dibutuhkan sesuai perencanaan. 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi sarana air minum di 

masyarakat harus sesuai dengan spesifikasi (persyaratan) teknis yang 

ditentukan agar sarana yang dibangun mempunyai kualitas tinggi (aman, 

kuat, dan tahan lama). Sarana air minum yang terbangun harus dapat 

dikembangkan hingga mencapai 100% masyarakat terlayani terkait 

ketersediaan sumber air dan jaringan layanan. Untuk menjamin 

keberlanjutan, pelayanan distribusi kepada masyarakat dilaksanakan 

menggunakan SR, yang harus dikawal sejak pelaksanaan pekerjaan dan  

direalisasikan minimal pada saat pelaksanaan uji fungsi harus sama dengan 

yang direncanakan dalam dokumen RKM. Hasil yang dicapai berupa 

bangunan harus berkualitas dan memenuhi spesifikasi teknis, bermanfaat 

sesuai umur rencana bangunan, mudah dalam operasi dan pemeliharaan oleh 

warga sehingga dapat berkesinambungan. 

5.2.3 Uji Coba Sistem 

Pembangunan sarana air minum dalam Program SPAM Perdesaan Padat Karya 

secara resmi dinyatakan selesai apabila telah dilaksanakan sesuai rencana 

dalam RKM dan dapat dimanfaatkan masyarakat melalui sarana yang 

direncanakan dalam RKM (melalui SR) dan berfungsi baik. Untuk itu sebelum 

dilakukan serah terima harus dilakukan proses Uji Fungsi untuk mengetahui 

bahwa SPAM telah berfungsi dengan baik. Uji Fungsi dilakukan oleh 

perwakilan Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum dengan dibantu oleh 
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Fasprov/Koordinator Kabupaten dan FM, hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pelaksanaan uji fungsi adalah: 

1) Jika sarana terbangun sudah selesai dan sesuai dengan RKM dan dapat 

berfungsi dengan baik, maka KSM segera melaporkan kepada Satker PPP 

Wilayah melalui PPK Air Minum; 

2) Jika sarana terbangun belum berfungsi dengan baik maka KSM bersama 

masyarakat akan segera memperbaiki sarana tersebut. 

 

5.3 Serah Terima 

5.3.1 Serah Terima Pekerjaan 

Kegiatan serah terima pekerjaan dilakukan dengan penandatanganan Berita 

Acara serah terima yang ditandatangani antara KSM (selaku penerima dana 

Bantuan pemerintah) dan Satker PPP Wilayah Provinsi melalui PPK Air Minum 

(selaku pemberi pekerjaan). 

Serah terima pekerjaan disusun dalam suatu Berita Acara dengan dilampiri: 

1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengunaan dana; 

2) Laporan Progres fisik; 

3) Dokumen Pengadaan (jika dilakukan lelang);  

4) Dokumentasi 0%, 30%, 60% dan 100%; 

5) BA. Pelaksanaan Uji Fungsi; dan 

6) BA. Pemeriksaan Pekerjaan; 

5.3.2 Serah Terima Pengelolaan Sarana 

Serah terima pengelolaan sarana dilakukan setelah serah terima pekerjaan, 

yaitu dengan 3 tahapan: 

1) Serah Terima Sarana SPAM dari  KSM  kepada  Satker PPP Wilayah 

melalui PPK Air Minum selaku pihak pemberi tugas dan diketahui Kepala 

Desa; 

2) Serah terima dari Satker PPP Wilayah melalui PPK Air Minum kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota agar sarana tersebut dapat dicatatkan 

sebagai aset Pemerintah Kabupaten. 

3) Serah terima pengelolaan sarana dari Pemerintah Kabupaten kepada 

KPSPAM. 



- 35 -  

VI. TAHAP PASKA KONSTRUKSI 

6.1 Operasi dan Pemeliharaan 

Dalam pemeliharaan prasarana dan sarana harus memposisikan air sebagai 

komoditi ekonomi tidak sekedar komoditi sosial dan menjadi tanggung jawab 

pengelola yang dibentuk melalui musyawarah desa. Dalam pelaksanaannya, 

keterlibatan kaum perempuan lebih signifikan karena mereka merupakan 

pengguna, oleh sebab itu partisipasi aktif perempuan dalam operasi dan 

pemeliharaan masyarakat sangat diperlukan. 

Pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) dalam bertujuan sebagai berikut: 

1) Tetap berfungsinya prasarana dan sarana yang telah terbangun sesuai 

dengan kualitas dan umur pelayanan yang direncanakan; 

2) Menjamin pemeliharaan secara rutin, tepat waktu, tepat sasaran dan, 

efisien; 

3) Memberikan tanggung jawab kepada Pengelola Sarana untuk 

mengoperasikan dan mengoptimalkan pelayanan sarana yang ada; dan 

4) Selain kegiatan O&P-SPAMS, KPSPAM juga dibebani tugas pemantauan 

hasil pemicuan bersama-sama dengan para Sanitarian Kecamatan/PKK 

sebagai mitra kerja dalam menghimbau masyarakat menjalankan hidup 

sehat. 

Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) adalah lembaga 

yang bertanggungjawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Pada tahap 

ini kinerja KPSPAM, mekanisme iuran, dan keberfungsian sarana terbangun 

merupakan faktor penting dalam keberlanjutan pelayanan sarana air minum. 

 

6.2 Keberlanjutan Sarana Terbangun 

Peran dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten dalam penguatan kelembagaan, 

kapasitas teknis dan keuangan KPSPAM sangat menentukan keberlanjutan 

KPSPAM sebagai lembaga masyarakat yang dibangun untuk memberikan 

mutu layanan SPAM yang berkelanjutan dan dapat dihandalkan. 

Pengelolaan dan pemeliharaan pada dasarnya merupakan aspek dan sendi 

utama dari keberlanjutan hasil fisik terbangun, pengelola prasarana dan 
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sarana perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Kinerja keberfungsian sarana yang dikelola; 

2) Jumlah sarana yang terbangun; 

3) Jumlah pemanfaat; 

4) Tata cara pengelolaan sarana; dan 

5) Rencana pengembangan sarana di masa datang. Untuk mencapai 

keberhasilan pengelolaan KPSPAM harus melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan pemantauan rutin/berkala untuk mengetahui dan 

memastikan kondisi sarana berjalan dengan baik; 

b. Mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun rencana 

perawatan dan perbaikan; 

c. Melakukan rehabilitasi tepat waktu; 

d. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala; dan 

e. Melakukan pengelolaan sesuai tata cara pengelolaan sarana 
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VII. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN 

7.1 Pemantauan 

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara 

terus menerus untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana. Pemantauan dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai 

dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Hasil kegiatan 

pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan 

penyesuaian terhadap perencanaan. 

Tujuan Pemantauan : 

1) Memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang 

dari jadwal yang telah ditentukan pada setiap tahapan kunci dalam 

rencana induk (master schedule); 

2) Memastikan proses fasilitasi kegiatan pelaksanaan siklus sesuai Pedoman 

Teknis yang ada, sehingga capaian substansi sesuai indikator yang telah 

ditentukan; dan 

3) Memastikan setiap kerangka acuan yang disusun untuk dilaksanakan 

berdasarkan pada koridor yang telah ditentukan. 

7.1.1 Jenis Kegiatan Pemantauan 

1) Pemantauan oleh masyarakat. Pemantauan dilakukan oleh KSM, KPSPAM, 

untuk  aspek  berikut: keberfungsian sarana, penerapan iuran, 

peningkatan akses air minum. 

2) Pemantauan oleh pemerintah. Pemantauan berbasis MIS dilakukan oleh 

pihak pemerintah, baik oleh Direktorat Pengembangan SPAM maupun PPW 

dan Pemerintah Kabupaten. 

3) Kunjungan Lapangan. Kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan 

melakukan kunjungan langsung di masing-masing lokasi di Kabupaten 

dan desa secara sampling, untuk melakukan pengendalian tentang status 

pelaksanaan kegiatan dan coaching yang dibutuhkan, serta pemantauan 

terhadap pemanfaatan dana BLM yang sudah dicairkan untuk 

memastikan kualitasnya tercapai, serta memastikan transparansi dan 

akuntabilitasnya.  
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B. PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT 

(PAMSIMAS) 

 

I. Ketentuan Umum 

1.1 Tujuan 

Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah 

perdesaan dan peri-urban.  

 

1.2 Sasaran 

1.2.1 Sasaran Program 

Indikator kinerja kunci (key performance indicator/KPI) Program, yaitu: 

1) Terdapat tambahan 22,1 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air 

minum aman dan berkelanjutan;  

2) Terdapat tambahan 14,9 juta penduduk yang dapat mengakses sarana 

sanitasi yang layak dan berkelanjutan; 

3) Minimal pada 60% masyarakat dusun lokasi program seluruh penduduknya 

menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);  

4) Minimal 60% masyarakat mengadopsi perilaku program Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS); 

5) Minimal 70% Pemerintah kabupaten memiliki dokumen perencanaan 

daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan 

pengarusutamaan Pendekatan  dan pencapaian target pembangunan air 

minum dan sanitasi daerah;  

6) Minimal 60% Pemerintah kabupaten mempunyai peningkatan belanja di 

bidang air minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem 

pelayanan air minum dan sanitasi saat ini serta pencapaian akses universal 

air minum dan sanitasi. 

1.2.2 Sasaran Lokasi 

Sasaran Program adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air 

minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten 

sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah 
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Kabupaten, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten yang bersangkutan. Target desa sasaran Program adalah kurang 

lebih 27.000 desa (2008-2021). Mulai tahun 2016, akan melaksanakan 

pendampingan kurang lebih 15.000 desa baru (yang belum pernah 

mendapatkan program sebelumnya), serta pendampingan keberlanjutan pada 

lebih 27.000 desa.  

 

1.3 Pendekatan Program 

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan Program Pamsimas ini menganut 

pendekatan sebagai berikut: 

1) Kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga berbasis Tupoksi, artinya 

Program Pamsimas merupakan program bersama antara Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 

dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berdasarkan 

tupoksi masing-masing; 

2) Peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan 

desa serta kolaborasi berbagai program air minum dan sanitasi yang bekerja 

di wilayah kabupaten untuk memastikan percepatan pencapaian akses 

universal air minum dan sanitasi; 

3) Berbasis Masyarakat, artinya Program Pamsimas menempatkan masyarakat 

sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan 

sarana air minum dan sanitasi. 

 

1.4 Prinsip Program 

Dalam penyelenggaraan diterapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut:  

1) Tanggap Kebutuhan  

a. Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen untuk bertanggung jawab 

pada pembinaan tahap, perencanaan, pelaksanaan, dan pasca 

konstruksi;  

b. Masyarakat memiliki komitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan 

Program PAMSIMAS.  
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2) Pilihan Teknologi   

 Masyarakat diberikan edukasi tentang jenis SPAM yang akan dibangun agar 

masyarakat mampu memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi setempat.  

3) Partisipasi Masyarakat   

Masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan program dengan didampingi 

oleh Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Masyarakat.  

4) Kesetaraan Gender   

Keterlibatan baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan aktif dalam 

setiap tahapan kegiatan Program PAMSIMAS, yaitu pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pasca konstruksi sesuai dengan kapasitasnya. 

5) Berkelanjutan   

Pengoperasian dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum sanitasi 

terbangun dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan 

dibantu Pemerintah Desa dan Daerah.  

6) Akuntabel   

Pengelolaan kegiatan program harus dapat di pertanggungjawabkan. 

 

1.5 Persyaratan Lokasi Penerima Program 

Secara umum, kriteria desa sasaran baru meliputi: 

1) Belum pernah mendapatkan Program; 

2) Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%; yaitu 87%; 

3) Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%; yaitu  

4) Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan 

lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas; 

5) Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efisien; 

6) Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan 

minimal 10% pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) yang 

bersumber dari APBDesa; 

7) Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk: 

a. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang akan fokus 

menangani bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL);  
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b. Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya 

RKM, dalam bentuk uang tunai (in-cash) dan atau dalam bentuk natura 

(in-kind); 

c. Menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). 

 
1.6 Pola Penyelenggaraan Program 

Dalam rangka mewujudkan capaian target Akses Universal Air Minum dan 

Sanitasi 2024, dibutuhkan komitmen dan upaya dan koordinasi terpadu antar 

pemerintahan dan masyarakat, dan disertai dengan terobosan/inovasi dalam 

perencanaan dan pengelolaan program. Peran dan keterlibatan aktif pemerintah 

daerah, desa dan masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan Program 

Pamsimas. 

Tata kelola Program Pamsimas melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari 

semua unsur dan pihak pemerintah termasuk pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan pemerintah desa, masyarakat dan non-pemerintahan termasuk 

pihak swasta, perbankan dan masyarakat madani, yang mana dengan perannya 

masing-masing diharapkan dapat bersinergi dalam percepatan pencapaian 

target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2024, yaitu pencapaian target 

100% akses layanan air minum dan sanitasi bagi seluruh warga Indonesia.  

Pengelolaan Program Pamsimas dibagi menjadi 5 (lima) komponen terkait yaitu:     

1) Komponen 1: Pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan 

daerah dan desa; 

2) Komponen 2: Peningkatan perilaku dan layanan hidup bersih dan sehat 

melalui sanitasi total berbasis masyarakat; 

3) Komponen 3: Penyediaan sarana air minum dan sanitasi; 

4) Komponen 4: Hibah insentif;  

5) Komponen 5: Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program. 

1.6.1 Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan 

Daerah Dan Desa 

Tujuan dari Komponen 1 adalah: (i) memampukan masyarakat untuk 

mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola dan menjaga keberlanjutan 

pelayanan air minum dan sanitasi yang aman; (ii) memperkuat kapasitas 
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kelembagaan masyarakat dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan 

pelayanan SPAMS Perdesaan, dan (iii) membangun komitmen dan kapasitas 

pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dalam peningkatan kinerja sistem 

pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat 

yang berkelanjutan melalui pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam 

kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi daerah dan desa.  

Dengan demikian, Komponen 1 memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka 

meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas Pemerintah Daerah 

dalam pelaksanaan program dan keberlanjutan pengelolaan air minum dan 

sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, termasuk pelatihan Melalui kegiatan 

Komponen 1, diharapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah mampu menjadi 

pelaku utama pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan 

pasca program. 

Komponen 1 terdiri dari beberapa Sub Komponen sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community Driven 

Development) 

Sejalan dengan prinsip pendekatan pembangunan berbasis masyarakat 

(Community Driven Development), maka masyarakat memiliki peran penuh 

dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, serta 

memelihara sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ada secara 

swakelola. Masyarakat akan difasilitasi oleh fasilitator masyarakat, 

khususnya dalam hal menyusun Proposal Desa, Perencanaan Jangka 

Menengah (PJM) Program Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (ProAKSi) 

sebagai masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa) dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Masyarakat 

(RKM) dan tahapan-tahapan lainnya dalam Program Pamsimas, serta 

penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 100% sebagai bahan untuk 

RKPDesa. 

Kebutuhan biaya kegiatan dalam sub komponen ini sebagai berikut:  

a. Penyediaan bantuan teknis tingkat nasional untuk mengkaji dokumen-

dokumen program air minum dan sanitasi dan mengembangkan 

kebijakan pendukung, menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
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kegiatan di masyarakat, termasuk di dalamnya: proses seleksi desa, 

proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, proses pemantauan dan 

evaluasi, dan pengelolaan SPAMS berbasis masyarakat; 

b. Rekrutmen dan pelatihan fasilitator mengenai teknik penyediaan air 

minum, kesehatan dan sanitasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat, 

serta kegiatan verifikasi dan baseline bagi pemerintah daerah dan desa 

yang berpartisipasi dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan;  

c. Penyediaan bantuan teknis tingkat provinsi dan kabupaten untuk 

mendukung pelaksanaan proses Community Demand-Driven (CDD) 

dengan memberikan coaching dan mentoring secara berkelanjutan 

kepada fasilitator, menjamin kualitas pelatihan di tingkat masyarakat 

dan transfer keterampilan kepada pemerintah daerah dalam hal 

pelaksanaan dan monitoring proses di masyarakat sebagai upaya 

menjamin keberlanjutan Pamsimas, serta dukungan teknis kepada 

pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja terkait pelaksanaan 

Program Hibah Air Minum Perdesaan; 

d. Pelatihan masyarakat terkait proses perencanaan, pelaksanaan dan 

kegiatan pasca konstruksi untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan 

layanan air minum, sanitasi, dan higienis.  

2) Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat 

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa untuk Implementasi Program 

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kerja sama antar lembaga dalam 

pengelolaan program dan pengembangan kapasitas unit-unit pelaksana 

program, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun di tingkat 

desa, seperti Pokja AMPL, Panitia Kemitraan (Pakem), Tim Pengelola, Tim 

Evaluasi RKM, Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)/Satuan 

Pelaksana Pamsimas (Satlak)  dan personil lainnya yang terkait dengan 

pelaksanaan program. Koordinasi dan pengelolaan kegiatan pengembangan 

kapasitas akan dijamin melalui distribusi akuntabilitas dan tanggung jawab 

pada setiap tingkatan, pedoman penjaminan mutu, kajian pelatihan secara 

teratur dan penerapan SIM (Sistem Informasi Manajemen) pengembangan 

kapasitas. 
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Hasil-hasil pokok yang diharapkan dari sub-komponen ini adalah: 

a. Kajian terhadap bahan-bahan yang telah tersedia dan pengembangan 

lebih lanjut berbagai pedoman, petunjuk teknis, pelatihan, untuk 

menjamin pengelolaan program sesuai dengan aturan dan prosedur 

program;  

b. Rencana peningkatan kapasitas tahunan yang secara sistematis 

diarahkan untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dalam pengelolaan 

program berdasarkan pemetaan kapasitas pengelola/pelaksana program 

sesuai peran dan tanggung jawabnya; 

c. Panduan, kerangka acuan, kurikulum, dan modul pelatihan/lokakarya 

yang dapat diadopsi sesuai kebutuhan lokal dan pelaksanaan TOT 

(Training of Trainers) untuk menjamin kualitas dan pelaksanaan yang 

memadai;  

d. Terlaksananya lokakarya, rapat koordinasi, pelatihan, kunjungan 

pertukaran, transfer keahlian, dan website berbasis pembelajaran, 

termasuk bimbingan/coaching rutin bagi fasilitator oleh konsultan 

kabupaten dan provinsi untuk peningkatan proses fasilitasi di 

masyarakat;  

e. Knowledge Management oleh CPMU untuk menjamin diseminasi 

pembelajaran dari pengalaman dan praktik yang baik melalui website 

dan media lainnya. Termasuk di dalamnya mengembangkan pendekatan 

terpadu bagi pemantauan dan evaluasi hasil capacity building, dan 

pembelajaran secara mandiri bagi pelaksana program dalam 

pengoperasian SIM.  

Komponen 1 ini akan mendanai kegiatan dalam sub-komponen sebagai 

berikut:  

a. Lokakarya untuk membahas isu-isu penting terkait penyelenggaraan 

program dan menyepakati strategi/kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mendukung pelaksanaan program; 

b. Rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program 

dan menyepakati rencana tindak yang direkomendasikan oleh para 

pelaku program terkait; 
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c. Pelatihan bagi pelaku program agar pengelolaan program dapat berjalan 

sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pedoman dan petunjuk teknis 

program.   

3) Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Provinsi 

dan Kabupaten untuk Keberlanjutan Program  

Sub-komponen ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan pengembangan 

kapasitas dan advokasi bagi pemerintah daerah dan kelompok peduli (civil 

society) melalui Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL untuk memperbaiki 

secara menyeluruh penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi dan 

memperkuat upaya peningkatan atau realokasi anggaran pemerintah 

daerah bagi upaya penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat, serta mempromosikan inovasi-inovasi pengelolaan 

pasca konstruksi dalam rangka lebih mendorong keberlanjutan Pamsimas. 

Beberapa hasil penting dari kegiatan ini adalah: 

a. Advokasi bagi pemimpin kabupaten (a.l. Bupati dan DPRD) mengenai 

kinerja kabupaten dan dukungan sumber daya yang diperlukan bagi 

keberhasilan pelaksanaan dan keberlanjutan Pamsimas. Advokasi 

dilakukan melalui publikasi pada website, kunjungan studi banding, 

seminar/lokakarya advokasi, dan kegiatan promosi praktik yang baik 

(best practices) dalam pelaksanaan Pamsimas; 

b. Review kebijakan kabupaten dan provinsi, pengembangan kebijakan 

penganggaran dan regulasi daerah dalam rangka peningkatan 

penyediaan dana APBD Provinsi/Kabupaten untuk AMPL, termasuk 

untuk penguatan kapasitas Pokja AMPL, penguatan kapasitas Asosiasi 

dan pembinaan teknis kepada KPSPAMS bagi penciptaan kerangka kerja 

yang lebih efektif dalam pengarusutamaan pendekatan Pamsimas;  

c. Memperkuat forum antar SKPD (dalam wadah Pokja AMPL dengan 

kebijakan satu Pokja AMPL) di tingkat provinsi dan kabupaten melalui 

Bappeda serta penguatan peran BPMD/Bagian Pemerintah Desa/SKPD 

lain yang menangani desa dan pemberdayaan masyarakat untuk 

mengawal prioritas AMPL dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes serta 

melakukan pembinaan terhadap KPSPAMS  dalam rangka 
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mengembangkan rencana kabupaten dan provinsi untuk keberlanjutan 

dan pengarusutamaan Pamsimas secara nasional; 

d. Tersedianya rencana pengembangan kapasitas kelembagaan dalam 

bentuk RAD AMPL kabupaten yang disepakati sebagai acuan 

implementasi program air minum dan sanitasi dengan APBD kabupaten 

dan acuan pengajuan usulan program yang akan didanai dengan APBD 

provinsi; 

e. Review keterkaitan program air minum dan sanitasi dengan program 

strategi daerah lainnya di bidang penanggulangan kemiskinan, 

pembangunan desa, dan peningkatan kesehatan, seperti SSK, Buku 

Putih STBM, RISPAM untuk memancing sumber daya dan pendanaan 

lainnya. Strategi, program dan investasi penyediaan air minum dan 

sanitasi keseluruhan (perkotaan, perdesaan dan berbasis masyarakat) 

dituangkan ke dalam RAD AMPL Akses Universal tahun 2024 dalam 

rangka peningkatan dukungan sumber daya bagi perluasan Program 

Pamsimas; 

f. Rencana aksi Pemerintah Provinsi dan penyediaan 

materi/bahan/instrumen pendukung untuk memperkuat Pokja AMPL, 

serta memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan 

pelayanan sarana air minum dan sanitasi, termasuk partisipasi pelaku 

ekonomi lokal, kelompok penerima manfaat sosial Program Pamsimas, 

forum multi stakeholder peduli air minum dan sanitasi perdesaan, dan 

media; Pelatihan bagi pelatih lokal untuk mampu memberikan pelatihan 

bagi fasilitator masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan 

kebutuhan dan memasarkan pelayanan para fasilitator masyarakat 

kepada pemerintah daerah;  

g. Adanya sistem monitoring perkembangan pencapaian target Akses 

Universal Tahun 2024 sektor air minum dan sanitasi yang dapat 

membantu dinas/lembaga daerah dalam menyusun tindakan 

perbaikan/peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi.  

Komponen ini akan mendanai kegiatan pelatihan, workshop dan kegiatan 

penguatan kapasitas aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Desa serta menyiapkan tenaga pelatih dan modul pelatihan bagi 
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perangkat desa, fasilitator pendamping desa dan kader untuk mendukung 

pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. 

Masing-masing CPIU mengelola kegiatan pengembangan kapasitas tingkat 

nasional dan regional sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, dengan 

dukungan NMC dalam perencanaan, persiapan termasuk penyusunan 

materi dan penjaminan kualitas. Untuk tingkat propinsi, CPIU bekerja sama 

dengan pengelola kegiatan pengembangan kapasitas tingkat propinsi dan 

PPMU untuk pelaksanaan kegiatan tingkat propinsi, dan bekerja sama 

dengan DPMU dan SKPD terkait untuk pelaksanaan kegiatan tingkat 

kabupaten. 

4) Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Desa 

untuk Keberlanjutan Program 

Sub komponen 1.4 berupa dukungan peningkatan kapasitas dan kegiatan 

advokasi bagi pemerintah desa untuk pemeliharaan dan pengembangan 

pelayanan air minum dan sanitasi, mendorong alokasi anggaran pemerintah 

desa untuk mendukung kegiatan pasca konstruksi untuk menjamin 

keberlanjutan SPAMS Pamsimas. Termasuk ke dalam sub-komponen ini 

adalah fasilitasi untuk mendukung integrasi PJM ProAksi ke dalam RPJM 

Desa dan RKP Desa (yang penyusunannya difasilitasi dalam sub komponen 

1.1), serta peningkatan belanja pemerintah desa untuk memelihara dan 

pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi. 

Hasil-hasil pokok yang diterapkan dalam sub komponen ini adalah: 

a. Advokasi bagi pemimpin kabupaten yang bertanggung jawab terhadap 

pembinaan pemerintah desa (c.q: Bappeda dan BPMD) mengenai 

pembinaan, pemantauan dan penyediaan peraturan kepala daerah guna 

mendorong kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan Program 

Pamsimas serta menjamin keberlanjutan SPAMS desa. Advokasi 

dilakukan melalui publikasi pada website, kunjungan studi banding, 

seminar/lokakarya advokasi, dan kegiatan promosi praktik yang baik 

(best practices) dalam pelaksanaan Pamsimas; 

b. Review kebijakan pemerintah desa untuk pengembangan standar 

pelayanan minimal (SPM) desa bidang air minum dan sanitasi, 
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peningkatan penyediaan dana APBDesa untuk prioritas air minum dan 

sanitasi, dan dukungan penguatan kapasitas KPSPAMS;  

c. Integrasi PJM ProAKSI dan RKM 100% dengan RPJMDesa dan RKP Desa. 

Memastikan adanya pembiayaan APBDesa untuk pengelolaan Program 

Pamsimas dan untuk memelihara serta mengembangkan sarana air 

minum dan sanitasi terbangun, termasuk upaya peningkatan kinerja 

KPSPAMS; 

d. Penyiapan proposal, berdasarkan RKM 100% (dalam sub komponen 1.1), 

untuk diserahkan kepada pemerintah kabupaten yang berminat untuk 

berpartisipasi dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan dalam rangka 

percepatan akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa, serta 

pihak peduli lain yang dapat dijadikan mitra. 

1.6.2 Komponen 2: Peningkatan Perilaku Dan Layanan Hidup Bersih Dan Sehat 

Melalui STBM 

Tujuan Komponen ini adalah untuk membantu masyarakat dan institusi lokal 

dalam pencegahan penyakit yang disebabkan dan atau ditularkan sanitasi 

buruk dan air yang tidak bersih (seperti diare), melalui: (1) perubahan perilaku 

menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan (2) peningkatan akses 

sanitasi dasar. 

Promosi PHBS ditujukan pada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum 

perempuan dan anak-anak. Hal ini akan mendukung dan melengkapi 

komponen pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan 

lingkungan. Promosi PHBS dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/ desa, 

fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan melalui media massa baik 

cetak maupun elektronik. 

Pelaksanaan Komponen 2 dilakukan dengan pendekatan STBM (Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat) yaitu mengubah perilaku higienis dan saniter melalui 

pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan dengan cakupan wilayah 

kabupaten (district-wide). Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses 

pelembagaan 3 (tiga) strategi sanitasi total yang merupakan satu kesatuan yang 

saling memengaruhi yaitu: a) Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi; 

b) Peningkatan penyediaan sanitasi dan c) Penciptaan lingkungan yang 
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kondusif. Dengan pelaksanaan tiga strategi secara konsisten diharapkan akses 

universal air minum dan sanitasi tahun 2024 yaitu 100 % akses sanitasi layak 

dapat dicapai. 

Ketiga komponen sanitasi total tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan 

untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM yaitu: Stop Buang Air Besar 

Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air 

Minum Rumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), 

dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLRT). 

Secara rinci komponen 2 dalam Program Pamsimas III memuat kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1) Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi 

Bentuk kegiatan yang termasuk dalam peningkatan kebutuhan dan 

permintaan sanitasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Pelatihan bagi fasilitator lokal/tenaga sanitarian untuk memberikan 

pemahaman dan keterampilan penerapan metode Community Led Total 

Sanitation (CLTS) untuk memicu terjadinya perubahan perilaku 

masyarakat; 

b. Pelaksanaan kegiatan pemicuan masyarakat untuk mengubah perilaku 

hidup tidak sehat menuju perilaku hidup sehat, dengan menggunakan 

metode CLTS, agar masyarakat melakukan: 

i. Buang air besar pada tempatnya yaitu di jamban sehat termasuk 

kotoran bayi/balita; 

ii.  Mencuci tangan dengan sabun pada waktu-waktu penting (setelah 

buang air besar, setelah membersihkan kotoran bayi, dan sebelum 

makan). 

c. Kegiatan pasca pemicuan berupa pendampingan sampai tercapainya 

ODF/SBS dan mempertahankan agar masyarakat yang sudah berubah 

tetap berperilaku hidup sehat; 

d. Pemantauan dan verifikasi terhadap perubahan perilaku hidup bersih 

dan sehat, yang dilaksanakan secara partisipatif oleh kader, aparatur 

desa, PKK, KPSPAMS, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat 

lainnya. Seluruh kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sanitarian, yang 
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selanjutnya akan mengirimkan data mutakhir tersebut ke dalam sistem 

monitoring nasional melalui SMS/web; 

e. Evaluasi dan pembelajaran terhadap pelaksanaan proses pemicuan oleh 

para fasilitator/sanitarian, termasuk evaluasi pasca pelatihan untuk 

memperkuat kegiatan pendampingan; 

f. Kegiatan promosi dan deklarasi sebagai dukungan terhadap rencana dan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyebarluasan informasi tentang 

PHBS; 

g. Peningkatan knowledge management dan knowledge sharing. 

2) Program Pemasaran Higiene dan Sanitasi 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk: (i) meningkatkan kebutuhan perbaikan 

sanitasi, (ii) fasilitasi penyediaan kapasitas pasar lokal dalam merespon 

kebutuhan sanitasi dan (iii) mendorong perbaikan perilaku menuju hidup 

bersih dan sehat. Tujuan tersebut diupayakan melalui kegiatan promosi 

PHBS dan layanan/supply sanitasi.  Promosi PHBS ditujukan pada semua 

lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Promosi 

dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/desa, fasilitas umum seperti 

sekolah, tempat ibadah, dan melalui media massa baik cetak maupun 

elektronik. 

Kegiatan-kegiatan dalam program pemasaran higiene dan sanitasi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Riset/studi mengenai perilaku hygiene masyarakat, rantai supply 

sanitasi, dan saluran komunikasi untuk kelompok target yang berbeda. 

Riset ini bertujuan untuk mendapatkan materi dan metode promosi yang 

sesuai dengan kondisi lokal daerah serta opsi sarana sanitasi yang 

dikehendaki dan terjangkau; 

b. Penyediaan media promosi dengan pesan yang sejalan dari pusat sampai 

daerah dengan memperhatikan kearifan lokal yang sesuai untuk 

masyarakat dan sekolah; 

c. Pelaksanaan dan pengembangan media promosi di masyarakat yang  

dikoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor; 
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d. Kampanye PHBS menggunakan materi, media, dan metode promosi yang 

tepat (hasil riset) dalam upaya stop BABS dan CTPS serta perilaku PHBS 

lainnya; 

e. Kampanye membiasakan CTPS pada waktu-waktu penting dan dengan 

cara yang benar; 

f. Pelatihan untuk mengembangkan kapasitas pelaku pasar sanitasi 

termasuk wirausaha sanitasi lokal agar dapat melayani permintaan 

masyarakat terhadap opsi sarana sanitasi secara terjangkau; 

g. Pendampingan terhadap wirausaha sanitasi untuk dapat berperan dalam  

meningkatkan akses sanitasi dan meningkatkan kualitas sarana 

sanitasi; 

h. Pelaksanaan kompetisi wirausaha sanitasi dan menciptakan serta 

memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan melalui dukungan 

kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk percepatan 

pemenuhan permintaan sarana sanitasi dan perluasan layanan; 

i. Pertemuan pelaku sanitasi secara rutin di setiap/antar level untuk 

sharing pembelajaran;  

j. Meningkatkan peran pemerintah, kerja sama dengan kelompok peduli 

termasuk swasta, NGO, perguruan tinggi dan lain-lain; 

k. Pemeriksaan kualitas air dilaksanakan sebelum dan setelah 

pembangunan SPAM, serta dilakukan secara berkala pada fase 

keberlanjutan; 

l. Dukungan semua pihak pemerintahan terutama pihak Pemerintah 

Daerah untuk dapat mendorong pemanfaatan UMKM/KUR dari Bank 

UMKM Daerah. 

3) Program Higiene dan Sanitasi Sekolah 

Melalui kegiatan ini masyarakat penerima manfaat akan memperoleh 

bantuan perbaikan higiene dan sanitasi sekolah yang layak. Pelaksanaan 

perbaikan higiene dan sanitasi sekolah direncanakan dalam RKM. Untuk 

keberlanjutan kegiatan Higiene dan Sanitasi Sekolah terutama perubahan 

perilaku melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan 

mengembangkan kerja sama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan pihak 

terkait.     
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Kegiatan-kegiatan dalam  program Higiene dan Sanitasi Sekolah ini adalah  

sebagai berikut: 

a. Pengembangan dan penyediaan media promosi PHBS sekolah; 

b. Pengenalan alur kontaminasi dan analisis hubungan air, jamban dan 

praktek kesehatan untuk individu dan masyarakat untuk memicu Stop 

BABS; 

c. Pengenalan dan gerakan pemakaian dan pemeliharaan jamban sekolah; 

d. Kampanye membiasakan CTPS pada waktu-waktu penting dan dengan 

cara yang benar; 

e. Pengembangan tanggung jawab murid, guru, orang tua murid dan 

pihak-pihak lain yang terlibat di sekolah, mencakup: 

i. Pengorganisasian murid untuk pembagian tugas harian, pembagian 

tugas guru pembina dan pengawasan; 

ii. Meningkatkan peranan murid dalam mempengaruhi keluarganya; 

iii. Meningkatkan kreativitas murid dalam mengembangkan media 

promosi PHBS; 

iv. Pelaksanaan monitoring perilaku anak sekolah di rumah melalui 

buku penghubung. 

4) Penciptaan dan Penguatan Lingkungan Pendukung Program Higiene dan 

Sanitasi 

Prinsip pendekatan STBM adalah keterpaduan antara komponen 

peningkatan kebutuhan (demand), perbaikan penyediaan (supply) sanitasi, 

dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Dalam pelaksanaan di 

lapangan agar dapat mewujudkan upaya tersebut sehingga mendapatkan 

hasil yang optimal, maka perlu dipertimbangkan komponen pendukung 

lainnya yaitu strategi pembiayaan, metode pemantauan dan pengelolaan 

pengetahuan/informasi sebagai media pembelajaran. 

Komponen ini mencakup advokasi kepada para pemimpin pemerintah, 

pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam membangun 

komitmen bersama untuk melembagakan program pembangunan sanitasi 

perdesaan, yang diharapkan akan menghasilkan: 
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a. Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya untuk 

melaksanakan program STBM;  

b. Kebijakan daerah dan peraturan daerah yang mendukung program 

sanitasi seperti SK Bupati, Perda, RPJMD, Renstra SKPD, dalam rangka 

mencapai akses universal air minum dan sanitasi tahun 2024; 

c. Berfungsinya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan 

pembangunan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan 

anggaran sanitasi daerah, koordinasi sumber daya dari pemerintah 

daerah maupun non-pemerintah; 

d. Adanya tenaga fasilitator terlatih, Tim Inti (Core Team) pelatih STBM dan 

program peningkatan kapasitas; 

e. Adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta proses 

pengelolaan pembelajaran. 

Penyelenggaraan komponen kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah 

dan pemerintah daerah, dengan peran dan tanggung jawab sebagai 

berikut:     

i. Peran pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama  adalah 

sebagai berikut:  

1. Penyusunan dan peraturan kebijakan teknis; 

2. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna; 

3. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; 

4. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih, dengan modal terakreditasi  

pada setiap pelatihan STBM. 

5. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi; 

6. Pemanfaatan metode-metode yang telah ada, seperti OJT, monev, 

refresh, pelatihan jarak jauh, pengajaran di kampus. 

ii. Pemerintah berperan:  

1. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program; 

2. Menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi; 

4. Melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.  
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iii. Pemerintah provinsi berperan: 

1. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring 

kerja, dan kemitraan; 

2. Melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih Kabupaten; 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kabupaten; 

4. Menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah Kab dalam 

penerapan STBM; 

5. Menyediakan materi  media komunikasi, informasi dan edukasi; 

iv. Pemerintah kabupaten berperan: 

1. Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan program; 

2. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring 

kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan 

penyelenggaraan program; 

3. Melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat 

kecamatan dan atau desa; 

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi; 

5. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi. 

1.6.3 Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum Dan Sanitasi 

Komponen 3 akan membantu masyarakat berupa penyediaan sarana air minum 

tingkat desa dan peri-urban, serta sarana sanitasi sekolah melalui pendekatan 

berbasis masyarakat: (i) pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana 

yang dikembangkan oleh masyarakat, (ii) masyarakat yang memilih opsi 

teknologi untuk infrastruktur air minum, (iii) masyarakat yang mengendalikan 

perencanaan, pelaksanaan, serta operasional dan pemeliharaan sarana, (iv) 

masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur 

dan bertanggung-jawab penuh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan, 

dan (v) penerapan pendekatan berbasis gender dan penanggulangan 

kemiskinan secara konsisten untuk mencapai output dan hasil.  

Tujuan Komponen ini adalah untuk menambah jumlah penerima manfaat akses 

layanan air minum layak dan pemanfaat sarana sanitasi sekolah untuk 

mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2024. 
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Komponen ini menyediakan bantuan pengembangan infrastruktur air minum 

untuk desa-desa yang mendapatkan bantuan Pamsimas dalam tiga pilihan 

kegiatan, yaitu pembangunan baru, perluasan dan peningkatan. 

1) Pembangunan baru, yaitu pembangunan baru SPAM karena belum ada 

SPAM eksisting, atau pembangunan baru SPAM karena sistem yang ada 

tidak berfungsi total (100%) dari produksi sampai dengan distribusi; 

2) Perluasan, yaitu pengembangan SPAM (jaringan distribusi) untuk 

menambah jumlah layanan, atau pembangunan tambahan SPAM baru  (dari 

mulai produksi sampai dengan distribusi) dengan tujuan menambah jumlah 

layanan; 

3) Peningkatan, yaitu pemulihan dan pengembangan kinerja SPAM (termasuk 

penggantian sebagian komponen atau perbaikan komponen utama) dengan 

tujuan meningkatkan kinerja SPAM serta penambahan jumlah layanan dari 

jumlah layanan semula. Minimal tambahan jumlah layanan adalah 30% dari 

jumlah layanan semula. 

Terkait dengan penyediaan sarana sanitasi, sarana sanitasi yang dimaksud 

dalam komponen ini adalah sarana penunjang perubahan PHBS yang 

disediakan di sekolah dasar dan tempat umum. Contoh sarana yang dapat 

dibangun dalam komponen ini yaitu jamban siswa dan tempat cuci tangan di 

sekolah dasar dan tempat umum. .  

Komponen ini menyediakan pilihan teknis terhadap penyediaan prasarana air 

minum dan sanitasi (informed choice). Pilihan yang diinformasikan tersebut 

menyangkut seluruh aspek, seperti aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan, 

sosial dan budaya serta kelembagaan pengelolaan. Setiap pilihan prasarana 

dilengkapi dengan penjelasan aspek keuntungan dan kerugiannya.  

Dalam kaitannya dengan pilihan teknologi, beberapa faktor yang harus 

dipertimbangkan adalah:  

1) Ketersediaan jenis sumber air baku yang akan dimanfaatkan oleh desa 

terkait dan desa-desa sekitarnya; Kriteria persyaratan untuk usulan multi-

desa (multi-villages) dengan mempertimbangkan keberadaan sumber daya 

air yang memadai diatur dalam petunjuk pelaksanaan; 
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2) Jumlah biaya yang dibutuhkan, kemampuan dan kemauan masyarakat 

untuk memberikan kontribusi pembangunan;  

3) Kompleksitas teknologi dan kesiapan masyarakat untuk mengelola SPAMS 

dengan teknologi yang ada, terutama kesiapan pemerintah daerah dan 

pemerintah desa dalam mendukung dan memfasilitasikan keberadaan dan 

pengembangan kelompok pengelola multi-desa. 

4) Nilai manfaat, kemudahan, dan kesinambungan penggunaan terhadap opsi 

teknis yang dipilih. 

Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi didasarkan pada 

usulan yang diajukan dan disepakati oleh masyarakat secara partisipatif dalam 

Rencana Kerja Masyarakat (RKM). 

RKM akan membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan sarana sanitasi sekolah, 

tempat cuci tangan (TCT) di tempat umum serta dan pembangunan sarana air 

minum. RKM dibiayai oleh Pamsimas (porsi APBN), porsi pemerintah desa 

(APBDesa) dan kontribusi masyarakat atau Pamsimas (porsi APBD), porsi 

pemerintah desa dan kontribusi masyarakat. Porsi dana APBN atau APBD 

diberikan melalui mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).  

Alokasi BLM Pamsimas untuk setiap desa akan bervariasi disesuaikan dengan 

rancangan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang 

dievaluasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa berdasarkan kriteria 

tertentu misal: jenis kelayakan pilihan teknologi infrastruktur air minum, 

jumlah pemanfaat, pilihan sanitasi sekolah dan TCT di tempat umum, serta nilai 

kontribusi masyarakat.  

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui porsi 

APBDesa pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya, 

sepanjang tidak melebihi satu tahun anggaran setelah kegiatan konstruksi 

selesai.  
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Pamsimas dapat dilaksanakan dalam skema multi-desa, tergantung kepada 

kapasitas produksi sumber air dan potensi cakupan atau jumlah pemanfaat 

serta opsi teknologi dan selama RKM memuat rancangan sistem penyediaan air 

untuk beberapa desa.  

DPMU dan Pakem dapat memberikan rekomendasi untuk skema multi-desa dan 

dikonsultasikan secara bersama dengan desa-desa yang terlibat. Desa-desa 

yang terlibat bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharaan sistem 

penyediaan air minum dengan skema multi-desa. Dalam sistem multi-desa, 

perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sarana air baku (raw water) mulai 

dari mata air sampai ke meter induk (master meter) ke masing-masing desa, 

dilaksanakan secara bersama/gabungan. Pemerintah kabupaten diharapkan 

dapat menyiapkan data desa dan sumber daya air yang berpotensi untuk 

pengembangan sistem pengadaan air minum dan sanitasi antar desa.    

1.6.4 Komponen 4: Hibah Insentif  

Komponen ini menyediakan insentif bagi kabupaten dan desa yang dapat 

mencapai target akses air minum dan sanitasi secara berkelanjutan, termasuk 

pengembangan dan perbaikan kinerja SPAM. Insentif ini diberikan sebagai salah 

satu upaya untuk pengarusutamaan pendekatan berbasis masyarakat dalam 

program air minum dan sanitasi perdesaan. Bersama dengan Komponen 3, 

komponen ini memberikan kontribusi langsung terhadap percepatan 

pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2024 di perdesaan 

melalui pendekatan berbasis masyarakat.  

Dukungan pemerintah dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

memastikan keberlanjutan dan pengembangan SPAMS sangat penting dalam 

mewujudkan secara nyata pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 

Tahun 2024. Keberlanjutan sarana dan layanan air minum yang aman dan 

Kontribusi swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari 

komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab 

terhadap program. Dana bantuan Pamsimas sebagai insentif atas 

tumbuhnya kepedulian dan inisiatif masyarakat terhadap 

pelayanan air minum dan sanitasi di wilayahnya 
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sanitasi yang layak pasca Program Pamsimas harus dipertahankan melalui 

pendampingan kelompok pengelola terutama oleh asosiasi pengelola dan 

pemerintah desa.  

Insentif merupakan tambahan pendanaan yang dapat digunakan masyarakat 

untuk pengembangan SPAM dimana pelaksanaan insentif tetap mengharuskan 

adanya kontribusi masyarakat (dalam in-cash dan in-kind), kontribusi 

pemerintah desa (APBDes). Adapun porsi dan mekanisme pendanaan dalam 

program Hibah adalah sebagai berikut: 

1) Hibah Insentif Kabupaten (HIK). Porsi APBN dan APBD adalah 80% terhadap 

total nilai RKM dalam bentuk BLM langsung kepada masyarakat. Porsi APBN 

yang diberikan maksimal sebesar 50% dan porsi APBD minimal 50% dari 

total nilai HIK. Salah satu bentuk modifikasi HIK adalah Hibah Khusus 

Pamsimas (HKP).  Hibah khusus ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan 

peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan kinerja SPAM Perdesaan 

untuk memastikan keberlanjutan pelayanan air minum tingkat desa 

termasuk fungsionalisasi yang sudah dibangun melalui Pamsimas. HKP 

dipergunakan untuk perbaikan sarana yang tidak berfungsi sebagian dan 

tidak berfungsi serta perbaikan sarana akibat bencana alam nasional  

2) Hibah Insentif Desa (HID). Porsi APBN yang diberikan adalah 80% dari total 

nilai RKM dalam bentuk BLM langsung kepada masyarakat. Porsi APBN 

dialokasikan setelah diterbitkannya SK Desa, dan uang dapat dicairkan 

setelah RKM tingkat desa disetujui sesuai dengan tata cara pencairan. HID 

dipergunakan untuk kegiatan pengembangan sistem sarana air minum guna 

menambah cakupan layanan, kegiatan menuju air minum aman dan 

kegiatan pemberian jaminan kredit kepada KPSPAMS guna menambah 

layanan.  

3) Hibah Air Minum Perdesaan. Porsi APBN diberikan kepada Kabupaten 

melalui Kas Daerah setelah pekerjaan di tingkat masyarakat selesai dan 

terverifikasi oleh Program Hibah Air Minum. Pamsimas memberikan 

bantuan kepada kabupaten yang berminat mengikuti Program Hibah Air 

Minum melalui penyediaan fasilitator dalam kegiatan perencanaan dan 

pelaksanaan tingkat desa. Kabupaten wajib menyediakan alokasi APBD 

untuk pembiayaan BLM desa. Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh 
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penggantian APBN (dalam bentuk Hibah Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Kabupaten) setelah SPAM desa berfungsi sesuai dengan hasil 

verifikasi oleh Pemerintah Pusat; 

4) Porsi Kontribusi Masyarakat. Porsi kontribusi masyarakat adalah sebesar 

20% dari nilai pembiayaan RKM. 

A. Hibah Insentif di Tingkat Kabupaten 

HIK diberikan kepada kabupaten yang telah menunjukkan komitmen yang 

baik dalam pelaksanaan Program Pamsimas untuk digunakan dalam 

pengembangan atau optimalisasi SPAM terbangun di desa Pamsimas. 

Penilaian kinerja berdasarkan kriteria diantaranya sebagai berikut: 

pencapaian jumlah target pemanfaat air minum dan sanitasi, ketepatan 

waktu pelaksanaan, kelengkapan dan kesesuaian data SIM, penerbitan RAD 

AMPL, pemenuhan porsi APBD untuk BLM, dan nilai investasi per jiwa.  

B. Hibah Air Minum Perdesaan  

Pamsimas bekerja sama dengan Program Hibah Air Minum, memberikan 

insentif hibah air minum berbasis kinerja. Kinerja yang diperhitungkan 

adalah jumlah sambungan rumah dengan unit biaya sebesar biaya produksi 

dan distribusi. 

Pamsimas memberikan dukungan kepada kabupaten-kabupaten yang 

berminat melalui: (i) pendampingan tingkat desa (pada tahap keberlanjutan) 

dalam penyusunan RKM 100% (sebagai basis untuk usulan desa yang 

disampaikan kepada kabupaten untuk mengikuti program hibah air minum 

perdesaan); dan (ii) melakukan baseline dan verifikasi terhadap output.  

Hibah ini hanya dapat diberikan kepada kabupaten yang melakukan 

pengembangan (perluasan) di desa-desa Pamsimas berkinerja baik (dengan 

kriteria seperti HID, yaitu mempunyai pengelolaan yang baik dan sistem 

berfungsi dengan baik). Hibah ini terbuka bagi seluruh kabupaten 

Pamsimas yang mempunyai kapasitas pendanaan (APBD) untuk 

pengembangan program air minum berbasis masyarakat. 

Untuk mendapatkan dana hibah ini (porsi APBN), pemerintah daerah 

disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan 

tersedianya pelayanan kepada masyarakat melalui pengalokasian APBD 
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untuk pengembangan sarana air minum sampai kepada output sambungan 

rumah (SR) melalui SKPD terkait. Pencairan porsi APBN dikaitkan jumlah 

output yang memenuhi spesifikasi sesuai hasil verifikasi. Jumlah porsi 

APBN yang ditransfer kepada Kas Daerah adalah sesuai dengan jumlah 

output yang memenuhi kriteria Program Hibah Air Minum. 

Prosedur rinci mengenai partisipasi kabupaten dalam Program Hibah Air 

Minum disediakan dalam bentuk Juknis Hibah Air Minum Perdesaan yang 

dikeluarkan oleh CPMU Program Hibah Air Minum Perdesaan. 

C. Hibah Insentif Desa (HID) 

HID diberikan kepada desa Pamsimas yang telah menunjukkan kinerja yang 

baik. Kriteria penilaian kinerja antara lain adalah mempunyai kinerja 

keberfungsian sarana yang baik, penerapan tarif oleh KSPAMS dan 

masyarakat, serta terdapat kelompok masyarakat sudah bebas buang air 

sembarangan. HID hanya diberikan untuk opsi pengembangan SPAM 

dengan tujuan menambah cakupan pelayanan air minum pada desa 

tersebut.  Selain pengembangan layanan SPAM, Hibah Insentif Desa juga 

berupa kegiatan menuju air minum aman. 

Hibah Insentif Desa menuju air minum aman bertujuan untuk peningkatan 

kualitas pelayanan menuju air minum aman yang diberikan kepada desa 

yang sudah 100% akses air minum. Hibah ini diberikan untuk 

meningkatkan kualitas air minum sesuai standar air minum aman, 

peningkatan kapasitas pengelola, serta perlindungan sumber air dan 

lingkungan untuk menjaga tercapainya kualitas air minum aman. 

D. Bantuan untuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan 

Sebagai bagian dari program penguatan keberlanjutan, Pamsimas 

memberikan dukungan kepada Asosiasi Kabupaten dalam bentuk dana 

stimulan pelaksanaan kegiatan. Jumlah dana stimulan untuk setiap 

asosiasi diberikan berdasarkan kriteria: (i) kinerja asosiasi dalam 

pelaksanaan kegiatan, (ii) jumlah KPSPAMS dampingan, (iii) program kerja 

yang sudah terevaluasi dan terlaksana, dan (iv) kemitraan dengan 

pemerintah daerah atau pihak swasta. 
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Selain itu, pada sub komponen ini juga akan memberikan Hibah berupa 

Dukungan Akses Kredit Mikro untuk KPSPAMS.  Hibah ini bertujuan untuk 

meningkatkan kolaborasi pendanaan air minum perdesaan dalam rangka 

mencapai akses pelayanan 100%, meningkatkan kemandirian KPSPAMS 

dalam membiayai pengembangan pelayanan, mendukung keberlanjutan 

program dan Membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap 

pengelola SPAMS Perdesaan dalam hal penyediaan kredit pengembangan air 

minum.  Hibah ini diberikan kepada Desa Pamsimas yang sudah memiliki 

SPAM berfungsi baik atau sebagian dengan KPSPAMS yang berkinerja baik 

serta desa Pamsimas yang telah mengajukan pinjaman / kredit mikro dan 

telah disetujui oleh lembaga keuangan/perbankan 

1.6.5 Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 

Tujuan Komponen 5 adalah untuk menyediakan dukungan teknis pengelolaan 

pelaksanaan program Komponen 1, 2, 3 dan 4 secara terpadu dan terintegrasi 

serta memberikan dukungan teknis kepada Central Project Management Unit 

(CPMU) dan Central Project Implementation Unit (CPIU) dalam tugasnya sebagai 

pengelola Program Pamsimas secara keseluruhan, termasuk:   

1) Dukungan pengelolaan program Pamsimas secara keseluruhan; 

2) Dukungan teknis bagi CPMU dan CPIU dalam bidang teknis fisik dan 

konstruksi, higiene dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan 

pengamanan sosial dan lingkungan serta pengembangan kapasitas 

masyarakat dan pemda; 

3) Pengawasan dan pengendalian kualitas pendampingan dan hasil di tingkat 

masyarakat dan pemda; 

4) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan teknis terkait kelembagaan, fisik 

(termasuk konstruksi), keuangan dan pengamanan sosial dan lingkungan 

untuk setiap komponen;  

5) Mengelola kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya MIS 

dan Uji Petik; 

6) Diseminasi kemajuan dan hasil-hasil program melalui website Pamsimas, 

lokakarya, pelatihan dan EGM. 
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1.7 Organisasi Pelaksana Program 

Penyelenggaraan Program melibatkan berbagai komponen pelaksana dan instansi 

terkait yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kabupaten, Provinsi sampai 

tingkat pusat seperti diuraikan di bawah ini. 

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program  

1.7.1  Tingkat Pusat 

Tim Pengarah (TP) Program adalah tim koordinasi program di tingkat pusat yang 

termasuk dalam POKJA AMPL Tingkat Pusat dan diketuai oleh Bappenas. Tim 

Pengarah bertanggung jawab atas arah kebijakan pengelolaan program oleh 

Executing Agency dan sinkronisasi program dan anggaran yang dilaksanakan 

oleh Implementing Agency Program. 

Peran utama Tim Pengarah adalah a) merumuskan kebijakan, strategi dan 

program, b) melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan, c) memberi 

arahan dalam pencapaian target Akses Air Minum dan Sanitasi 2024, d) 

mengembangkan potensi pembangunan dengan sumber dana dalam dan luar 
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negeri. Dalam rangka Program , Tim Pengarah bertugas untuk menetapkan 

kebijakan umum, kabupaten sasaran, serta pedoman dan petunjuk 

pelaksanaan Program. 

1) Tim Teknis Pusat 

Tim Teknis Pusat beranggotakan Eselon II dari masing-masing Direktorat 

Jenderal Pelaksana Kegiatan dan diketuai oleh Direktur Permukiman dan 

Perumahan, Bappenas.   

Tim Teknis Program  bertugas membantu Tim Pengarah dalam a) 

merumuskan kebijakan operasional pelaksanaan program, b) menetapkan 

seluruh pedoman pelaksanaan program, c) memberikan masukan kebijakan 

program, d) memberi arahan kepada CPMU tentang kebijakan pelaksanaan 

program dan e) melakukan koordinasi lintas kementerian. 

2) Central Project Management Unit  

Central Project Management Unit (CPMU) dibentuk berdasarkan Keputusan 

Menteri PUPR, berkedudukan di Ditjen Cipta Karya dan terdiri dari 

perwakilan instansi terkait dengan Program . Ketua CPMU dibantu 

olehKepala Staf CPMU, Wakil Ketua CPMU, Koordinator Bidang, dan Asisten. 

Ketua dan anggota CPMU bertanggung jawab kepada Executing Agency 

mengenai pengelolaan dan administrasi Program  secara keseluruhan 

termasuk koordinasi kegiatan administrasi program diantaranya: 

a. Mengelola Program  Tingkat Nasional, termasuk diantaranya adalah 

dengan alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan, 

rencana kerja tahunan, pengelolaan kegiatan pendampingan dan 

peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap provinsi dan 

kabupaten, pemantauan kinerja pengelola program, sinkronisasi 

kegiatan dan alokasi anggaran antar Kementerian/CPIU, pengelolaan 

pengadaan, serta pengelolaan pengaduan dan tindak-lanjutnya; 

b. Bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja kunci , 

termasuk di dalamnya adalah fasilitasi pembinaan serta pengembangan 

kapasitas untuk pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pencapaian 

kinerja program; 

c. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan 

serta pengembangan program di tingkat nasional, termasuk di dalamnya 
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adalah penyusunan strategi dan kebijakan pelaksanaan program 

(contohnya pengembangan manual, pelatihan dan lokakarya untuk 

pengembangan kapasitas, dan knowledge-management), diseminasi 

informasi dan sosialisasi mengenai program, pengendalian bantuan 

teknis (konsultan dan fasilitator), serta pengalokasian dana untuk setiap 

kegiatan (termasuk bantuan langsung masyarakat yang bersumberkan 

dari APBN); 

d. Bersama Satker Pusat, memantau dan mengevaluasi kinerja bantuan 

teknis (konsultan dan fasilitator), termasuk evaluasi terhadap proses 

rekrutmen dan strategi pengalokasian bantuan teknis; 

e. Mengelola kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan 

program, termasuk diantaranya adalah kegiatan pemantauan reguler, 

pengembangan kegiatan evaluasi (melalui kontrak konsultan evaluasi), 

serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM); 

f. Menyusun strategi pengembangan program dalam rangka dukungan 

pencapaian akses universal air dan sanitasi sesuai amanat RPJMN 2020-

2024, termasuk fasilitasi sinkronisasi antar program air minum dan 

sanitasi perdesaan di tingkat nasional; 

g. Memberikan masukan kepada Pokja AMPL untuk pengembangan 

Program  untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan 

sanitasi perdesaan di tingkat provinsi, termasuk sinkronisasi program  

dengan program air minum dan sanitasi lainnya, penyediaan data dan 

informasi terkait; 

h. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengadaan, 

pengembangan kapasitas dan fisik) kepada Executing Agency, Bappenas 

dan Kementerian Keuangan dan Donor. 

3) Central Project Implementation Unit 

Central Project Implementation Unit (CPIU) Tingkat Pusat terdiri dari: Ditjen 

Bina Bangda dan Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri; Ditjen Pembangunan 

Desa dan Perdesaan, Kemendesa & PDTT; Ditjen Kesmas, Kemenkes; dan 

Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR sebagai PIU untuk bertanggung jawab 

terhadap komponen/sub-komponen dalam program.  
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Tugas utama CPIU adalah untuk menyelenggarakan komponen/sub-

komponen Program, termasuk:  

a. Mengelola seluruh kegiatan dalam komponen yang menjadi tanggung 

jawab masing-masing CPIU, termasuk memastikan kecukupan unit 

pengelola program (kelembagaan dan sumber daya manusia), 

penyusunan rencana alokasi anggaran (PHLN dan Rupiah Murni) dan 

rencana kegiatan, pengelolaan bantuan teknis (konsultan individu dan 

tim), serta pengelolaan kegiatan pengembangan kapasitas; 

b. Mengendalikan pencapaian indikator kinerja kunci  untuk masing-

masing komponen program yang berada dalam tanggung jawabnya; 

c. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan 

serta pengembangan program dalam masing-masing komponen, 

termasuk diantaranya adalah pembinaan dan pemantauan kinerja 

pemerintah daerah, pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas 

(lokakarya, pelatihan), mendorong diseminasi informasi dan 

pengetahuan (knowledge management), serta pengelolaan Sistem 

Informasi Manajemen (SIM); 

d. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan 

dan hasil masing-masing komponen program; 

e. Bersama CPMU, memantau dan mengevaluasi kinerja bantuan teknis 

(konsultan dan fasilitator); 

f. Menyinkronkan kebijakan program dan alokasi anggaran untuk  dengan 

kebijakan pada masing-masing kementerian dalam rangka pencapaian 

akses universal air minum dan sanitasi perdesaan, termasuk 

mengoptimalkan dukungan masing-masing kementerian terhadap , 

dukungan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan 

melalui penyusunan kerangka regulasi dan perencanaan program 

reguler, dan sinkronisasi antar program dalam masing-masing 

kementerian; 

g. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengadaan, 

pengembangan kapasitas, dan fisik) kepada CPMU. 
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4) Satker Tingkat Pusat 

Fungsi utama Satker Tingkat Pusat adalah untuk mendukung CPMU dalam 

menyelenggarakan program tingkat pusat antara lain melakukan 

pengelolaan dana, pengendalian pelaksanaan program termasuk pengadaan 

konsultan pusat dan daerah, melakukan koordinasi dengan Satker daerah, 

monitoring dan evaluasi program, serta laporan kemajuan. Sedangkan tugas 

utama Satker antara lain meliputi: 

a. Mengendalikan bantuan teknis (konsutan tim dan individu) dan paket 

pengembangan kapasitas, termasuk di dalamnya adalah merencanakan 

pengadaan, pemilihan konsultan dan mengelola kontrak konsultan dan 

kegiatan pengembangan kapasitas; 

b. Menyusun perencanaan dan penggunaan anggaran (DIPA dan Revisi 

DIPA) secara nasional untuk bantuan langsung masyarakat (BLM), 

memastikan kesesuaian jadwal penyaluran BLM, serta melaksanakan 

pemantauan terhadap kemajuan penyerapan anggaran dan hasilnya 

(kelembagaan, fisik dan keuangan);  

c. Memastikan proses pengadaan bantuan teknis dan kegiatan 

pengembangan kapasitas secara tepat waktu dan akuntabel, mulai dari 

kesesuaian terhadap TOR dan RAB, penyusunan dokumen lelang, 

penyampaian usulan jadwal dan dokumen lelang kepada Pokja 

Pengadaan, dan rekomendasi kontrak pengadaan; 

d. Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja Satker Provinsi dan 

Kabupaten dalam kegiatan, termasuk menyusun upaya pengembangan 

kapasitas bagi Satker; 

e. Mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM), seperti smart-sight, terkait 

pengelolaan kontrak bantuan teknis; 

f. Mengendalikan kinerja bantuan teknis, seperti NMC, ROMS, dan 

Konsultan Advisor serta tim Konsultan evaluasi, termasuk penilaian 

kinerja, rekomendasi peningkatan kinerja Konsultan, dan lainnya; 

g. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan (keuangan, pengembangan 

kapasitas dan fisik) kepada CPMU dan CPIU. 

Satuan Kerja program  di tingkat pusat terdiri dari Satker Direktorat Air 

Minum di DJCK Kemen PUPR, Satker Direktorat Kesling, Ditjen Kesmas 



- 30 - 

  

Kemenkes, Satker Setditjen Bina PMD dan Satker Setditjen Bina Bangda, 

Kemendagri, dan Satker Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, 

Kemendesa & PDTT.  

5) National Management Consultants (NMC) 

NMC didukung oleh Tim ROMS dimaksudkan untuk memberikan dukungan 

secara terintegrasi dan terpadu kepada CPMU dan CPIU dalam melakukan 

pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan Program sebagai program air 

minum dan sanitasi nasional.  

Secara keseluruhan Tim NMC akan melakukan antara lain:  

a. Pengelolaan program secara menyeluruh, termasuk dari sisi teknis, 

keuangan, kelembagaan, pengadaan, pengamanan sosial dan 

lingkungan, kerangka evaluasi program, pengelolaan pembelajaran 

(knowledge management) serta keberlanjutan, termasuk memastikan 

pelaksanaan program sesuai dengan Pedum dan Juknis;  

b. Dukungan terhadap perencanaan program, mulai dari penyusunan dan 

revisi dokumen anggaran (DIPA) pada CPMU dan CPIU, penyusunan 

kerangka acuan (TOR) dan perkiraan biaya, dan persiapan dan 

pemantauan kegiatan pengadaan tingkat pusat (dokumen lelang, jadwal 

pelelangan dan pemantauan hasil pelelangan); 

c. Memberikan panduan secara teknis kepada seluruh pelaku program, 

termasuk di dalamnya adalah penyusunan kerangka kerja dan kegiatan 

serta alokasi pendanaan, persiapan jadwal kegiatan tahunan dan 

koordinasi pelaksanaan program dengan ROMS;  

d. Pemantauan pelaksanaan dan hasil, baik melalui MIS, kegiatan Uji Petik, 

dan PPM, serta pemantauan terhadap kinerja pelaku pendukung program  

di tingkat propinsi dan kabupaten (ROMS); 

e. Pelaporan teknis (termasuk pelaksanaan kegiatan setiap komponen 

terkait), keuangan, pengadaan dan pengamanan sosial dan lingkungan, 

termasuk di dalam kajian terhadap laporan ROMS sebagai masukan 

pembahasan peningkatan kinerja program; 

f. Dukungan terhadap optimalisasi peran masing-masing kementerian 

dalam organisasi CPMU dan CPIU dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

dan pencapaian target indikator kunci serta tujuan program, misalnya 



- 31 - 

  

persiapan pemantauan kinerja tiga bulanan, peningkatan fungsi 

organisasi CPIU, dan dukungan pelaksanaan masing-masing komponen;  

g. Pengendalian dan peningkatan kinerja terhadap seluruh bantuan teknis 

dan kegiatan pengembangan kapasitas, mulai dari kualitas pelaporan 

dan MIS, kualitas pendampingan, dan pencapaian hasil kegiatan (output) 

serta ketepatan waktu pelaksanaan; 

h. Bersama Sekretariat Nasional Asosiasi, mengelola program 

keberlanjutan, termasuk dalam penyusunan kerangka pengembangan 

kapasitas, dukungan pemantauan teknis dan kinerja, penyusunan 

rencana kerja, pemantauan kualitas hasil, serta fasilitasi diskusi lintas 

kementerian untuk penguatan program keberlanjutan; 

i. Pengembangan kegiatan inovatif (atau pengembangan program/program 

development) dan program kebutuhan khusus sesuai pembelajaran hasil-

hasil atau output kegiatan, pemuktahiran kebijakan, dan lainnya. 

NMC bertanggungjawab untuk memberikan dukungan kepada CPMU dan 

CPIU dalam perencanaan program, penganggaran dan pemantauan 

anggaran tahunan untuk  pada masing-masing kementerian, termasuk 

penyiapan dokumen anggaran, pemantauan alokasi anggaran, penyiapan 

dan evaluasi target pemanfaat, dan lainnya. 

6) Regional Oversight Management Services (ROMS) 

ROMS adalah Tim Pelaksana Tingkat Propinsi dan Kabupaten yang salah 

satu fungsinya adalah mengawal pelaksanaan agar sesuai dengan Pedoman 

dan Juknis; memastikan kualitas pendampingan dan hasil di tingkat 

masyarakat maupun pemda; memastikan pencapaian jumlah target 

pemanfaat tingkat provinsi dan kabupaten; dan peningkatan kapasitas 

pemda dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat. 

Tim ROMS memberikan dukungan kepada Unit Pengelola Program 

Pamsimas Tingkat Provinsi (PPMU), Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, 

dan Pengelola Program Pamsimas Tingkat Kabupaten (DPMU), yaitu 

memberikan dukungan dalam hal sebagai berikut: 
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Pamsimas Tingkat Provinsi (PPMU) 

a. Perencanaan program, termasuk perencanaan target pemanfaat air 

minum dan sanitasi melalui Pamsimas, fasilitasi penyusunan TOR dan 

BOP terkait pengelolaan program untuk PPMU dan Pokja AMPL/PPAS 

Provinsi, penyusunan jadwal kegiatan Pamsimas, serta kegiatan 

pengembangan kapasitas (lokakarya dan pelatihan);   

b. Pelaksanaan program tingkat provinsi, termasuk didalamnya adalah: 

dukungan pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RAD AMPL oleh 

tingkat Provinsi, fasilitasi koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan 

Pamsimas pada periode reguler dan keberlanjutan serta dukungan atau 

penyampaian Informasi secara rutin terkait Pamsimas kepada pengambil 

keputusan (misal Kepala Daerah); 

c. Pengawalan terhadap sinkronisasi program air minum dan sanitasi 

perdesaan di provinsi, seperti program hibah air minum perdesaan dan 

hibah sanitasi, DAK Air minum dan DAK Sanitasi, APBDes, Program 

APBD Reguler untuk air minum dan sanitasi dan kredit mikro serta Dana 

CSR; 

d. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan, lokakarya, EGM, 

dan kegiatan pengembangan kapasitas sejenis di tingkat provinsi; 

e. Pemanfaatan alat bantu dan diseminasi penyelenggaran program secara 

baik dan tepat waktu, misalnya diseminasi pedoman dan juknis, serta 

poster dan spanduk; 

f. Pemantauan dan evaluasi. 

Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (Balai PPW)  

a. Rekrutmen fasilitator secara tepat waktu dan akuntable; 

b. Verifikasi dokumen laporan bulanan fasilitator sebagai dasar 

rekomendasi pembayaran gaji fasilitator setiap bulannya; 

c. Pemantauan dan evaluasi kinerja fasiitator; 

d. Verifikasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM); 

e. Pemantauan DIPA untuk kegiatan Pamsimas dan menyusun 

perencanaan alokasi anggaran BLM termasuk dalam hal pencairan dan 

pengelolaan dana BLM sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku; 
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f. Penyiapan  SK Penerima Dana BLM dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

berikut semua lampirannya; 

g. Penyiapan dokumen pencairan dana BLM setiap terminnya, verifikasi 

dokumen/berkas pengajuan Dana BLM setiap terminnya, 

pemeriksanaan dokumen penarikan serta verifikasi laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana BLM; 

h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program di provinsi, 

kabupaten dan desa;  

i. Pengendalian pelaksanaan kegiatan fisik berupa konstruksi sarana air 

minum dan sanitasi sekolah agar sesuai dengan kaidah teknis serta 

kegiatan non fisik di tingkat masyarakat termasuk memastikan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan 

selesai pada waktunya sesuai dengan ketentuan; 

j. Memastikan berfungsian setiap sarana air minum dan sanitasi sekolah 

yang sudah selesai proses pembangunan;  

k. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban  dan Berita Acara Serah Terima 

(BAST) termasuk photo hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dari 

KKM; 

l. Pemantauan dan evaluasi; 

m. Penyusunan laporan; 

Pengelola Program Pamsimas Tingkat Kabupaten (DPMU) 

a. Perencanaan program, termasuk fasilitasi penyusunan TOR dan BOP 

terkait pengelolaan program untuk DPMU, tPokja AMPL Kabupaten dan 

Pakem, penyusunan jadwal kegiatan Pamsimas, perencanaan target 

pemanfaat air minum dan sanitasi melalui Pamsimas, serta kegiatan 

pengembangan kapasitas (lokakarya dan pelatihan);   

b. Pelaksanaan program tingkat desa, seperti: pengawalan kegiatan tingkat 

desa untuk dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu, evaluasi 

teknis terhadap RKM (termasuk kajian keuangan), pengawasan terhadap 

kualitas pendampingan masyarakat, pengawasan terhadap kualitas 

hasil kegiatan di tingkat masyarakat (pembentukan kelembagaan, 

kegiatan promosi kesehatan, pelatihan, dan kegiatan konstruksi), 

pengawalan terhadap pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan 
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serta gender, pengawalan terhadap kegiatan keberlanjutan (kualitas 

pendampingan dan hasil kegiatan keberlanjutan tingkat desa, seperti 

penerapan tarif, kinerja KPSPAMS, keberfungsian teknis, fasilitasi dana 

desa, dan lainnya), mendorong penambahan jumlah pengaduan dalam 

website Pamsimas; 

c. Pelaksanaan program tingkat kabupaten, termasuk didalamnya adalah: 

fasilitasi penyusunan RAD AMPL kabupaten, kajian belanja AMPL 

tingkat kabupaten, fasilitasi koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan 

Pamsimas pada periode reguler dan keberlanjutan, seperti fasilitasi 

peningkatan kinerja asosiasi, kegiatan STBM, dukungan atau 

penyampaian Informasi secara rutin terkait Pamsimas kepada pengambil 

keputusan (misal Kepala Daerah); serta sinkronisasi RAD AMPL ke 

dalam RPJMD dan RKPD serta membantu pengawalan PJM ProAKSI ke 

dalam program daerah, dan lain sebagainya; 

d. Pengawalan terhadap sinkronisasi program air minum dan sanitasi 

perdesaan di kabupaten, termasuk diantaranya adalah kepersertaan 

kabupaten dalam program hibah air minum perdesaan dan hibah 

sanitasi, DAK Air minum dan DAK Sanitasi, APBDes, Program APBD 

Reguler untuk air minum dan sanitasi dan kredit mikro serta Dana CSR; 

e. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan, lokakarya, EGM, 

dan kegiatan pengembangan kapasitas sejenis di tingkat kabupaten; 

f. Memberikan dukungan (back-stop) dalam rangka penyelesaian masalah 

terkait pelaksanaan tingkat desa, masyarakat dan kabupaten, termasuk 

di dalamnya adalah advokasi kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas 

lembaga, coaching kepada TFM dan masyarakat, dan lainnya; 

g. Pemanfaatan alat bantu dan diseminasi penyelenggaran program secara 

baik dan tepat waktu, misalnya diseminasi pedoman dan juknis, serta 

poster dan spanduk; peningkatan kapasitas TFM dalam memahami 

pesan dan Informasi; serta pengawasan dan pemantauan terhadap TFM 

dalam penyebaran Informasi secara akurat; 

h. Pemantauan dan evaluasi ROMS memberikan laporan pelaksanaan 

secara rutin kepada PPMU, Balai PPW dan DPMU dan termasuk laporan 
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kegiatan dan kemajuan program, pencapaian target, dan pengelolaan 

resiko yang salinannya diberikan kepada CPMU dan NMC. 

ROMS memberikan laporan pelaksanaan secara rutin kepada PPMU dan 

DPMU dan termasuk laporan kegiatan dan kemajuan program, pencapaian 

target, dan pengelolaan resiko yang salinannya diberikan kepada CPMU dan 

NMC.  

7) Tim Konsultan Advisor 

Tim Konsultan Advisor CPMU dan CPIU terdiri dari kelompok konsultan 

perorangan yang bertanggungjawab langsung kepada CPMU dan CPIU 

dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan Program yang bersifat 

strategis untuk kemudian dilaksanakan oleh NMC, dan ROMS.   

Peran utama Tim Konsultan Advisor adalah memberikan masukan kepada 

CPMU dan CPIU terkait:  

a. Strategi dan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan Program, termasuk 

di dalamnya masukan terhadap penyusunan alokasi anggaran tahunan, 

target jumlah desa, kabupaten dan pemanfaat, serta kebijakan 

pendanaan;  

b. Penyusunan strategi program dan kegiatan , misalnya peningkatan 

kualitas pelaksanaan tingkat masyarakat dan kabupaten (pengembangan 

kapasitas, pelatihan, dan lain-lain), upaya pencapaian target, strategi 

keberlanjutan, dan lain-lain;  

c. Upaya peningkatan kinerja Konsultan (NMC dan ROMS);  

d. Fasilitasi masukan peningkatan kinerja program kepada pengambil 

keputusan (Eselon I dan II) di masing-masing kementerian;  

e. Fasilitasi sinkronisasi kebijakan Program  dengan kebijakan kementerian 

terkait, misal komponen sanitasi dengan STBM di Kementerian 

Kesehatan, komponen penyediaan air minum dengan Program 100-0-100 

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, peningkatan 

kelembagaan tingkat desa dan kabupaten dengan Kementerian Dalam 

Negeri, dan pemberdayaan masyarakat dengan Kementerian Desa, 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan  

f. Rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian masalah atau isu yang bersifat 

strategis dan berdampak signifikan terhadap program.  
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8) Konsultan Survey (Baseline Survey, Evaluasi Dampak serta Survey Tingkat 

Kepuasan) 

Evaluasi program dilakukan oleh lembaga/konsultan independen pada saat 

awal perencanaan tahun pertama, mid-term, dan pasca program, dengan 

menggunakan sampel dan indikator tertentu.  

Kegiatan evaluasi program meliputi baseline survey dan pengukuran 

dampak dan melakukan sampling penerima manfaat guna melakukan studi 

evaluasi dampak program secara keseluruhan. 

Kegiatan survey juga akan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

dari masyarakat pengguna yang telah memperoleh manfaat dari 

pembangunan sarana air minum Program pamsimas. Suvey dilakukan 

sebagai bagian untuk menghitung capaian kinerja (IKU) Program Pamsimas. 

1.7.2 Pengelola Program Tingkat Provinsi 

Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur adalah penanggungjawab 

pelaksanaan program di wilayah provinsi. Secara operasional, Gubernur 

dibantu oleh Pokja AMPL Provinsi dan Provincial Project Management Unit 

(PPMU) yang ditetapkan melalui SK Gubernur dan pejabat Satker Pelaksanaan 

Anggaran  di tingkat provinsi. 

1) Pokja AMPL/Pokja PPAS Provinsi (pokja lain yang sejenis) 

Pokja AMPL/PPAS Provinsi yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur, 

diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi, dan beranggotakan Badan 

Perencanaan Pembangunan Provinsi, Dinas PU, Dinas Kesehatan, BPMD, 

dan instansi terkait lainnya.   

Tugas utama Pokja AMPL/PPAS Provinsi adalah untuk memfasilitasi 

kebijakan, program dan anggaran tingkat provinsi untuk bidang air minum, 

sanitasi dan kesehatan perdesaan, termasuk untuk program . 

a. Memantau kinerja Program  tingkat provinsi, termasuk diantaranya 

adalah pencapaian target indikator kunci dan kontribusi Program  

terhadap kinerja AMPL tingkat Provinsi; 

b. Pemantauan terhadap kinerja Pokja AMPL Kabupaten, termasuk di 

dalamnya adalah terhadap kegiatan dan hasil pemilihan desa serta 
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alokasi anggaran APBD kabupaten dalam bidang air minum dan sanitasi 

perdesaan yang disinkronkan dengan; 

c. Fasilitasi pemantauan dan pembinaan pemerintah provinsi terhadap 

kinerja pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD 

AMPL, termasuk pemantauan terhadap peningkatan belanja APBD 

kabupaten untuk AMPL;  

d. Memfasilitasi sinkronisasi program dan anggaran air minum dan sanitasi 

perdesaan untuk  dengan program lainnya seperti Sanimas, PPSP, DAK 

Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, DAK Kesehatan, Hibah Air Minum 

Perdesaan (HAMP), Program APBD Reguler, dan lainnya;  

e. Memfasilitasi pembinaan oleh SKPD Provinsi terhadap pemerintah 

kabupaten dalam pelaksanaan program tingkat desa dalam bidang 

kelembagaan, teknis (air minum, sanitasi dan kesehatan) dan keuangan 

serta keberlanjutan; 

f. Mengadvokasi pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan APBD 

Kabupaten dan APBDesa untuk perbaikan kinerja dan pengembangan 

prioritas bidang air minum dan sanitasi menuju pelayanan 100% tingkat 

desa;  

g. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah mengenai jumlah target 

pemanfaat untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi 

tingkat provinsi;  

h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tingkat provinsi, 

serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah dan Pokja AMPL 

Nasional, termasuk di dalamnya adalah memberikan rekomendasi 

pengembangan program dalam rangka perbaikan kinerja dan 

peningkatan kapasitas pelaku. 

 

2) Provincial Project Management Unit [PPMU) 

PPMU ditetapkan dengan SK Gubernur dan dipimpin oleh Ketua yang 

berasal Dinas PU Provinsi Bidang Cipta Karya. Anggota PPMU berasal dari 

Bappeda, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya bila 

diperlukan.  
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Tugas utama PPMU adalah: 

a. Mengelola Program  tingkat Provinsi, termasuk diantaranya adalah 

dengan alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan, 

rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan 

kapasitas serta pembinaan terhadap kabupaten, pemantauan kinerja 

pengelola program, sinkronisasi kegiatan antar SKPD, serta pengelolaan 

pengaduan dan tindak-lanjutnya; 

b. Dengan masukan Pokja AMPL, menyusun target kinerja untuk Program  

tingkat provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, 

antara lain: jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi 

layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas 

buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja pengelolaan 

SPAMS secara baik (kelembagaan, teknis dan keluangan), dan lainnya; 

c. Bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator kinerja kunci  tingkat 

provinsi; 

d. Bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan 

program di tingkat provinsi, termasuk diantaranya adalah pembinaan 

dan pemantauan kinerja kabupaten dalam pencapaian target indikator 

kinerja kunci, kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, serta 

pemantauan terhadap kualitas hasil, misalnya pembinaan terhadap 

pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD AMPL, 

pemantauan terhadap pencapaian jumlah target pemanfaat air minum 

dan sanitasi;  

e. Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk , termasuk 

diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing 

kabupaten, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data 

dalam SIM  untuk pengambilan keputusan di tingkat provinsi; 

f. Merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, 

termasuk kegiatan pengembangan kapasitas, kepada Pokja AMPL; 

g. Bersama Satker Provinsi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

terhadap kinerja ROMS (tingkat provinsi dan kabupaten); 

h. Memberikan masukan kepada Pokja AMPL untuk pengembangan 

Program  untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan 
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sanitasi perdesaan di tingkat provinsi, termasuk sinkronisasi program  

dengan program air minum dan sanitasi lainnya, penyediaan data dan 

informasi terkait; 

i. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengembangan 

kapasitas dan fisik) (termasuk pengisian data melalui IFR, MIS, E-mon 

dan SP2D Online) kepada Kepala Daerah dan CPMU. 

3) Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

Terkait pengelolaan Program Pamsimas, Balai PPW mempunyai 

tanggungjawab dalam hal pengelolaan fasilitator dan pengelolaan dana BLM 

Program Pamsimas.  

Terkait pengelolaan BLM Program Pamsimas berada pada Satker 

Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada Balai PPW. Kepala Satker 

pelaksanaan Prasarana Permukiman adalah pejabat pengelola anggaran di 

tingkat provinsi, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk dan 

diangkat oleh Menteri dan diberikan kewenangan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah 

ditetapkan dalam DIPA. Organisasi Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana 

Permukiman terdiri dari Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana 

Permukiman sebagai KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Air Minum, 

Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM) dan 

Bendahara. 

Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah mempunyai tugas : 

a. Mengelola Kontrak FAS; 

b. Melaksanakan Pengadaan Tim Fasilitator masyarakat dan 

pelaksananaan pemilihan tim fasilitator masyarakat; 

c. Memastikan proses pengadaan paket tim fasilitator masyarakat 

terlaksana secara tepat waktu dan akuntabel; 

d. Memastikan pembayaran (honor dan BOP) tim fasilitator masyarakat 

dapat dilaksanakan secara tepat waktu; 

e. Melakukan koordinasi dengan DPMU untuk pembinaan dan 

pemantauan kinerja Fasilitator. 
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Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah mempunyai tugas : 

a. Menetapkan dan Mengesahkan SK Penerima BLM APBN; 

b. Menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Koor KKM Desa 

Sasaran Pamsimas; 

c. Bertanggungjawab atas kebenaran meterial dan akibat yang timbul dari 

PKS tersebut; 

d. Bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian target program yang 

tercantum dalam PKS; 

e. Memproses pencairan Dana BLM dan melakukan pemantauan 

kesesuaian peruntukan atau penggunaan dana serta kemajuan 

penggunaan Dana BLM; 

f. Melakukan verifikasi terhadap rencana dan laporan penggunaan dana  

dari KKM setiap terminnya; 

g. Memastikan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban 

penggunaan dana BLM dan ketepatan waktu pelaksanaannya; 

h. Memastikan keberfungsian setiap sarana air minum dan sanitasi 

sekolah yang sudah selesai dibangun;  

i. Melaporkan kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam  

E-Mon dan SP2D Online serta menyampaikan kepada Kepala Daerah 

dan Satker Pusat; 

j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja tim fasilitator dan 

ROMS. 

1.7.3 Pengelola Program Tingkat Kabupaten 

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati adalah sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan Program lingkup kabupaten. Secara operasional Bupati akan 

dibantu Pokja AMPL Kabupaten, District Project Management Unit (DPMU) dan 

Pakem yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.  

1) Pokja AMPL/PPAS Kabupaten (Pokja Lain yang Sejenis) 

Pokja AMPL/PPAS Kabupaten dibentuk berdasarkan SK Bupati, diketuai 

oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan beranggotakan Dinas PU, BPMD, Dinas 

Kesehatan, dan instansi terkait lainnya, serta PDAM dan wakil kelompok 

peduli AMPL dan masyarakat sipil. 
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Peran utama Pokja AMPL/PPAS Kabupaten adalah untuk memfasilitasi 

kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang air 

minum, sanitasi dan kesehatan perdesaan, termasuk untuk program. 

Fungsi Pokja AMPL/PPAS Kabupaten dalam Program antara lain untuk:  

a. Memantau kinerja Program tingkat kabupaten, termasuk pencapaian 

target kinerja program (misalnya jumlah pemanfaat air minum dan 

sanitasi), kinerja SKPD dalam melaksanakan program (termasuk kinerja 

DPMU) sebagai masukan bagi Kepala Daerah, fasilitasi perencanaan 

dukungan pengembangan kapasitas dan bantuan teknis, evaluasi 

kontribusi program  terhadap pencapaian target akses universal air 

minum dan sanitasi tingkat kabupaten, dan lainnya; 

b. Memimpin penyusunan dan memantau pelaksanaan RAD AMPL serta 

melaporkan hasil pelaksanaan RAD AMPL kepada Kepala Daerah 

termasuk pemantauan terhadap peningkatan belanja APBD untuk 

bidang air minum dan sanitasi;  

c. Memfasilitasi sinkronisasi program dan anggaran air minum dan sanitasi 

perdesaan, antara lain, DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, DAK 

Kesehatan, Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP), Program APBD Reguler, 

dan lainnya;  

d. Mengoptimalkan pendampingan tingkat desa untuk bidang air minum 

dan sanitasi, antara lain mensinkronkan pendampingan tenaga 

pendamping desa dengan fasilitator; 

e. Memfasilitasi pembinaan oleh SKPD terkait mengenai pelaksanaan 

program tingkat desa dalam bidang kelembagaan, teknis (air minum, 

sanitasi dan kesehatan) dan keuangan serta keberlanjutan; 

f. Mengadvokasi pemanfaatan APBDesa untuk perbaikan kinerja dan 

pengembangan prioritas bidang air minum dan sanitasi menuju 

pelayanan 100% tingkat desa;  

g. Memberikan rekomendasi mengenai jumlah target pemanfaat untuk 

pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tingkat kabupaten;  

h. Memimpin pemilihan desa, termasuk diantaranya adalah 

merekomendasikan jumlah target pemanfaat, melaksanakan sosialisasi, 

mereview alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) yang 
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bersumberkan APBN dan APBD, memberikan rekomendasi penetapan 

daftar desa sasaran kepada Kepala Daerah. Termasuk di dalam proses 

ini adalah pembinaan dan pemantauan terhadap Pakem dalam 

pelaksanaan pemilihan desa;  

i. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program keberlanjutan oleh 

SKPD terkait, diantaranya adalah pembinaan Asosiasi dan KPSPAMS, 

rekomendasi alokasi anggaran untuk perbaikan dan pengembangan 

kinerja SPAM, serta penyediaan sumber daya dan tenaga pendamping; 

j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat desa, serta 

melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah dan Pokja AMPL Provinsi, 

termasuk di dalamnya adalah memberikan rekomendasi pengembangan 

program dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan kapasitas 

pelaku. 

Untuk kabupaten yang sudah mempunyai Pokja dengan peran di bidang 

serupa, misalnya Pokja Sanitasi, maka dapat menggunakan Pokja Sanitasi 

sebagai Pokja yang membidangi AMPL dan koordinasi lintas lembaga dalam. 

2) District Project Management Unit 

District Project Management Unit (DPMU) dipimpin oleh ketua yang berasal 

dari Dinas PU dan anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas 

PMD, dan instansi terkait lainnya. Ketua DPMU dibantu oleh tiga Unit Kerja: 

Bagian Perencanaan, Bagian Monitoring dan Evaluasi dan Bagian 

Keuangan. 

Tugas utama DPMU antara lain untuk: 

a. Mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat 

kabupaten, termasuk alokasi anggaran (DIPDA), rencana kerja tahunan, 

kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas, sinkronisasi 

kegiatan antar SKPD, serta pengelolaan pengaduan dan tindak-

lanjutnya;  

b. Dengan masukan Pokja AMPL, menyusun target kinerja untuk Program  

tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat 

nasional, antara lain: jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan 

sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan 

bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja 
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pengelolaan SPAMS secara baik (kelembagaan, teknis dan keluangan), 

dan lainnya; 

c. Bersama Satker dan PPK Kabupaten bertanggung-jawab terhadap 

kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, baik di tingkat 

kabupaten maupun desa, termasuk diantaranya adalah penyusunan 

dan pelaksanaan RAD AMPL, pekerjaan fisik, pendampingan 

masyarakat, penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM) serta 

kegiatan pengembangan kapasitas; 

d. Bertanggung-jawab terhadap pencapaian target indikator kunci tingkat 

kabupaten; 

e. Mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa, termasuk 

diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, 

pemantauan dan evaluasi kinerja pendampingan tingkat masyarakat, 

memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi 

kinerja tenaga pendamping masyarakat; 

f. Mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat kabupaten (Tim 

Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat), termasuk 

diantaranya adalah memimpin strategi pendampingan tingkat 

kabupaten dan desa, memberikan panduan dan arahan kepada tim 

korkab dan TFM, memantau dan mengevaluasi kinerja tim korkab dan 

TFM, memberikan usulan perbaikan kinerja tim korkab dan TFM kepada 

Satker Pusat dan CPMU, dan lainnya;  

g. Bersama Pakem, melakukan evaluasi terhadap RKM, termasuk di dalam 

fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa 

(RKM dan PJM ProAKSI) dengan proposal desa; 

h. Melaporkan hasil-hasil, kemajuan dan kinerja pelaksanaan program 

(teknis, kelembagaan dan keuangan) kepada Kepala Daerah, PPMU dan 

CPMU; 

i. Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk , termasuk 

diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data oleh fasilitator dan 

tim Korkab, memastikan data yang terisi adalah akurat, menggunakan 

data-data dalam SIM  untuk pengambilan keputusan di tingkat 

kabupaten; 



- 44 - 

  

j. Merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, 

termasuk kegiatan pengembangan kapasitas, kepada Pokja AMPL. 

3) Panitia Kemitraan Kabupaten 

Panitia Kemitraan (Pakem) adalah unsur pelaksana dari Pokja AMPL yang 

mempunyai peran khusus dalam pemilihan desa dengan tujuan untuk: 

a. Mendapatkan daftar desa sasaran yang memang membutuhkan bantuan 

air minum dan sanitasi, mempunyai potensi untuk pengelolaan sarana 

air minum dan sanitasi secara baik, dan mampu mempertahankan dan 

memperluas perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; 

b. Mensinkronkan berbagai program dan alokasi anggaran untuk air 

minum dan sanitasi perdesaan di tingkat kabupaten sehingga dapat 

mempercepat pencapaian akses universal air minum dan sanitasi. 

Secara spesifik tugas Pakem adalah untuk: 

a. Menyusun strategi pelaksanaan pemilihan desa untuk memastikan 

bahwa prosesnya dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel 

(dapat dipertanggungjawabkan), mulai dari penyiapan substansi 

sosialisasi, penyusunan kriteria pemilihan dan penilaian desa, alokasi 

program dan anggaran untuk disinkronkan dengan Program , strategi 

pendampingan desa dalam penyusunan proposal, jadwal pelaksanaan 

dan lain sebagainya; 

b. Melaksanakan kegiatan pemilihan desa secara tepat waktu, termasuk 

diantaranya adalah sosialisasi, verifikasi dan penilaian proposal, serta 

evaluasi RKM; 

c. Memberikan usulan atau rekomendasi daftar desa calon sasaran dan 

daftar desa sasaran kepada Pokja AMPL dengan mengutamakan 

prioritas, kebutuhan dan keberlanjutan; 

d. Bersama DPMU, melakukan evaluasi terhadap RKM, termasuk di dalam 

fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa 

(RKM dan PJM ProAKSI) dengan proposal desa; 

e. Mengelola pengaduan serta tindak lanjutnya untuk pemilihan desa; 

f. Melaporkan hasil dan keluaran pelaksanaan pemilihan tingkat desa 

kepala ketua Pokja AMPL. 
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Pakem beranggotakan Sembilan (9) orang yang terdiri dari unsur 

pemerintah dan non-pemerintah. Keanggotaan Pakem juga dapat berasal 

dari beberapa Pokja lain yang menangani AMS selain Pokja AMPL. Pakem 

bertanggung jawab kepada Ketua Pokja AMPL Kabupaten dan 

berkoordinasi dengan DPMU. 

1.7.4  Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan 

Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (APSPAMS) 

Perdesaan tingkat Kabupaten adalah forum perkumpulan dari KPSPAMS di 

perdesaan, baik yang dibangun melalui Program Pamsimas maupun non-

Pamsimas.  Asosiasi ini mendapat pembinaan teknis dari SKPD yang 

membidangi sektor terkait, yaitu pembangunan air minum dan sanitasi, 

pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan. Asosiasi mempunyai tujuan untuk 

mendukung peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi menuju 

100%, peningkatan kapasitas pengelola air minum dan sanitasi tingkat desa 

serta fasilitasi kegiatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan desa, swasta 

(CSR) serta pelaku lainnya.  

Tugas utama Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah untuk:  

1) Mengelola data kinerja pelayanan dan kelembagaan BSPAMS dan pengelola 

air minum dan sanitasi lainnya di tingkat desa;  

2) Membantu  memfasilitasi kegiatan peningkatan kinerja pelayanan air 

minum dan sanitasi tingkat desa melalui pengembangan kapasitas anggota, 

membantu KPSPAMS dalam penyusunan rencana pengembangan 

pelayanan dan perbaikan kinerja, fasilitasi pembiayaan untuk kegiatan 

pengembangan dan perbaikan kinerja, dan pengembangan jejaring air 

minum dan sanitasi; 

3) Merekomendasikan standar kualitas pelayanan SPAM dan memantau 

kinerja peningkatan kualitas pelayanan anggotanya (KPSPAMS dan lembaga 

pengelola air minum dan sanitasi lainnya);  

4) Memfasilitasi pengembangan pelayanan oleh KPSPAMS dalam rangka 

mendukung pencapaian 100% akses di tahun 2024  melalui program 

kemitraan;  

5) Sebagai wadah tukar informasi dan konsultasi untuk perbaikan dan 

pengembangan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi;  
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6) Menjadi mitra kerja pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan 

program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat. 

1.7.5 Pengelola Program Tingkat Desa 

Dalam pelaksanaan Program di tingkat desa, Pemerintah Desa berperan dalam 

menyelenggarakan kebijakan pogram dan anggaran untuk mendukung 

pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa. 

Pemerintah desa dan masyarakat berperan dalam: 

1) Memimpin kegiatan sosialisasi Program  dan dukungan pemerintah desa 

(termasuk APBDesa) di tingkat desa dan dusun, diantaranya untuk 

memfasilitasi pertemuan warga atau musyawarah masyarakat desa dan 

memastikan kehadiran dan partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi; 

2) Memfasilitasi penyusunan proposal desa untuk mendapatkan program 

bantuan air minum dan sanitasi, termasuk didalamnya adalah 

pembentukkan tim penyusun proposal, pemilihan Kader AMPL, 

mengorganisasikan musyawarah masyarakat desa dalam kegiatan IMAS 

Tahap I, mengorganisasikan pendampingan tingkat desa (termasuk dengan 

Tim Pendamping Desa), mengorganisasikan pendanaan untuk penyusunan 

proposal (APBDesa dan kontribusi masyarakat) serta menyediakan 

komitmen alokasi APBDesa untuk kegiatan pembangunan SPAM; 

3) Memastikan akuntabilitas dan integritas penyusunan proposal, 

PJMProAKSI dan RKM, termasuk memastikan penyediaan data dan 

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 

4) Bersama tim penyusun proposal, bertanggungjawab terhadap substansi dan 

penyampaian proposal desa kepada Pokja AMPL Kabupaten dan Pemerintah 

Kabupaten; 

5) Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PJM ProAKSI dan RKM, 

termasuk didalamnya adalah pembentukkan, pembinaan dan pemantauan 

kinerja KKM dan KPSPAMS, pemantauan penyusunan dokumen 

(penyediaan data dan Informasi, kesesuaian dengan RPJMDesa dan 

RKPDesa, kesesuaian jumlah target pemanfaat dan cakupan pelayanan 

dalam RKM dengan proposal desa), pelaksanaan kegiatan yang 

bersumberkan dari APBDesa, pemantauan kualitas pelaksanaan kegiatan 

(fisik, pengembangan kapasitas dan perubahan perilaku), dukungan 
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terhadap rencana pengelolaan SPAM dan pengembangannya (kelembagaan 

dan tarif); 

6) Menjamin akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pelaksanaan serta pengoperasion SPAM dan perubahan perilaku hidup 

bersih dan sehat serta bebas buang air besar sembarangan; 

7) Menjamin akuntabilitas dan integritas penggunaan dana bantuan langsung 

masyarakat (BLM) dan APBDesa untuk pelaksanaan RKM; 

8) Mensinkronkan program dan kegiatan air minum dan sanitasi dalam 

PJMProAKSI dan RKM dengan RPJMDesa dan RKPDesa (serta revisinya) 

dengan tujuan perbaikan kinerja SPAM dan pengembangan pelayanan 

SPAM menuju 100%, serta mendorong pengelolaan air minum dan sanitasi 

secara berkelanjutan tingkat desa; 

9) Menyediakan dukungan pelaksanaan pengelolaan SPAM dalam rangka 

pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa, termasuk 

pemantauan kinerja KPSPAMS dalam pengelolaan SPAM, pengembangan 

peraturan desa untuk alokasi APBDesa, pemantauan kecukupan kualitas 

dan kuantitas pelayanan, dan penyediaan APBDesa untuk pengembangan 

SPAM; 

10) Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen 

administrasi, termasuk penandatanganan proposal desa, SP2K, SK 

pembentukkan KKM dan KPSPAMS; 

11) Melaporkan hasil-hasil kegiatan bidang air minum dan sanitasi kepada 

Kepala Daerah dan Camat. 

1.7.5   Pengelola Program Tingkat Masyarakat 

1) Kelompok Keswadayaan Masyarakat 

Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) adalah organisasi masyarakat 

yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis, 

partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, kesetaraan gender, 

keberpihakan kepada kelompok rentan, disabilitas, serta kelompok miskin.  

Peran KKM dalam program adalah sebagai pengelola program tingkat 

masyarakat, sedangkan untuk unit pelaksana program, KKM membentuk 

Satuan Pelaksana Program (Satlak).  

Tugas utama KKM dan Satlak adalah: 
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a. Memimpin pencapaian target air minum aman dan sanitasi layak tingkat 

desa, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pengembangan, 

dengan memastikan cakupan pelayanan ke 100%, wilayah prioritas 

layanan, jumlah target pemanfaat, dan sinkron dengan prioritas 

pembangunan desa untuk air minum dan sanitasi; 

b. Bertanggung-jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan PJM ProAKSI 

dan RKM (termasuk RKM perbaikan kinerja dan RKM menuju pelayanan 

100%), diantaranya adalah memfasilitasi pertemuan masyarakat desa 

serta memastikan bahwa seluruh warga dapat berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan, organisasi perencanaan dan pelaksanaan (jadwal, data-

data, dan logistik), pembentukan lembaga pelaksana dan pengelola 

tingkat masyarakat (Satlak, KPSPAMS), pengembangan kapasitas 

masyarakat, satlak dan KPSPAMS, organisasi kontribusi masyarakat, 

konsultasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah 

kabupaten serta diskusi dan konsultasi dengan pihak lain (asosiasi, 

narasumber lain jika diperlukan); 

c. Bersama pemerintah desa, menjamin tersedianya alokasi APBDesa 

dalam RKM untuk kegiatan perbaikan kinerja dan pengembangan SPAM; 

d. Bersama sanitarian, bidan desa dan kader AMPL memfasilasi kegiatan 

pemicuan dan tindak lanjut pemicuan; 

e. Menjamin kinerja pelaksanaan program, termasuk transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas, seperti pelaksanaan kegiatan secara tepat 

waktu, penyusunan laporan yang akurat dan dapat diakses secara 

mudah oleh masyarakat dan pemerintah desa serta pihak lainnya, 

dokumen dan pekerjaan fisik dengan kualitas baik, kesesuaian jumlah 

pemanfaat dengan target dan prioritas, serta kesiapan infrastruktur 

untuk beroperasi secara penuh;  

f. Pemantauan dan pembinaan terhadap kinerja KPSPAMS dalam 

pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi; 

g. Pengawalan terhadap masukan program peningkatan kinerja dan 

pengembangan SPAM menuju ke pelayanan 100% ke dalam RPJMDesa 

dan RKP Desa, serta termuat dalam daftar prioritas kegiatan pada 

musrenbang desa dan kecamatan; 
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h. Melaporkan hasil-hasil kegiatan bidang air minum dan sanitasi kepada 

Kepala Desa dan Masyarakat. 

2) Kelompok Pengelola SPAMS 

Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) 

adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola 

pembangunan SPAMS di tingkat desa. KPSPAMS berperan dalam program 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengoperasian dan 

pemeliharaan serta dukungan keberlanjutan kegiatan program. 

Tugas utama KPSPAMS adalah: 

a. Menyusun rancangan teknis dan pelayanan SPAM dalam dokumen RKM 

diantaranya adalah menentukan cakupan dan jumlah target penerima 

manfaat, mengusulkan sumber air baku yang dapat mencukupi 

kebutuhan jumlah target, menyusun rancangan teknis dan skema 

jaringan SPAM, menghitung perkiraan kebutuhan biaya dan tenaga kerja 

(termasuk kontribusi masyarakat), memilih metode pelaksanaan 

konstruksi serta menyusun rencana pengelolaan SPAM (iuran bulanan, 

jenis pelayanan SPAM); 

b. Mendiskusikan dengan masyarakat hasil-hasil perencanaan SPAM untuk 

mendapatkan masukan dan penyempurnaan terhadap rancangan teknis 

SPAM, rencana konstruksi dan rencana pengelolaan, serta jika 

diperlukan berkonsultasi dengan narasumber (asosiasi, pemda, dan 

lainnya); 

c. Bersama Satlak, menyusun rencana pengadaan barang dan jasa 

diantaranya menentukan pilihan sub-kegiatan yang akan diadakan, 

melaksanakan survey toko dan material/spare-parts, menyusun metode, 

dokumen dan RAB dan jadwal pengadaan, serta memasang iklan 

pengadaan; 

d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi, termasuk 

kesesuaian konstruksi dengan gambar, campuran material, dan lainnya; 

e. Mempersiapkan kegiatan operasional dan pemeliharaan meliputi 

pengumpulan biaya sambungan rumah (jika diperlukan) dan uji-fungsi 

SPAM; 
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f. Mengelola SPAM secara akuntabel dan transparan, termasuk 

pengumpulan iuran bulanan, pemeliharaan secara teknis, 

pengembangan organisasi, pengembangan kapasitas anggota pengelola, 

melaporkan hasil-hasil pengelolaan kepada pengguna, dan lainnya; 

g. Menyusun rancangan teknis dan pelayanan SPAM dalam rangka 

perbaikan kinerja dan pengembangan, temasuk menentukan tambahan 

cakupan pelayanan dan jumlah pemanfaat, perbaikan kinerja 

pengelolaan SPAM (kelembagaan, teknis dan keuangan), menyusun 

rancangan teknis dan skema jaringan SPAM, serta mendiskusikannya 

dengan warga masyarakat, KKM dan pemerintah desa untuk dukungan 

perbaikan kinerja dan pengembangan; 

h. Mengkonsultasikan kemajuan dan permasalahan terkait pengelolaan 

dengan KKM, pemerintah desa dan asosiasi serta narasumber lainnya 

(jika diperlukan) sebagai bahan pembelajaran atau masukan perbaikan 

kinerja;  

i. Melaporkan hasil-hasil kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi 

dan pengelolaan SPAM (kemajuan fisik dan keuangan) kepada Kepala 

Desa, KKM dan masyarakat. 

1.7.6  Tim Pendukung Pengelolaan Program 

1) Konsultan Pendamping 

Untuk membantu unit-unit pelaksana di tingkat pusat (CPMU dan CPIU), di 

tingkat provinsi (PPMU) dan kabupaten (DPMU) direkrut tim pendukung 

pengelolaan proyek.  Dukungan teknis ini ditujukan untuk mendukung 

pencapaian sasaran Program secara efektif dan berkelanjutan. 

Pengelola Program  di tingkat pusat di dukung oleh konsultan pendamping 

yang terdiri dari: a) Tim National Management Consultant (NMC), dan b) Tim 

Konsultan Advisor. Sedangkan pengelola program di tingkat provinsi dan 

kabupaten didukung oleh Tim Regional Oversight Management Services 

(ROMS).  

Peran dan tugas masing-masing tim konsultan pendamping dapat di lihat di 

dalam Kerangka Acuan/Terms of Reference (TOR) masing-masing tim 

pendamping.  
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2) Tenaga Pendamping Masyarakat 

Tenaga pendamping masyarakat Program terdiri dari a) Tim Fasilitator 

Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh seorang (1) Fasilitator Senior (FS) dan 

beranggotakan maksimum Sembilan (9) orang Fasilitator Masyarakat (FM). 

Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa 

didampingi oleh Sanitarian atau pendamping lain yang terdapat di 

Puskesmasn 

a. Tim Fasilitator Masyarakat mempunyai beberapa tugas utama, yaitu 

mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam:  

i. Sosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di 

dalamnya adalah pendampingan kegiatan IMAS Tahap I, 

pembentukan tim penyusun proposal dan kader AMPL, serta 

penyusunan dokumen proposal program bantuan air minum dan 

sanitasi yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui 

Pokja AMPL; 

ii. Perencanaan PJM ProAKSI dan perencanaan dan pelaksanaan 

rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam 

kegiatan musyawarah masyarakat desa, pengembangan rancangan 

teknis SPAM, penyusunan rencana pengelolaan SPAM serta 

pembentukkan dan penguatan kelembagaan; 

iii. Pendampingan dalam masa operasional dan pemeliharaan SPAM, 

termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan penguatan kinerja 

kelembagaan, teknis dan keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah 

dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan, hands-on 

training, dan peningkatan peran dan kinerja Asosiasi KPSPAMS; 

iv. Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk 

pemanfaatan APBDesa dalam rangka peningkatan kinerja dan 

pengembangan SPAM dalam rangka pencapaian target akses 

universal air minum dan sanitasi tingkat desa (100% pelayanan 

tingkat desa). Dalam pelaksanaan tugas ini, TFM diharapkan untuk 

dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim Pendamping Desa. 
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TFM mendampingi desa lama dan baru peserta Program. Satu TFM dapat 

mengkombinasikan desa-desa binaannya baik terdiri dari yang diatur 

berdasarkan kapasitas atau kekuatan individu fasilitator.  

Kinerja TFM dinilai dari: 

i. Keberhasilan pendampingan pemerintah desa dan masyarakat 

(kualitas proses), misalnya tingkat partisipasi masyarakat, 

transparansi (bahwa seluruh proses dapat diakses oleh masyarakat 

yang lebih luas); keterlibatan perempuan dalam pengambilan 

keputusan, rancangan ramah anak dan difabel, serta dapat 

dipertanggung-jawabkan (kebenaran data dan informasi yang 

disampaikan); 

ii. Tersedianya dokumen PJM ProAKSI, RKM untuk pembangunan baru, 

peningkatan (atau RKM perbaikan kinerja), dan perluasan 

(pengembangan dalam rangka pencapaian akses aman dan sanitasi 

layak 100% atau RKM 100%) yang baik dan akurat; 

iii. Terbangunnya SPAM desa secara tepat waktu dengan kualitas teknis 

yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan; 

iv. Terdapatnya jumlah pengguna aktual sesuai dengan target dalam 

RKM, dan konsisten dengan proposal desa; 

v. Terdapatnya sejumlah desa yang dapat melaksanakan RKM 100% 

atau pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dengan 

menggunakan sumber dana selain  (misalnya APBDesa, APBD, Hibah 

Air Minum Perdesaan); 

vi. Kelembagaan tingkat desa dengan kinerja baik (KKM, Satlak, Tim 

Penyusun Proposal, KPSPAMS, Kader AMPL) dapat melaksanakan 

peran dan fungsinya. 

Tugas Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat: 

i. Fasilitator Senior berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin 

seluruh proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat 

masyarakat, menyediakan dukungan atau support kepada FM 

(termasuk menyediakan coaching dan bimbingan dalam pelaksanaan 

tugas), fasilitasi penyelesaian masalah dan koordinasi antar FM, 

memandu pembelajaran dan peningkatan kapasitas FM, melakukan 
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evaluasi kinerja FM, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan 

kebijakan program dari dan kepada DPMU melalui Koordinator 

Kabupaten ROMS. Di tingkat kabupaten, Fasilitator Senior bertugas 

membantu Koordinator Kabupaten dalam mengawal Asosiasi SPAMS 

Perdesaan, memfasilitasi dukungan dari pemda, serta memfasilitasi 

kemitraan; 

ii. Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalam membantu masyarakat 

untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam 

hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan program, serta pengelolaan dan 

pengoperasian sarana air minum, termasuk: penerapan tarif, 

integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan RKM 100% dengan 

RKP Desa, dan memfasilitasi akses masyarakat kepada sumber-

sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM 100%.  

Fasilitator Masyarakat bekerja dalam satu sub-tim yang beranggotakan 

tiga (3) orang, terdiri dari: fasilitator masyarakat bidang teknik sarana 

air minum dan sanitasi dan fasilitator bidang pemberdayaan 

masyarakat.  

b. Proses fasilitasi penerapan pendekatan Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM) yang diterapkan pada skala kabupaten. Sanitarian 

akan berperan dalam pelaksanaan pemicuan dan tindak lanjut 

pemicuan, dan bekerja sama dengan TFM dalam pengembangan dan 

pelaksanaan kegiatan terkait dengan promosi kesehatan dan perubahan 

perilaku dalam RKM.  

c. Rincian peran dan tugas masing-masing tenaga pendamping masyarakat 

dapat dilihat di dalam Kerangka Acuan/Terms of Reference (TOR) untuk 

FM dan FS. 
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II. Mekanisme Pencairan Dana 

Dalam mendukung program Pemerintah Indonesia untuk mencapai 100% target 

Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Layak bagi seluruh warga Indonesia di 

Tahun 2024, Program merencanakan perluasan program terpadu melalui:  

1) Peningkatan kapasitas pengelolaan program, pengembangan dan penguatan 

lembaga pemerintahan dan masyarakat yang didukung oleh peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia di seluruh unit pengelola;  

2) Memadukan program-program pengembangan SPAMS perdesaan lainnya 

yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah dan desa serta Donor  

3) Kemitraan dengan non-pemerintah/swasta dalam pendanaan Program  baik 

di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) 

termasuk melalui program CSR/Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan 

potensi pendanaan melalui pinjaman dana perbankan melalui UMKM/KUR. 

 

2.1   Sumber Dana 

Pendanaan program  melalui sumber dana pinjaman luar negeri (PHLN) dan dari 

Bank Dunia, Dana Hibah dari DFAT, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, APBDes, serta dana 

kontribusi masyarakat.  

2.1.1  Dana PHLN Bank Dunia dan Dana Hibah DFAT 

Alokasi dana ini pada dasarnya terbagi atas 2 bagian yaitu: 

1) Alokasi BLM Desa, bantuan dana yang diberikan langsung kepada 

masyarakat untuk membiayai kegiatan Komponen 3 untuk peningkatan 

sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang dituangkan dalam RKM di 

Desa APBN dengan kontribusi APBN sebesar 70%, APBDes 10% dan 

kontribusi masyarakat sebesar 20%; BLM Desa bersumberkan dana PHLN 

membiayai secara terbatas kegiatan komponen 4 dengan komposisi per 

sumber pendanaan per desa sama dengan Komponen 3. 

2) Alokasi Non-BLM, bantuan dana di luar BLM untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dana 

ini meliputi pengadaan barang, pengadaan fasilitator dan bantuan teknis, 

lokakarya dan pelatihan komponen 1, 2 dan 5, dan lain sebagainya. 
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2.1.2  Dana Rupiah Murni 

1) APBN  

Dana yang berasal dari Pemerintah antara lain digunakan untuk sebagian 

kegiatan yang berkaitan dengan: 

a. BLM APBN untuk Desa Baru (Komponen 3) sebesar minimal 70% dari 

total pagu RKM Desa APBN  dengan kontribusi APBDes sebesar 10% dan 

masyarakat sebesar 20%; 

b. BLM APBN untuk Desa  dengan opsi perbaikan kinerja dan 

pengembangan (Komponen 4) sebesar minimal 80% dari total pagu 

RKM Desa APBN dan masyarakat sebesar 20%. APBDes diharapkan 

memberikan kontribusinya; 

c. Alokasi Dana Hibah Air Minum Perdesaan (Komponen 4) untuk 

percepatan pencapaian target 100% akses layanan air minum di 

kabupaten sasaran sejumlah nilai Dana APBD yang digunakan untuk 

BLM yang outputnya sudah terverifikasi; 

d. Alokasi Dana Hibah Insentif untuk Desa  berkinerja baik dengan opsi 

Pengembangan; 

e. Manajemen program termasuk biaya perjalanan dan monitoring;  

f. Pelatihan/Workshop/Rapat Koordinasi tingkat nasional dan regional;  

g. Honorarium pengelola kegiatan di tingkat pusat;  

h. Pencetakan buku pedoman dan publikasi program; 

i. Operasional kantor CPMU dan Satker baik di pusat dan provinsi;  

j. Pengadaan barang/jasa dan jasa konsultan;  

2) APBD Provinsi 

Dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi yang dianggarkan tiap tahunnya 

adalah kegiatan program untuk pos-pos yang telah ditetapkan oleh Biro 

Keuangan dan Bappeda dari Pemerintah Provinsi Peserta , antara lain: 

a. Honorarium pengelola kegiatan di tingkat provinsi;  

b. Rapat koordinasi berkala di tingkat provinsi; 

c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten dan 

pusat; 

d. Manajemen dan operasional kantor PPMU; 

e. Kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah; 
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Bilamana terdapat alokasi dana di provinsi yang dianggarkan untuk 

membiayai BLM, maka hal tersebut dimungkinkan untuk dilaksanakan 

dengan menggunakan mekanisme dalam Program.  

3) APBD Kabupaten 

Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dianggarkan tiap tahunnya 

untuk kegiatan program termasuk kegiatan yang tidak dibiayai atau 

sebagian dibiayai melalui dana Bank Dunia tetapi sudah disepakati pada 

saat negosiasi. Kegiatan tersebut, antara lain:  

a. Manajemen program;  

b. Honorarium pengelola kegiatan di tingkat kabupaten; 

c. Honorarium fasilitator untuk desa-desa tertentu sesuai dengan 

kebutuhan kabupaten; 

d. Pemantauan, operasional kantor dan sarana kerja lainnya baik di 

kabupaten sampai tingkat desa; 

e. BLM APBD untuk Desa Baru (Komponen 3) sebesar minimal 70% dari 

total pagu RKM Desa APBD  dengan kontribusi APBDes sebesar 10% dan 

masyarakat sebesar 20%; 

f. BLM APBD untuk Desa  dengan opsi perbaikan kinerja dan 

pengembangan (Komponen 4) sebesar minimal 80% dari total pagu RKM 

Desa APBD dan masyarakat sebesar 20%. APBDes diharapkan 

memberikan kontribusinya; 

g. Alokasi Dana Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) (Komponen 4) untuk 

percepatan pencapaian target 100% akses layanan air minum;  

h. Dana operasional Pokja AMPL, Panitia Kemitraan (Pakem), DPMU, Kader 

AMPL; 

i. Dana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. 

4) APBDes 

Dana Pemerintah Desa bersumber dari APBDesa dianggarkan setiap 

tahunnya adalah untuk kegiatan fisik dan/atau non-fisik. 

Dana APBDes minimal sebesar 10% dari nilai RKM Desa Baru. Sementara 

untuk Desa Hibah (HKP atau HID) APBdes diharapkan ikut memberikan 

kontribusi untuk kegiatan fisik yang sifatnya pengembangan atau tambahan 

cakupan pelayanan 
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Alokasi APBDesa untuk merupakan bentuk komitmen dari pemerintah desa 

dalam melayani warganya di bidang air minum dan sanitasi. 

5) Kontribusi Masyarakat 

Kontribusi masyarakat untuk desa baru dan desa hibah, minimal sebesar 

20% dari total RKM. Kontribusi masyarakat ini dapat terdiri dari: uang tunai 

(in-cash) dan atau tenaga kerja/material (in-kind), yang merupakan dana 

pendukung bagi pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

direncanakan oleh masyarakat dan dituangkan di dalam RKM.  

Kontribusi masyarakat sedapat mungkin menjangkau seluruh warga desa 

dengan tujuan pelayanan air minum dan sanitasi menjadi bagian dari 

tanggung jawab bersama dan membutuhkan dukungan dari seluruh 

masyarakat desa serta bukan hanya tanggung jawab warga di wilayah yang 

terlayani saja (dusun). 

Kontribusi masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen 

membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan 

maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar 

kontribusi masyarakat semakin tinggi komitmennya untuk memiliki dan 

bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian dana 

bantuan pada hakekatnya merupakan stimulan dan penghargaan atas 

tumbuhnya kepedulian, prakarsa, inisiatif dan rasa memiliki dan 

bertanggungjawab masyarakat. 

2.1.3 Dukungan Pendanaan dari Sumber Pemerintah dan Non-Pemerintah 

Dukungan pendanaan dari sumber pemerintah lainnya yang dapat mendukung 

pelaksanaan program dapat berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK 

adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. 

Arah kegiatan DAK yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan 

program  antara lain yaitu: 

1) DAK Bidang Infrastruktur Air Minum, dialokasikan meningkatkan cakupan 

pelayanan air minum dalam rangka percepatan pencapaian target air 

minum di kawasan perkotaan dan perdesaan termasuk daerah tertinggal; 



- 58 - 

  

2) DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi, dialokasikan untuk meningkatkan 

cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan masyarakat.     

Selain pendanaan dari sumber pemerintah lainnya, program  dapat 

memanfaatkan dana bantuan non-pemerintah untuk pengembangan sarana air 

minum dan sanitasi perdesaan yang berasal dari program Corporate Sosial 

Responsibility [CSR]/Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang mengacu dan 

diatur didalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dukungan 

dana dan pelaksanaan program berbasis CSR ini dapat dilaksanakan oleh 

masing-masing perusahaan baik yang bertaraf international, nasional maupun 

lokal maupun oleh pebisnis lokal secara berkelompok.  

Pelaksanaan penyaluran dana CSR tergantung dari kebijakan dan standar 

umum program CSR masing-masing pebisnis namun pelaksanaannya tetap 

mengacu kepada pedekatan  dan mengacu kepada RPJMD, RAD-APML, RPMJ-

Desa dan PJM-ProAksi masing-masing desa sasaran, dan dikordinasikan 

dengan Pakem and Asosiasi Pengelola SPAM di masing-masing kabupaten 

terkait.   

2.1.4  Dana Pinjaman Perbankan 

Pinjaman Dana Perbankan untuk Usaha Menengah Kecil Masyarakat /Kredit 

Usaha Rakya [UMKM/KUR] untuk pengembangan sarana AMPL oleh KPSPAMS 

yang tidak mendapat bantuan dana pemerintah. Batas Kredit Modal Kerja [KMK] 

untuk KPSPAMS [KUR non-perorangan] rata-rata dapat mendanai 

pengembangan sekitar 5-6 sarana AMPL baru dengan jangka waktu 

pengembalian berkisar antara 5-6 tahun. 

Hal-hal yang akan menjadi bahan pertimbangan para kreditur UMKM/KUR 

adalah: 

1) Kinerja KPSPAMS dalam pengelolaan sarana AMPL tercerminkan dalam 

bentuk a) kepuasan masyarakat pengguna atas kualitas layanan KPSPAMS 

dan b) secara kuantitas, besar-kecilnya tunggakan pembayaran iuran tarif 

oleh masyarakat;  
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2) Adanya laporan rutin pengelolaan asset KPSPAMS termasuk rencana 

tahunan pengelolaan KPSPAMS (Business Plan) yang mengacu kepada PJM-

ProAksi dan  RPJM-Desa dan diketahui oleh Pemerintah Desa; 

3) Dukungan Pemerintah Desa yang secara tidak langsung menjadi ‘penjamin’ 

integritas keberadaan KPSPAMS selama masa kredit berjalan. 

 

2.2    Penanganan Pengelolaan Keuangan 

BLM Pamsimas merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok 

masyarakat di desa yang terpilih melalui seleksi yang ditetapkan oleh PA. 

Pemilihan desa diatur di dalam Juknis Pemilihan Kabupaten dan Desa. Oleh 

karena itu BLM Pamsimas yang bersumber dari APBN lebih tepat dialokasikan 

pada Bantuan Pemerintah “Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh PA” pada akun Belanja Barang 

Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat (526312). 

Alokasi anggaran BLM program Pamsimas pada dasarnya adalah Bantuan 

Pemerintah berupa dana yang diberikan langsung kepada masyarakat dimana 

rincian jumlah bantuan pemerintah seperti tercantum dalam Rencana Kerja 

Masyarakat (RKM).  

Mekanisme penganggaran BLM tersebut, dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang kemudian dituangkan 

dalam DIPA Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah pada Balai 

PPW, Kementerian PUPR. 

 

2.3    Mekanisme Penyaluran Dana  di Tingkat Masyarakat  

2.3.1 Bentuk dan Tujuan Bantuan Pemerintah 

Bentuk Bantuan Pemerintah yang dimaksud dalam program adalah Dana 

Bantuan Langsung Mayarakat (BLM) dalam bentuk uang yang merupakan 

kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat berupa 

pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kelompok 

masyarakat. 
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Tujuan bantuan pemerintah yang dilaksanakan dalam program adalah untuk 

membiayai kegiatan di masyakarat yang tercantum dalam dokumen Rencana 

Kerja Masyarakat (RKM). RKM disusun oleh masyarakat dengan fasilitasi dari 

Fasilitator Masyarakat setelah ada kesepakatan dengan seluruh warga 

mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan bantuan program. 

Jenis kegiatan yang terdapat dalam RKM yaitu: 

1) Pelatihan bagi masyarakat, yang meliputi: 

a. Pelatihan administrasi dan keuangan; 

b. Pelatihan teknik sarana air minum dan sanitasi (termasuk materi 

pengadaan barang dan jasa); 

c. Pelatihan promosi kesehatan; 

d. Pelatihan Disabilitas 

e. pengelolaan dan pemeliharaan SPAM. 

2) Pembangunan sarana dan prasarana, yang meliputi: 

a. air minum; 

b. sanitasi (di sekolah dasar) yang ramah penyandang disabilitas terdiri dari 

jamban sekolah dan tempat cuci tangan pakai sabun. 

c. sarana Cuci Tangan Pakai Sabun di tempat umum yang ramah 

penyandang disabilitas 

3) Peningkatan PHBS di masyarakat dan sekolah, yang melliputi: 

a. produksi media promosi kesehatan; 

b. kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan Cuci Tangan 

Pakai Sabun (CTPS); 

c. pemeriksaan Kualitas Air. 

2.3.2 Pemberi Bantuan Pemerintah 

Pejabat yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian bantuan 

pemerintah dalam program  antara lain yaitu: 

1)  Untuk  bantuan  yang  bersumber  dari  APBN,  Pengguna  Anggaran  (PA) 

adalah  Menteri  PUPR.  Menteri  PUPR  berwenang  dan  bertanggungjawab 

atas  penggunaan  anggaran  pada  Kementerian  PUPR.  Sedangkan  untuk 

yang   bersumber   dari   APBD   Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah   (SKPD) 

terkait; 
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2)  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk  bantuan  yang  bersumber  dari  

APBN adalah Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada Balai 

PPW. KPA  memperoleh   kewenangan   dan tanggung  jawab  dari  Menteri  

PUPR  untuk  menggunakan  anggaran  yang dikuasakan kepadanya berupa 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah 

ditetapkan dalam DIPA. Untuk BLM yang bersumber dari APBD mengikuti 

ketentuan pemerintah daerah setempat;  

3)  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini adalah PPK Air Minum   pada 

Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada Balai PPW.   PPK   diberi   

kewenangan   meliputi   penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) 

dengan penerima bantuan. PPK Air Minum bertanggung jawab atas 

kebenaran material dan akibat yang timbul dari PKS tersebut dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana 

Permukiman pada Balai PPW. 

2.3.3  Penerima Bantuan Pemerintah 

Penerima BLM program Pamsimas adalah Kelompok Keswadayaan Masyarakat 

(KKM). KKM adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat 

yang dipilih secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis 

nilai, dan kesetaraan gender. Peran KKM dalam Program adalah sebagai 

pengelola, sedangkan untuk pelaksanaannya KKM membentuk Satuan 

Pelaksana Program (Satlak).  

Mekanisme penetapan penerima BLM program adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil seleksi dan surat penetapan desa program,  PPK 

menetapkan Surat Keputusan Penerima BLM yang disahkan oleh Satker 

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman (KPA); 

2) Surat Keputusan Penerima BLM tersebut menjadi dasar pemberian Bantuan 

Pemerintah; 

3) Surat Keputusan Penerima BLM, paling sedikit memuat: 

a. Identitas penerima bantuan (KKM); 

b. Nilai uang; 

c. Nomor rekening penerima bantuan. 
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2.3.4  Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah 

Bantuan Pemerintah untuk pendanaan BLM yang bersumber dari APBN 

dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan 

kepada Masyarakat/ Pemda. Sedangkan yang bersumber dari APBD mengikuti 

peraturan daerah yang berlaku. 

Mekanisme penganggaran Bantuan Pemerintah bersumber dari APBN 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga yang kemudian dituangkan dalam DIPA Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan yang bersumber dari 

APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah. 

Alokasi anggaran BLM program Pamsimas pada dasarnya adalah bantuan 

berupa dana yang diberikan langsung kepada masyarakat dimana rincian 

jumlah bantuan pemerintah seperti tercantum dalam Rencana Kerja 

Masyarakat (RKM). 

Porsi pembiayaan RKM adalah sebagai berikut:   

RKM 
 Sumber Dana RKM [%] 

APBN APBD APBDes Masy 

Desa APBN 70% - 10% 20% 

Desa APBD  70% 10% 20% 

 

Kontribusi masyarakat sebesar 20% tersebut di atas terdiri dari kontribusi 

dalam bentuk uang tunai (in-cash) dan atau material/tenaga kerja (in-kind). 

Selain itu, kontribusi dari Pemerintah Desa (APBDesa) sebesar minimal 10% 

dari total nilai RKM dalam bentuk fisik untuk penambahan layanan SPAM. 

Besaran nilai BLM setiap desa sasaran dapat berbeda sesuai kebutuhan RKM 

masing-masing, namun nilai BLM dalam satu kabupaten tidak dapat melebihi 

nilai keseluruhan dari jumlah rata-rata alokasi BLM untuk kabupaten tersebut. 

 

2.4   Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah 

2.4.1 Tahap Persiapan Pencairan 

Pencairan dana BLM baik yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan 

berdasarkan Surat Keputusan dan Perjanjian Kerjasama antara penerima 
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bantuan (KKM) dengan PPK. Untuk itu maka PPK harus menyiapkan dokumen 

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KKM dengan PPK yang sedikitnya memuat: 

1) Hak dan kewajiban kedua belah pihak; 

2) Jumlah bantuan yang diberikan; 

3) Tata cara dan syarat penyaluran; 

4) Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk 

menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati; 

5) Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan 

sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; 

6) Sanksi; 

7) Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; 

8) Penyampaian pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai 

atau akhir tahun anggaran. 

Dana BLM yang bersumber dari APBN untuk masing-masing desa disalurkan 

dari DIPA Satker Pusat DJCK Kementerian PUPR ke dalam DIPA Satker 

Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada Balai PPW untuk selanjutnya 

disalurkan ke kelompok masyarakat penerima BLM dengan mekanisme 

SPM/SP2D LS. Sedangkan yang bersumber dari APBD disalurkan melalui DPA 

pada perangkat daerah yang sesuai dengan isntansi terkait, dan mengikuti 

peraturan daerah yang berlaku. 

Sebelum pencairan Dana BLM, KKM wajib membuka rekening di Bank Umum 

khusus untuk BLM dan penerimaan lainnya dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan. 

2.4.2  Tahap Pencairan  

Adapun tahap Penyaluran dana BLM Pamsimas sebagai berikut : 

1) Desa Baru dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 40 %, dan 

tahap II sebesar 60%.  

2) Desa HKP dan HID dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 

50%, dan tahap II sebesar 50%  

3) Desa HID Menuju Air Minum Aman (HID MAMA) dilakukan dalam 2 (dua) 

tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%.  
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Untuk pencairan dana BLM baik desa baru maupun desa hibah, KKM 

mengajukan permohonan pembayaran dengan dilampiri dokumen pencairan 

dana sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh PPK Air 

Minum pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman dengan KKM. 

Setelah menerima permohonan pembayaran dari KKM, PPK Air Minum pada 

Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman melakukan pengujian terhadap 

permohonan pembayaran dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang 

serta menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) setelah pengujian 

permohonan pembayaran telah sesuai sesuai dengan Pedoman Umum dan 

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Program Pamsimas. 

SPP untuk pembayaran tahap I sebesar 40% untuk desa baru dam 50% untuk 

desa hibah, pembayaran tahap II sebesar 60% untuk desa baru dan 50% untuk 

desa hibah disampaikan kepada PP-SPM dengan melampirkan beberapa 

dokumen sesuai ketentuan 

2.4.3 Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban 

KKM harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK Air 

Minum pada Satker Pelaksanaan Permukiman setelah pekerjaan selesai atau 

akhir tahun anggaran dengan dilampiri: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, 

foto/film barang yang dihasilkan, daftar perhitungan dana awal, penggunaan 

dan sisa dana, surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan 

dan bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.  

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas 

laporan pertanggungjawaban. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima 

setelah hasil verifikasi (termasuk uji fungsi) telah sesuai dengan perjanjian 

kerjasama. 

2.4.4 Monitoring dan Evaluasi 

Terkait dengan penyaluran bantuan pemerintah, PPK Air Minum pada Satker 

Pelaksanaan Prasarana Permukiman   bertanggungjawab atas:  

1) pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan 

Pemerintah; 

2) transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;  

3) akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.  
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Selain itu, dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan 

akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK Air 

Minum pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman melaksanakan 

monitoring dan evaluasi antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap:  

1) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan 

pedoman umum dan petunjuk teknis Pamsimas yang telah ditetapkan serta 

ketentuan peraturan terkait lainnya;  

2) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. 

Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman diharuskan untuk mengambil 

langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 

untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah di masyarakat.  

Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan 

ketidaksesuaian pelaksanaan Bantuan Pemerintah dengan Pedoman dan 

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Program, maka 

kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dan dapat 

diberikan sanksi sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku baik 

kepada pribadi maupun kelompok yang melakukan penyimpangan.  
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III. Tahap Persiapan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Program Pamsimas, berikut ini adalah 

kegiatan pokok penyelenggaraan program Pamsimas, yaitu:  

1) Sosialisasi program kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten; 

2) Peminatan dan penetapan kabupaten sasaran; 

3) Pertemuan koordinasi persiapan dan pelaksanaan program antara pelaku 

program tingkat kabupaten; 

4) Sosialisasi program oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa; 

5) Seleksi dan penetapan desa sasaran berdasarkan Proposal Desa; 

6) Penetapan desa sasaran. 

Di samping tahapan kegiatan yang dilakukan diatas, didalam tahap persiapan 

juga dilakukan penyusunan proposal sebagai bagian usulan yang menyatakan 

bahwa Desa tersebut berminat untuk menjadi Kabupaten Pamsimas, dan 

bersedia mengikuti tahapan seleksi Desa. Berikut adalah penjelasan tahap 

persiapan.  

 

3.1 Ketentuan Umum 

1) Proses penyusunan proposal dilakukan setelah sosialisasi program tingkat 

desa dilaksanakan dan masyarakat telah sepakat untuk ikut serta dalam 

program Pamsimas. Format proposal yang digunakan harus mengacu pada 

format yang terlampir dalam Petunjuk Teknis Pemilihan Desa; 

2) Penyusunan proposal desa dilakukan oleh Tim Penyusun Proposal dan 

Kader AMPL, sehingga pemerintah desa harus memfasilitasi pemilihan Tim 

Penyusun Proposal dan Kader AMPL. Pemilihan anggota Tim Penyusun 

Proposal dan Kader AMPL harus dilakukan dalam suatu 

musyawarah/rembug warga yang melibatkan seluruh komponen 

masyarakat (baik perempuan, laki-laki, kaya, miskin), termasuk masyarakat 

adat dan rentan; 

3) Proposal desa yang disusun harus menggunakan data dan informasi 

sesungguhnya yang ada di desa yang dihasilkan dari pelaksanaan IMAS 

Tahap I; 
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4) IMAS Tahap I dilakukan menggunakan instrumen Methodology for 

Participatory Assesment seperti tercantum dalam Prosedur Operasional Baku 

Identifkasi Masalah dan Analisis Situasi Program Pamsimas Tahun 2016; 

5) Setiap pertemuan harus dihadiri oleh perwakilan anggota masyarakat dari 

tingkat dusun/RW/RT seperti diatur dalam POB IMAS, dan diharapkan 

untuk peserta perempuan yang hadir minimal 40% dari seluruh peserta 

pertemuan; 

6) Tempat dan waktu pertemuan ditentukan atas kesepakatan dengan 

masyarakat dengan memperhatikan anggota masyarakat perempuan, 

anggota masyarakat miskin, anggota masyarakat hukum adat, dan 

penyandang disabilitas dapat hadir dan menyetujui seluruh hasil 

kesepakatan penyusunan proposal; 

7) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal bersumber dari 

dana operasional pemerintah desa dan kontribusi masyarakat. 

8) Pada setiap pertemuan selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan 

penyebaran virus Covid-19 seperti : 

a. Menggunakan alat pelindung diri minimal memakai masker 

b. Menerapkan physical distancing (jarak antar orang minimal 1 meter) 

c. Mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah pertemuan. 

d. Melakukan pengukuran suhu pada setiap peserta. Apabila suhu tubuh ≥ 

37,3°Celcius, maka dianjurkan segera ke Puskesmas terdekat dan 

melakukan isolasi mandiri.  

e. Pertemuan tatap muka untuk dilakukan di ruang terbuka, jika pertemuan 

dilakukan didalam ruangan, peserta yang hadir harus 50% dari kapasitas 

ruangan serta untuk selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan 

mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari. 

f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi untuk meja, kersi dan peralatan 

yang telah digunakan tamu/peserta setelah pertemuan. 

9) Tahapan penyusunan proposal adalah sebagai berikut: 

a. Penyiapan Kader AMPL; 

b. Pembentukan Tim Penyusun Proposal Desa; 

c. Pelaksanaan IMAS Tahap I; 
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d. Penyusunan Surat Minat dan Proposal Desa. 

 

3.2 Penyiapan Kader AMPL 

Penyiapan Kader AMPL dilakukan melalui pemilihan dalam musyawarah desa 

yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pemilihan kader ini dapat dilaksanakan 

pada saat sosialisasi program tingkat desa. Kader AMPL terpilih ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Kepala Desa, dimana jumlah Kader AMPL di dalam 

suatu desa adalah minimal 1 (satu) orang, disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat setempat. 

Pemilihan Kader AMPL dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Pemerintah Desa menyepakati syarat-syarat yang harus dipenuhi calon 

Kader AMPL, dengan mengacu pada kriteria seperti tersebut dalam Bab 2 

Petunjuk Teknis ini; 

2) Pemerintah Desa membentuk Panitia Seleksi Kader AMPL yang 

beranggotakan minimal 3 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang dari 

perangkat desa (Kaur Pembangunan) dan 2 (dua) orang dari perwakilan 

masyarakat; 

3) Panitia Seleksi mengidentifikasi calon potensial dari anggota masyarakat 

sesuai dengan kriteria yang disepakati. Calon Kader AMPL dapat dipilih dari 

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) atau kader lain yang memang 

mempunyai kapasitas untuk mengorganisasikan masyarakat di bidang air 

minum, sanitasi dan kesehatan; 

4) Panitia Seleksi memimpin musyawarah masyarakat untuk memilih Kader 

AMPL. Hasil pemilihan Kader AMPL dicatat dalam Berita Acara Pemilihan 

Kader AMPL dengan format seperti terlampir dalam Petunjuk Teknis 

Pemilihan Desa; 

5) Panitia Seleksi melaporkan/menyampaikan nama Kader yang dinyatakan 

lulus, untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

 

3.3 Pemilihan Tim Penyusun Proposal 

Pembentukan Tim Penyusun Proposal dilakukan melalui pemilihan dalam 

musyawarah desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pemilihan anggota 
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Tim Penyusun Proposal ini dapat dilaksanakan pada saat sosialisasi program 

tingkat desa, atau setelah Kader AMPL terpilih. 

Pemilihan Tim Penyusun Proposal dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyepakati unsur-unsur yang harus terwakili dalam Tim Penyusun 

Proposal, dengan mengacu pada unsur seperti tersebut dalam Bab 2 

Petunjuk Teknis ini; 

2) Menyepakati untuk memperbarui Tim Penyusun RPJMDesa (jika sudah 

pernah ada) dengan menambah unsur-unsur yang mewakili bidang air 

minum dan kesehatan, seperti Kader AMPL atau Bidan Desa; 

3) Mengidentifikasi calon potensial dari perangkat desa dan anggota 

masyarakat sesuai dengan kriteria yang disepakati;  

4) Memimpin musyawarah masyarakat untuk memilih Tim Penyusun Proposal. 

Hasil pemilihan Tim Penyusun Proposal dicatat dalam Berita Acara 

Pemilihan Tim Penyusun Proposal dengan format seperti terlampir dalam 

Petunjuk Teknis Pemilihan Desa. 

 

3.4 IMAS Tahap I 

Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) bertujuan untuk 

mengidentifikasi kondisi masyarakat terkait permasalahan di bidang air minum 

dan sanitasi, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas air minum dan 

sanitasi, serta mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang tersedia di 

masyarakat.  

Pada tahap awal, Tim Penyusun Proposal dan Kader AMPL bersama masyarakat 

dari setiap dusun melakukan IMAS dengan menggunakan instrumen 

Methodology for Participatory Assesment (MPA), dimana proses ini selanjutnya 

disebut dengan IMAS Tahap I. Instrumen MPA yang digunakan dalam IMAS 

Tahap I yaitu: 

1) Inventaris Data Komunitas; 

2) Sejarah Sarana Air Minum, Sanitasi, Kegiatan Kesehatan, dan Perlindungan 

Sumber Air; 

3) Pemetaan Sosial; 

4) Penilaian Potensi Sumber Air Minum (Rapid Technical Assessment). 
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Pada IMAS Tahap I, program Pamsimas menyediakan bantuan teknis kepada 

Pemerintah Desa, Tim Penyusun Proposal dan Kader AMPL berupa 

pendampingan dari Tim Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Senior dan 

Fasilitator Masyarakat). Selain itu, jika pemerintah desa ingin mendapatkan 

bantuan juga dari Tim Pendamping Desa dalam proses ini, maka dapat 

berkonsultasi dengan Bapermas dan Pemerintah Kecamatan. 

 

3.5 Penyusunan Surat Minat dan Proposal 

Penyusunan surat minat dan proposal desa dilakukan oleh Tim Penyusun 

Proposal (termasuk Kader AMPL) yang dipilih oleh masyarakat dan pemerintah 

desa. Penyusunan surat minat dibuat setelah terdapat kesepakatan masyarakat 

untuk bersedia melaksanakan program pembangunan air minum dan sanitasi 

(termasuk Pamsimas) di wilayah desanya, setelah itu Tim Penyusun Proposal 

mengisi formulir proposal desa berdasarkan hasil IMAS tahap I. 

Proposal Desa yang telah selesai disusun kemudian diajukan oleh Kepala Desa 

kepada Ketua Panitia Kemitraan (Pokja AMPL) Kabupaten, yang memuat 

dokumen sebagai berikut: 

1) Surat pengajuan proposal yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui 

oleh Camat; 

2) Surat pernyataan minat yang ditandatangani Kepala Desa, perwakilan Tim 

Penyusun Proposal Desa dan Kader AMPL; 

3) Dokumen Proposal Desa mengenai program bantuan air minum dan sanitasi 

yang telah diisi lengkap, beserta lampiran proposal yang meliputi: 

a. Berita acara hasil pleno IMAS Tahap I; 

b. Peta Sosial; 

c. Peta Rencana SPAM Desa; 

d. Daftar sumber air baku yang tersedia; 

e. Daftar calon pemanfaat SPAM yang diusulkan. 

 

3.6 Pemicuan Perubahan Perilaku 

3.6.1 Ketentuan Umum 

1) Lokasi pemicuan dilaksanakan di calon desa sasaran yang telah tercantum 

pada daftar calon desa sasaran hasil seleksi proposal; 
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2) Pemicuan desa dimulai sebelum proses IMAS Tahap II dengan sasaran 

seluruh komponen masyarakat, laki-laki maupun perempuan, kaya-miskin, 

tua-muda termasuk anak-anak, masyarakat hukum adat, dan penyandang 

disabilitas; 

3) Desa yang tidak dapat dilakukan pemicuan sebelum proses IMAS, pemicuan 

dapat dilakukan selama proses IMAS sampai dengan proses usulan 

penetapan desa dari kabupaten; 

4) Desa sasaran yang telah dipicu tetapi belum SBS dapat dipicu kembali, atau 

kegiatan lebih difokuskan kepada pendampingan untuk mencapai SBS; 

5) Desa yang sudah SBS, kegiatan difokuskan untuk meningkatkan kualitas 

sarana sanitasi. 

3.6.2 Pemicuan Perubahan Perilaku di Masyarakat 

1) Pemicuan merupakan proses membangkitkan dan memberdayakan 

masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi di masyarakat itu sendiri, 

dan memulai aksi lokal bersama untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan 

(SBS) dan menerapkan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);  

2) Pemicuan sebaiknya dilakukan pada daerah yang terjangkau, tidak terlalu 

luas (misalnya tingkat dusun/RW) dan berpotensi untuk maju (berhasil 

terpicu) karena akan menjadi contoh atau tempat belajar bagi masyarakat 

dari dusun/RW lainnya. Untuk menjamin efektifitas proses pemicuan, 

Kepala desa/perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat memegang 

peranan penting dilibatkan dalam upaya SBS dan CTPS; 

3) Prinsip dasar pemicuan perubahan perilaku SBS dan CTPS, yaitu: 

a. Totalitas, seluruh komponen masyarakat terlibat dalam analisa 

permasalahan dan mengambil keputusan untuk melakukan perubahan 

perilaku secara kolektif oleh masyarakat; 

b. Tidak mengajak, menyuruh, dan atau memberikan instruksi kepada 

masyarakat untuk membuat jamban, sepenuhnya keputusan ada 

ditangan masyarakat untuk berubah perilaku; 

c. Tidak ada subsidi untuk pembangunan jamban keluarga, tidak terkecuali 

untuk warga yang tidak mampu; 

d. Tidak ada desain khusus yang ditawarkan pada masyarakat, tetapi 

masyarakat menentukan sendiri bentuk jamban yang akan dibangun; 
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e. Masyarakat yang menjadi pemimpin dan pelaku utama perubahan. 

4) Di dalam pemicuan perubahan perilaku untuk SBS harus diperhatikan 

penggunaan jamban sehat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan 

yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; 

b. Dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada 

pemakai dan lingkungan sekitarnya; 

c. Aman bagi pengguna (dewasa dan anak-anak, disabilitas). 

5) Perubahan perilaku SBS harus selalu diikuti dengan perilaku CTPS, karena 

mencuci tangan pakai sabun dapat mencegah penyakit diare dan sabun 

berfungsi untuk membunuh kuman. 

3.6.3 Prosedur Pasca Pemicuan 

1) Pasca pemicuan dilakukan untuk mencapai kondisi stop buang air besar 

sembarangan (SBS) dan penerapan kebiasaan cuci tangan pakai sabun 

(CTPS) di waktu kritis; 

2) Kegiatan pasca pemicuan diantaranya meliputi pemantauan, 

pendampingan, dan peningkatan kualitas sarana sanitasi; 

3) Pemantauan dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku dan 

peningkatan akses sanitasi di tingkat komunitas masyarakat di desa. 

Pemantauan dilakukan secara berjenjang selalui sistem informasi yang 

bersumber dari peta sanitasi tingkat desa;  

4) Pendampingan dilakukan untuk mendorong pelaksanaan rencana tindak 

lanjut/ rencana kerja masyarakat untuk perubahan perilaku; 

5) Dalam upaya mempercepat terjadinya kondisi SBS maka diupayakan 

dilakukan pleno pemicuan tingkat desa dengan menghadirkan perwakilan 

setiap dusun. Pada kegiatan pleno pemicuan tingkat desa tersebut, setiap 

dusun atau RW dibangkitkan kembali motivasinya untuk menetapkan target 

mencapain SBS. Kepala desa/perangkat desa dan tokoh masyarakat 

memegang penting untuk memastikan agar setiap dusun/RW dapat hadir 

dan memberikan komitmennya untuk mencapai SBS; 

6) Peningkatan kualitas sarana sanitasi dilakukan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang 
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layak melalui kerja sama dengan wira usaha sanitasi dan juga inisiatif 

bersama masyarakat. 

 

3.7 Pengembangan Kelembagaan 

3.7.1 Ketentuan Umum 

1) Kelembagaan masyarakat dalam program Pamsimas untuk mendorong 

pengembangan air minum dan sanitasi di tingkat desa, serta pengelolaan 

dan keberlanjutan program air minum dan sanitasi; 

2) Kelembagaan masyarakat adalah representasi dari masyarakat oleh karena 

itu keberadaannya merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat 

dalam mendukung pengembangan air minum dan sanitasi; 

3) Dalam mendorong pengembangan air minum dan sanitasi tingkat desa, 

kelembagaan masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Desa, dan 

memberikan masukan terkait kebutuhan dan prioritas pengembangan air 

minum dan sanitasi dalam perencanaan pembangunan desa;  

4) Kelembagaan masyarakat terdiri dari Kelompok Keswadayaan Masyarakat 

(KKM), Satuan Pelaksana (Satlak), dan Badan Pengelola Sistem Penyediaan 

Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS). 

3.7.2 Pengembangan KKM dan Satlak 

1) Ketentuan Umum 

a. Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) berkedudukan sebagai 

lembaga kepimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai 

representasi warga yang berhimpun dalam suatu ”himpunan 

masyarakat warga setempat” yang bersifat organisasi anggota atau 

bertumpu pada anggota, sehingga keputusan tertinggi ada di tangan 

anggota; 

b. KKM adalah lembaga eksekutif dengan peran utama sebagai pengendali 

(steering) bukan sebagai pelaksana (implementing) suatu program, oleh 

sebab itu KKM membentuk unit-unit pelaksana (UP) dan satuan 

pelaksana (satlak), dimana untuk program Pamsimas disebut dengan 

”Satlak Pamsimas”. Anggota KKM tidak boleh dipilih/merangkap 

menjadi anggota satuan pelaksana (satlak) atau unit pelaksana (UP); 
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c. KKM bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis mengikuti 

perundang-undangan atau peraturan pemerintah (pusat maupun 

daerah) yang dibuat sebagai alat kelengkapan lembaga pemerintah, 

tetapi merupakan lembaga yang pembentukan dan pengelolaannya 

diprakarsai dan ditentukan oleh masyarakat. Kekuasaan/ kewenangan 

dan legitimasi bersumber dari warga masyarakat setempat. Sehingga 

KKM harus diterima, berfungsi, dan berakar di seluruh lapisan 

masyarakat setempat (inklusif); 

d. KKM tidak harus dibentuk apabila masyarakat telah memliki lembaga 

yang memiliki kriteria dan fungsi seperti KKM dan dibentuk secara 

partisipatif, demokratis, dan inklusif; 

e. Apabila KKM atau kelembagaan masyarakat sejenis sudah terbentuk di 

desa sasaran maka kegiatan yang dilakukan adalah revitalisasi, tetapi 

apabila KKM yang telah ada dibentuk tidak sesuai dengan prinsip dan 

prosedur maka pembentukan KKM harus diulang;   

f. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan keanggotaan KKM: 

i. Pemilihan anggota KKM dilakukan melalui proses pemilihan secara 

langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa 

pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun; 

ii. Semua warga dewasa di desa pada dasarnya dapat dipilih sebagai 

anggota KKM bila memenuhi kriteria yang telah disepakati warga. 

Namun demikian untuk perangkat desa yang masih aktif bekerja 

tidak dapat dipilih menjadi anggota KKM; 

iii. Kriteria keanggotaan KKM merupakan perwujudan dari nilai-nilai 

luhur kemanusiaan, seperti antara lain; dapat dipercaya masyarakat, 

jujur, adil, ikhlas, dan sebagainya. Faktor pendidikan, status, 

pengalaman, keterampilan, jabatan dan kriteria-kriteria lain yang 

tidak langsung terkait dengan nilai-nilai kepribadian manusia 

merupakan nilai tambah; 

iv. Jumlah anggota KKM antara 5 orang sampai dengan 9 orang, harus 

ganjil, dan harus ada keterwakilan perempuan. 
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3.7.3 Pembentukan/Revitalisasi KPSPAMS 

1) Ketentuan Umum 

a. KPSPAMS difasilitasi pembentukannya oleh KKM melalui musyawarah 

warga masyarakat dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan 

Kepala Desa; 

b. KPSPAMS merupakan unit otonom atau mempunyai kewenangan untuk 

mengatur dan mengelola organisasi secara intern namun tetap berada 

dibawah koordinasi Pemerintah Desa; 

c. Kepengurusan KPSPAMS mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 

i. Penasehat dan Pengawasan KPSPAMS dilakukan oleh Badan 

Penasehat dan Pengawas yang memegang fungsi pengawasan dan 

penasehat terhadap jalannya pengelolaan air minum dan sanitasi 

yang dilakukan KPSPAMS sesuai AD/ART. Anggota Badan Penasehat 

dan Pengawas adalah Kepala Desa, Ketua BPD, dan Koordinator 

KKM; 

ii. Pengawas tidak berhak untuk memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran peraturan organisasi (AD) dan peraturan pelaksanaan 

(ART). Sanksi terhadap pelanggaran dimaksud akan diputuskan 

dalam rembug/musyawarah warga penerima pemanfaat; 

iii. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa bertindak sebagai 

penanggung jawab kelangsungan pengelolaan air minum dan 

sanitasi yang dikelola oleh KPSPAMS; 

iv. Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

sesuai tugas dan fungsinya (Bappeda, BPMD, Dinas Kesehatan, 

Dinas PU, dan lainnya) memberikan pembinaan kepada KPSPAMS 

dengan/atau tanpa permintaan dari KPSPAMS; 

v. Pengurus KPSPAMS harus ada keterwakilan perempuan. 

d. Apabila KPSPAMS sudah terbentuk di desa sasaran maka kegiatan yang 

dilakukan adalah penilaian kinerja BPSPAM dan apabila diperlukan 

dilakukan revitalisasi; 

e. Program Pamsimas mendorong adanya satu (1) Badan Pengelola Induk 

di Tingkat Desa yang bisa mengkoordinasi pengelolaan SPAMS di tingkat 

desa.  
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IV. Tahap Perencanaan 

Jika desa telah memiliki dokumen RPJM Desa yang disusun secara partisipatif 

dan telah memuat substansi pengembangan air minum dan sanitasi seperti 

dalam PJM ProAKSi maka desa tersebut tidak perlu menyusun PJM ProAKSi. 

Untuk desa yang RPJM Desanya belum memuat prioritas air minum dan 

sanitasi maka muatan PJM ProAKSi dapat menjadi masukan untuk RPJM Desa 

Perubahan. PJM ProAKSI selanjutnya dirinci untuk pembiayaan tahun pertama 

melalui Pamsimas dalam bentuk RKM dan pada tahun selanjutnya dalam 

bentuk RKM 100% yang siap diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKPDesa).   

Muatan RKM diantaranya berisikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS), kajian terhadap 

dokumen perencaaan desa bidang air minum dan sanitasi dan kondisi 

terkini yang menunjukkan data akses masyarakat terhadap fasilitas air 

minum dan sanitasi; 

2) Rencana (target) tambahan akses melalui pembangunan baru/ perluasan/ 

peningkatan SPAMS dan perubahan menuju PHBS; 

3) Rancangan Rinci Kegiatan (RRK) penyediaan sarana air minum, penyediaan 

sarana sanitasi di sekolah dasar berupa jamban sekolah dan sarana cuci 

tangan pakai sabun yang ramah disabilitas, penyediaan sarana cuci tangan 

di tempat umum yang ramah disabilitas, promosi kesehatan di masyarakat 

dan sekolah, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok 

pengelola;  

4) Rencana biaya kegiatan konstruksi, peningkatan kapasitas, promosi 

kesehatan, termasuk rincian biaya yang didanai melalui BLM dan kontribusi 

masyarakat, serta pemerintah desa; 

5) Rencana Pengamanan Lingkungan dan Sosial yang akan dilakukan; 

6) Rencana kegiatan pemantauan pekerjaan oleh masyarakat; 

7) Rencana pemeliharaan dan pengelolaan sarana terbangun (jenis kegiatan 

pemeliharaan, pembiayaan/iuran, perlindungan daerah tangkapan air); 

8) Dokumen kelengkapan lainnya (surat hibah/ijin pakai, persetujuan 

pelaksanaan, dan hasil pemeriksaan air, dan lain-lain).  
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Proses yang sangat penting di tingkat masyarakat adalah fasilitasi kajian 

partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan Methodology for 

Participatory Assessments (MPA) dan Participatory Hygiene and Sanitation 

Transformation (PHAST) dan pemicuan perubahan perilaku sanitasi 

menggunakan metode Community-Led Total Sanitation (CLTS) oleh fasilitator 

masyarakat yang terlatih. Selain itu, mengingat Program Pamsimas sangat 

menekankan keterlibatan perempuan dan seluruh elemen warga, maka hal ini 

perlu didukung oleh kebijakan program, pelatihan khusus dan pemantauan 

mengenai pelibatan perempuan dan seluruh elemen warga tersebut.  

 

4.1 Penyusunan PJM Proaksi dan RKM 

4.1.1 Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) Tahap II 

Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) Tahap II merupakan kegiatan 

lanjutan dari IMAS Tahap I yang dilaksanaan pada saat penyusunan proposal. 

Hasil IMAS Tahap II akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan PJM 

ProAKSI dan RKM. Pemerintah Desa dan Kader AMPL bersama perwakilan 

masyarakat melakukan IMAS dengan menggunakan instrumen Methodology for 

Participatory Assesment (MPA) dan Participatory Hygiene and Sanitation 

Transformation (PHAST). 

1) Ketentuan Umum 

a. IMAS Tahap II harus diikuti oleh seluruh komponen masyarakat, laki-

laki maupun perempuan, kaya-miskin, tua-muda, masyarakat adat, dan 

anggota masyarakat penyandang disabilitas. 

b. Penggunaan metode MPA dan PHAST dilakukan untuk memastikan 

adanya peningkatan partisipasi masyarakat, dengan cara mendorong 

keikutsertaan setiap individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, 

kelas sosial, dan latar belakang pendidikan, sehingga terjadi saling 

belajar antara sesama anggota masyarakat. 

c. Pelaksanaaan kegiatan IMAS Tahap II harus menyesuaikan dengan 

kondisi masyarakat, baik untuk penentuan waktu dan tempat untuk 

memastikan masyarakat dapat terlibat. 
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d. Kegiatan IMAS Tahap II dilaksanakan setelah proses pemicuan 

perubahan perilaku agar masyarakat telah mempunyai komitmen awal 

untuk merubah perilakunya. 

e. Proses IMAS Tahap II menggunakan instrumen MPA dan PHAST yang 

meliputi: 

i. Klasifikasi Kesejahteraan; 

ii. Review Peta Sosial; 

iii. Perencanaan Penelusuran Wilayah/TW, FGD, dan Pendampingan 

Pasca Pemicuan; 

iv. Alur Penularan Penyakit dan Penghambatnya; 

v. Tinjauan Pengelolaan Sarana; 

vi. Penelusuran Wilayah (Transect Walks); 

vii. Efektivitas Penggunaan Sarana Air Minum; 

viii. Efektivitas Penggunaan Sarana Sanitasi; 

ix. Hak Suara dan Pilihan dalam Pengambilan Keputusan; 

x. Pertemuan Pleno Hasil IMAS. 

4.1.2 Penyusunan/Review PJM ProAKSi 

1) Ketentuan Umum 

a. PJM ProAKSi (Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum, 

Kesehatan dan Sanitasi) adalah dokumen program perencanaan jangka 

menengah (5 tahun) yang dirumuskan dari kajian/analisa hasil IMAS, 

dan format yang digunakan untuk PJM ProAKSi harus menggunakan 

Format RPJM/RKP; 

b. Perumusan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dilakukan di tahun 

pertama ditentukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan 

kebutuhanterhadap pelayanan air minum, sanitasi, dan kesehatan, 

demikian pula program-program untuk tahun kedua dan selanjutnya. 

Dengan demikian maka PJM ProAKSi adalah dokumen perencanaan  

untuk mencapai akses air minum 100 % dan akses sanitasi yang layak  

100 %; 

c. PJM ProAKSI diharapkan akan menjadi materi/masukan dari RPJM 

Desa. ProAKSI dikaji ulang setiap tahun dan dapat digunakan sebagai 
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bahan pembahasan penyusunan RKP Desa dan daftar usulan (DU) 

untuk Musrenbang Desa; 

d. Bagi desa-desa yang sudah mempunyai RPJM Desa dengan program air 

minum dan sanitasi serta kesehatan, maka PJM ProAKSI disusun 

dengan melaksanakan review atau mengacu kepada target dan program 

prioritas air minum, sanitasi dan kesehatan dalam RPJM Desa tersebut; 

e. Secara ringkas tahapan penyusunan PJM ProAKSi adalah terdiri dari: 

i. Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan PJM ProAKSi di dimulai dari 

Tingkat Dusun; 

ii. Pemilihan Prioritas dan Opsi kegiatan PJM ProAKSi; 

iii. Pertemuan Pleno/Musyawarah di Tingkat Desa membahas PJM 

ProAKSi dan Opsi RKM; 

iv. Penyepakatan PJM ProAKSi dengan Berita Acara Kesepakatan. 

f. Pelaksanaan penyusunan PJM ProAKSi agar sinkron dengan 

perencanaan/ musrenbang desa harus sudah selesai pada Bulan 

Februari pada tahun berjalan (kecuali untuk Desa Tahun 2016); 

g. Bagi desa yang telah mempunyai dokumen PJM Pro-AKSI kegiatan lebih 

difokuskan kepada review/mengkaji ulang dokumen yang telah ada. 

4.1.3 Penyusunan RKM 

1) Ketentuan Umum  

a. RKM adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan PJM 

PROAKSI. RKM disusun dalam rangka pencapaian akses universal air 

minum dan sanitasi tingkat desa (atau RKM 100%); 

b. RKM Baru adalah dokumen RKM yang disusun bagi desa yang pertama 

kali melaksanakan kegiatan infrastruktur bidang air minum dan sanitasi 

untuk melaksanakan PJM ProAKSI pada tahun pertama;  

c. RKM Peningkatan Kinerja adalah dokumen RKM lanjutan yang disusun 

bagi desa-desa yang mempunyai infrastruktur air minum dan sanitasi 

dalam kondisi berfungsi sebagian atau tidak berfungsi dengan tujuan 

merehabilitasi dan mengembangkan infrastruktur eksisting sampai ke 

penambahan jumlah pemanfaat > 30%. Jika dimungkinkan, RKM 

peningkatan kinerja dapat disusun guna mencapai pelayanan air minum 

dan sanitasi tingkat desa 100%; 
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d. RKM Perluasan/Pengembangan adalah dokumen RKM lanjutan yang 

disusun bagi desa-desa yang mempunyai kinerja infrastruktur dan 

pelayanan baik dengan tujuan untuk pengembangan infrastruktur guna 

mencapai pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa 100%; 

e. Desa dapat menyusun RKM secara bertahap atau sekaligus untuk 

pelayanan 100% air minum dan sanitasi sesuai dengan kapasitas 

sumber daya yang tersedia, baik yang disediakan oleh desa secara 

mandiri (pemerintah desa dan masyarakat) maupun pihak lain 

(pemerintah daerah, pusat dan swasta melalui CSR); 

f. RKM disusun oleh KKM melalui Satlak Pamsimas bersama-sama dengan 

masyarakat, masyarakat hukum adat, penyandang disabititas, dan 

KPSPAMS, dan difasilitasi oleh Kader AMPL,TFM, dan sanitarian;  

g. RKM dikonsultasikan dengan pemerintah desa untuk mendapatkan 

masukan serta memastikan sinkron dengan prioritas pembangunan air 

minum, sanitasi dan kesehatan dalam RPJMDesa. Selain untuk 

sinkronisasi program, konsultasi dengan pemerintah desa dilakukan 

untuk mendapatkan masukan mengenai porsi atau segmen kegiatan 

yang akan dibiayai oleh desa melalui APBDesa, baik sebagian atau 

seluruhnya, sehingga pemerintah desa dapat memasukkan kegiatan 

dengan porsi APBDesa ke dalam RKP Desa; 

h. Fasilitator Senior (FS) adalah penanggung-jawab utama dalam proses 

dan kualitas penyusunan dan dokumen RKM. FS melapor kepada dan 

berkonsultasi dengan Koordinator Kabupaten (District Coordinator/DC) 

untuk mendapatkan dukungan teknis atau fasilitasi diskusi dengan 

pihak terkait (Pakem, DPMU, narasumber, dan lain sebagainya) untuk 

memastikan ketepatan prosedur, waktu, dan perencanaan (jumlah 

target, teknis dan sumber dan porsi pembiayaan); 

i. RKM yang bersifat multi-desa dalam satu wilayah kabupaten harus 

dikordinasikan dengan Kecamatan, DPMU dan Pakem serta difasilitasi 

oleh FS dibantu oleh Korkab. Jika RKM multi-desa melibatkan dua 

wilayah kabupaten yang berbatasan maka harus dikordinasikan dengan 

PPMU dan Satker Provinsi serta difasilitasi oleh ROMS provinsi. Kegiatan 

untuk komponen kesehatan dikoordinasikan bersama dengan Dinas 
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Kesehatan Kabupaten dibantu oleh Sanitarian atau tenaga lain yang 

tersedia di Puskesmas. 
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V.   Tahap Pelaksanaan 

5.1 Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat 

Pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat, merupakan tahapan pelaksanaan 

dari RKM yang telah disetujui dan disahkan dan telah dilakukan 

penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Koordinator KKM dan 

PPK Air Minum dan disahkan oleh Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana 

Permukiman pada Balai PPW. Format PKS seperti mengacu pada Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Program Pamsimas. 

Dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat ada beberapa jenis kegiatan 

yang dapat dilakukan sebagaimana yang diusulkan dalam RKM, diantaranya: 

(1) Pelatihan Tingkat Masyarakat; (2) Pembangunan Sarana Air Minum di 

Masyarakat, Sanitasi di Sekolah dan Sarana Cuci Tangan pakai Sabun di 

tempat umum; dan (3) Peningkatan/Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS). 

Penanggung jawab utama kegiatan pelaksanaan di tingkat masyarakat adalah 

KKM sebagai lembaga pengelola program, sedangkan lembaga pelaksana 

program di tingkat masyarakat adalah satuan pelaksana (satlak). 

Pelaksanaan kegiatan tingkat masyarakat didampingi oleh tenaga pendamping 

masyarakat Program Pamsimas terdiri dari: a) Tim Fasilitator Masyarakat (TFM); 

dan b) Fasilitator Senior (FS), sedangkan bidang kesehatan, masyarakat 

didampingi oleh Sanitarian atau petugas lain yang tersedia di Puskesmas. 

Distric Coordinator (DC) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan 

pencapaian jumlah target penerima menfaat dan memberikan dukungan teknis 

terhadap pelaksanaan program di tingkat desa untuk dapat dilaksanakan 

secara baik, tepat waktu serta kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan, 

seperti: (1) pengawasan terhadap pendampingan masyarakat; (2) pengawasan 

terhadap kualitas hasil kegiatan di tingkat masyarakat (kegiatan promosi 

kesehatan, pelatihan, dan kegiatan konstruksi); dan (3) pengawalan terhadap 

pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan. 
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Ketentuan umum kegiatan pelaksanaan 

1) Kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan secara tatap muka, metode daring 

atau melalui surat menyurat. Jika pertemuan dilakukan dengan tatap muka, 

maka diterapkan upaya pencegahan penyebaran COVID - 19. 

2) Untuk mencegah penyebaran COVID - 19 karena tidak memungkinkan 

dilakukan secara tatap muka maka rapat koordinasi di kabupaten dilakukan 

dengan metode daring. Metode daring menggunakan sarana teleconference 

atau Video Conference dengan memanfaatkan perangkat komunikasi yang 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan ROMS Kabupaten.  

3) Kegiatan pelaksaan pelatihan dan promkes dapat dilakukan dengan metode 

coaching “door to door” oleh TFM dengan peserta maksimal 2 orang dengan 

menerapkan physical distancing dan menggunakan masker.  

4) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan metode tatap muka 

adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan alat pelindung diri minimal memakai masker 

b. Menerapkan physical distancing (jarak antar orang minimal 1 meter) 

c. Mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah pertemuan. 

d. Melakukan pengukuran suhu pada setiap peserta. Apabila suhu tubuh ≥ 

37,3°Celcius, maka dianjurkan segera ke Puskesmas terdekat dan 

melakukan isolasi mandiri.  

e. Pertemnuan tatap muka untuk dilakukan di ruang terbuka, jika 

pertemuan dilakukan didalam ruangan, peserta yang hadir harus 50% 

dari kapasitas ruangan serta untuk selalu menjaga kualitas udara di 

ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari. 

f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi untuk meja, kersi dan peralatan 

yang telah digunakan tamu/peserta setelah pertemuan. 

5) Setelah melaksanakan kegiatan selalu melakukan monitoring mandiri 

terhadap kondisi tubuh dan segera memeriksakan diri ke Puskesmas bila 

menunjukkan gejala flu/batuk/ pilek dan demam. 
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5.2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Covid-19 

Terkait tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan 

kegiatan Program Pamsimas ditingkat masyarakat maka dibentuk Satuan Tugas 

(Satgas) Pencegahan COVID-19 dengan uraian sebagai berikut:  

1) KKM menugaskan Satuan Pelaksanaan (Satlak) Pamsimas untuk bertindak 

sebagai Satgas Pencegahan COVID-19 dalam kegiatan Program Pamsimas 

ditingkat desa.  

2) Satuan Pelaksana (Satlak) Pamsimas sebagai Satgas Pencegahan COVID-19 

berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 Desa dalam upaya pencegahan dan penyebaran 

COVID-19, serta turut menjamin keselamatan warganya pada saat 

pelaksanaan kegiatan Program Pamsimas. 

3) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa dalam hal ini 

dibentuk oleh Kepala Desa dengan pertimbangan dan rekomendasi Ketua 

Pelaksanan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman dari Kementerian Dalam Negeri 

untuk Penanggulangan Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) di Desa.  

4) Satlak Pamsimas sebagai Satgas Pencegahan COVID-19 dalam kegiatan 

Program Pamsimas ditingkat desa harus melakukan: 

a. Sosialisasi dan pembelajaran (edukasi) tentang pencegahan COVID-19.  

b. Pelaksanaan kegiatan pencegahan COVID-19 di lokasi kegiatan.  

c. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

Desa dan Kabupaten untuk melakukan identifikasi potensi bahaya 

COVID-19 di lokasi kegiatan.  

d. Berkoordinasi dengan Pelayanan Kesehatan Desa untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi COVID-19 kepada 

semua pelaku Program Pamsimas dan penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan.  

e. Melaporkan kepada PPK Air Minum pada Saker Pelaksanaan Prasarana 

Permukiman Wilayah terkait kegiatan pencegahan COVID-19 di lokasi 

kegiatan. Dalam hal telah ditemukan pelaku program yang positif dan/ 
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atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan 

dilakukan penghentian kegiatan sementara. 

 

5.3. Pelatihan Tingkat Masyarakat 

5.3.1 Ketentuan Umum 

1) Pelatihan tingkat masyarakat dilakukan dengan memperhatikan tindakan 

pencegahan penyebaran COVID - 19. 

2) Pelatihan bagi masyarakat desa sasaran dimaksudkan untuk merubah 

perilaku dan kemampuan masyarakat dengan cara meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat terkait 

dengan tujuan Pamsimas. 

3) Pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan harus dilakukan secara 

sistematis dan profesional. 

4) Peserta pelatihan terdiri dari perwakilan masyarakat yang telah ditentukan, 

yaitu ada keterwakilan kelompok kaya dan miskin, serta ada keseimbangan 

antara jumlah laki-laki dan perempuan (minimal 40% dari total peserta). 

5) Dalam semua pelatihan tingkat masyarakat memuat materi tentang 

kesetaraan gender. 

6) Waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan, 

sebagai contoh pelatihan teknik dan pembukuan harus dilaksanakan 

sebelum kegiatan pembangunan sarana fisik (konstruksi) dimulai. Hal ini 

penting karena waktu pelaksanaan pelatihan sering tidak sesuai akibat 

adanya kegiatan lainnya.  

7) Narasumber dapat berasal dari perwakilan dari instansi terkait (jika 

memungkinkan) dengan difasilitasi oleh DPMU. Sebagai contoh pelatihan 

materi teknik disampaikan oleh Dinas PU dan pelatihan materi kesehatan 

oleh Dinas Kesehatan. Persyaratan setiap tim pelatih/narasumber minimal 

30% perempuan. 

8) Kegiatan pelatihan ditingkat masyarakat terdiri dari dua jenis, yaitu: (i) 

pelatihan peningkatkan kapasitas untuk menjamin kegiatan sesuai dengan 

perencanaan, dan (ii) pelatihan peningkatan kemampuan dan ketrampilan 
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masyarakat dalam melakukan operasi dan pemeliharaan sarana air minum, 

sanitasi dan kegiatan kesehatan. 

5.3.2. Beberapa jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah:  

1) Pelatihan untuk KKM dan Satlak Pamsimas 

a. Administrasi dan Keuangan 

i. Pengelolaan keuangan dan pembukuan untuk laporan bulanan 

ii. Pelaporan keuangan 

iii. Administrasi proyek 

2) Pelatihan Teknis Konstruksi SPAMS 

a. Pelaksanaan konstruksi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang akan 

dibangun sesuai dengan yang direncanakan dalam RKM (termasuk 

finishing, pengenalan accessories pipa, pemasangan pipa) Membaca 

gambar detail dan RAB sarana yang akan dibangun sesuai dengan 

yang direncanakan dalam RKM. 

b. Pelaksanaan konstruksi untuk sarana umum yang telah 

memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas (desain 

universal). 

c. Pelaksanaan konstruksi sumur bor dan bangunan pengolahan air 

(bila di desa membangun sarana tersebut). 

d. Spesifikasi pompa yang akan digunakan (bila SPAM menggunakan 

pompa). 

e. Menjadwal ketersediaan tenaga kerja, mobilisasi in-kind dan 

material sesuai kondisi di desa. 

f. Memperbaruhi jadwal pelaksanaan dalam RKM sesuai dengan 

ketersediaan material dan tenaga kerja. 

g. Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat. 

h. Perlindungan daerah tangkapan air (P-DTA). 

i. Pembuatan laporan pekerjaan. 
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3) Pelatihan Promosi Kesehatan  

a. Pelatihan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di 

masyarakat  

i. Pemicuan untuk menghentikan kebiasan BABS 

ii. CTPS dengan benar dan pada waktu yang tepat 

iii. Promosi Hiygiene dan Sanitasi 

iv. Monitoring PHBS dan CTPS (pemutakhiran peta sanitasi) 

v. Verifikasi STBM 

b. PHBS di sekolah 

i. Pemicuan untuk menghentikan kebiasan BABS  

ii. CTPS dengan benar dan pada waktu yang tepat  

iii. Promosi Hygiene dan Sanitasi sekolah 

iv. Monitoring PHBS dan CTPS sekolah 

c. Penurunan Risiko stunting 

i.Strategi penyediaan 100% akses air minum 

ii. Strategi peningkatan akses 100% sanitasi 

iii. Perubahan perilaku 5 pilar STBM (terwujud desa STBM) 

4) Pelatihan Disabilitas 

a. Pengertian Disabilitas 

b. Identifikasi Masyarakat Disabilitas 

c. Strategi Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Disabilitas Pada 

Program Pamsimas 

d. Strategi kemudahan masyarakat disabilitas dalam mengakses 

sarana air bersih dan sanitasi 

5) Pelatihan untuk Pengelola SPAMS 

a. Administrasi Keuangan 

i. Pengelolaan keuangan dan pembukuan  
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ii. Pelatihan pembuatan laporan akhir 

6) Pelatihan Teknis Pengelolaan SPAMS  

a. Perlindungan Daerah Tangkapan Air (P-DTA) 

b. Operasi dan pemeliharaan SPAMS  

c. Pengembangan dan optimalisasi jaringan SPAMS 

7) Pelatihan Promosi Kesehatan 

a. Inspeksi sanitasi dan pemeriksaan kualitas air 

 

5.4.  Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi di Masyarakat serta 

Sanitasi di Sekolah 

5.4.1 Ketentuan Umum 

1) Air Minum dan Sanitasi di Masyarakat serta Sanitasi Sekolah 

a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi di 

masyarakat dan sarana sanitasi di sekolah untuk Sekolah 

Dasar/sederajat merupakan kelanjutan dari tahapan perencanaan teknis 

yang tertuang dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Tahapan ini 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Satlak Pamsimas 

dalam rangka untuk mewujudkan sarana air minum dan sanitasi di 

masyarakat dan sarana sanitasi di sekolah yang dibutuhkan sesuai 

perencanaan. 

b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi di 

masyarakat dan sarana sanitasi di Sekolah Dasar/sederajat harus sesuai 

dengan spesifikasi (persyaratan) teknis yang ditentukan agar sarana yang 

dibangun mempunyai kualitas (aman, kuat, dan tahan lama), serta telah 

memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. 

c. Perizinan pemanfaatan sumber air tanah (pengeboran) mengacu pada 

peraturan yang berlaku.  

d. Sarana air minum yang terbangun harus memenuhi persyaratan 4K, 

yaitu: kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. 

e. Sarana air minum yang terbangun harus dapat dikembangkan hingga 

mencapai 100% masyarakat terlayani terkait ketersediaan sumber air 



- 89 - 

  

dan jaringan layanan. Untuk menjamin keberlanjutan, pelayanan 

distribusi kepada masyarakat dilaksanakan menggunakan SR yang 

harus dikawal sejak pelaksanaan pekerjaan dan direalisasikan minimal 

pada saat pelaksanaan ujifungsi harus sama dengan yang direncanakan 

dalam dokumen RKM  

f. Sarana sanitasi yang terbangun di masyarakat merupakan tindak lanjut 

pemicuan, menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari diluar 

dana RKM Pamsimas yang, misal APBDes, APBD kab, DAK Sanitasi, 

Hibah Sanitasi, CSR, zakat infaq, dan sumber pembiayaan lainnya. 

Terbagi menjadi 2 yaitu sarana sanitasi individu dan sarana sanitasi 

komunal sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, ketersediaan lahan, 

dan sumber pembiayaan yang mendukung. Dalam menentukan sasaran 

pembangunan sarana sanitasi di masyarakat mengacu ketentuan bahwa 

sasaran (masyarakat) sudah dilakukan pemicuan, ada kontrak sosial 

yang menyebutkan bahwa berkomitmen berubah perilaku, dan prioritas 

utama untuk masyarakat miskin. Data yang mendukung adalah data by 

name by address (BNBA).  

g. Sarana sanitasi untuk sekolah selain jamban sehat juga mencakup 

sarana Cuci tangan (SCT) 

h. Sarana sanitasi berupa jamban sehat dan SCT (Sarana Cuci tangan) di 

sekolah dan sarana cuci tangan di tempat umum menggunakan 

pembiayaan PAMSIMAS 

i. Hasil yang dicapai dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi 

berupa bangunan harus berkualitas dan memenuhi spesifikasi teknis, 

bermanfaat sesuai umur rencana bangunan, mudah dalam operasi dan 

pemeliharaan oleh warga sehingga dapat berkesinambungan. 

Penempatan sarana air minum di masyarakat harus mudah diakses oleh 

masyarakat dalam rangka keberlanjutan sarana, sedangkan penempatan 

sarana sanitasi di sekolah harus mudah diakses oleh siswa dan 

memenuhi desain universal (secara teknis dapat diakses oleh penyandang 

disabilitas) 

Sedangkan Sarana sanitasi di masyarakat (pembiayaan di luar dana 

RKM), sesuai dengan ketersediaan lahan yang dimiliki, contoh untuk 
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sanitasi individu, maka penempatan sarana ada di lokasi lahan individu 

tersebut, sedangkan untuk sanitasi komunal perlu musyawarah beberapa 

masyarakat yang berakses, untuk menyediakan lahan untuk membuat 

septictank komunal, pastikan lahan tidak menimbulkan permasalahan di 

keberlanjutannya, sehingga diperlukan berita acara penggunaan lahan 

untuk pembuatan septic tank komunal  

Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan konstruksi ditingkat desa 

dilaksanakan oleh masyarakat. Pembangunan konstruksi sarana oleh 

masyarakat dengan kontribusi masyarakat baik dalam bentuk uang tunai 

(in-cash) maupun kontribusi tenaga kerja dan material (in-kind) yang 

mendukung pelaksanan kegiatan konstruksi, dan lain-lain). Kontribusi 

berupa material (in-kind) tetap harus memenuhi spefisikasi teknis yang 

dipersyaratkan 

Tenaga inti dalam pelaksanaan (antara lain misal tukang kayu, tukang 

batu,tukang pasang pipa) dipilih dari masyarakat setempat dan bila ada 

bagian pekerjaan tertentu yang tidak terdapat tenaga di lokasi 

bersangkutan, maka dapat mencari tenaga yang dibutuhkn dari tempat 

lain (artinya dearah/lokasi di Kecamatan, Kabupaten dsb). 

Sedangkan untuk in-kind berupa tenaga kerja, diperlukan 

pengelompokan tenaga kerja (jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, 

dengan menyebutkan nama, alamat pekerja dan jadwal pelaksanaan in-

kind) berdasarkan jenis pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan 

(kurva S). Sehingga kebutuhan in-kind tenaga kerja dapat terealisasi 

sesuai dengan yang direncanakan.   

Pelaksanaan safeguard lingkungan pada tahap kegiatan kontruksi, 

dengan memastikan sarana yang terbangun tidak menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan, antara lain melaksanakan kegiatan 

pengamanan lingkungan yang dibutuhkan sesuai dengan yang 

direncanakan dalam RKM. 

1) Pelaksanaan konstruksi dilakukan masyarakat dengan pendampingan 

oleh Fasilitator Masyarakat dan pengawasan secara rutin oleh Fasilitator 

Senior  
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2) Sarana sanitasi yang di bangun di masyarakat, dengan menggunakan 

sumber pembiayaan diluar dana RKM Pamsimas, misal APBDes, APBD 

kab, DAK Sanitasi, Hibah Sanitasi, CSR, zakat infaq, dan sumber 

pembiayaan lainnya yang memungkinkan untuk mendukung percepatan 

peningkatan akses sanitasi menuju 100% berakses ke jamban sehat. 

3) Terkait dengan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi di 

Masyarakat serta Sanitasi Sekolah dilakukan tindakan pencegahan 

penyebaran COVID-19. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan 

keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan perlindungan 

lingkungan di setiap tahapan pelaksanaan pembangunan sarana 

Pamsimas yang meliputi: 

a. Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di Lokasi Kegiatan. 

i. Satlak Pamsimas berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan 

provinsi untuk melakukan : 

• Identifikasi potensi risiko lokasi pembangunan SPAM dan 

sanitasi terhadap pusat penyebaran COVID-19 di daerah yang 

bersangkutan.  

• Identifikasi anggota KKM, Satlak, dan masyarakat yang 

terdampak (positif dan/ atau berstatus Pasien Dalam 

Pengawasan (PDP)/Reaktif) agar tidak dilibatkan dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

• Identifikasi kesesuaian fasilitas kesehatan di lokasi kegiatan 

dengan tindakan pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.  

• Identifikasi rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan 

pembangunan SPAM dan sanitasi. 

ii. Dalam hal pelaksanaan pembangunan SPAM dan sanitasi 

Pamsimas teridentifikasI: 

• Memiliki risiko tinggi akibat lokasi pembangunan SPAM dan 

sanitasi berada di pusat sebaran.  

• Telah ditemukan anggota masyarakat/pekerja yang positif dan/ 

atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).  
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• Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah 

telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan 

sementara akibat keadaan kahar. Maka pembangunan SPAM 

dan sanitasi Program Pamsimas dapat diberhentikan sementara 

akibat keadaan kahar 

b. Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Lokasi Kegiatan. 

i. Satlak harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 Desa yang bekerjasama dengan rumah 

sakit dan/ atau pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk 

tindakan darurat (emergency).  

ii. Satlak harus menyediakan fasilitas tambahan antara lain: sarana 

cuci tangan dengan sabun, masker, dan sarung tangan di lokasi 

kegiatan bagi seluruh pekerja. 

c. Pelaksanaan Pencegahan COVID-19 di lokasi kegiatan 

i. Satlak mengendalikan mobilisasi/demobilisasi pekerja, dengan 

membuat jadwal dan jumlah pekerja terutama saat membutuhkan 

keterlibatan masyarakat yang relative banyak (gotong royong atau 

in-kind).  

ii. Pemasangan poster, spanduk, atau bentuk lainnya tentang 

himbauan/ anjuran pencegahan COVID-19 yang disediakan 

Program Pamsimas.  

iii. Satlak menjelaskan kepada seluruh pekerja untuk menjalankan 

tindakantindakan pencegahan penyebaran COVID-19, seperti: 

selalu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak antar pekerja 

minimal 1 meter, dan selalu mengunakan masker dan sarung 

tangan sebelum pekerjaan dimulai setiap harinya.  

iv. Satlak dan petugas medis (bidan desa/petugas puskesmas) 

melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja 

setiap pagi, siang, dan sore.  

v. Setiap pekerja harus melengkapi diri dengan alat pelindung diri 

yaitu minimal memakai masker dan sarung tangan.  

vi. Di setiap lokasi pembangunan sarana harus dilengkapi dengan 

sarana cuci tangan pakai sabun. 
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vii. Satlak dan petugas medis (bidan desa/petugas puskesmas) 

melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas, peralatan 

kerja, serta material yang tiba dari luar desa.  

viii. Satlak melarang orang (seluruh pekerja dan tamu) yang 

terindikasi memiliki suhu tubuh ≥ 37,3° Celcius datang ke lokasi 

pekerjaan.  

ix. Apabila ditemukan pekerja di lokasi kegiatan sebagai Orang Dalam 

Pengawasan (ODP) COVID-19 yaitu orang yang datang dari 

daerah/zona merah atau pernah berinteraksi dengan PDP COVID-

19, maka orang yang bersangkutan dilarang untuk bekerja 

sebelum melakukan karantina mandiri paling sedikit 14 hari. 

x. Apabila ditemukan pekerja di lokasi kegiatan sebagai Pasien 

Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19, pekerjaan harus dihentikan 

sementara oleh PPK Air Minum dan atau KKM atas rekomendasi 

dari Satlak paling sedikit 14 hari kerja. 

2) Perlindungan Daerah Tangkapan Air (P-DTA) 

a. Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan sumber air baku, maka 

perlu upaya perlindungan daerah resapan air dengan membuat 

Perlindungan Daerah Tangkapan Air (P-DTA); 

b. Kegiatan perlindungan daerah tangkapan air (P-DTA) ditujukan untuk 

memberi kesadaran kepada masyarakat berbagai kerusakan alam dan 

usaha pelestarian lingkungan; 

c. Kegiatan perlindungan daerah tangkapan air (P-DTA) harus dapat 

menjamin kontribusi perbaikan lingkungan dalam upaya jangka panjang 

untuk mengisi kembali sumber air; 

d. Pelaksanaan kegiatan ditujukan sebagai upaya pelestarian lingkungan 

dan perlindungan daerah tangkapan air di sekitar  

 sumber air maupun daerah yang tidak langsung diambil sumbernya; 

e. Pelaksana kegiatan melibatkan masyarakat secara aktif. Penguatan 

kapasitas melalui pelatihan harus diberikan ke masyarakat sebelum 

melakukan kegiatan P-DTA. 
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5.5. Promosi Perubahan Perilaku Higiene dan Sanitasi 

5.5.1. Ketentuan Umum 

1) Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi dalam Program Pamsimas 

difokuskan pada kegiatan perubahan perilaku SBS dan CTPS.  

2) Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi harus dirancang 

berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari di masyarakat yang menjadi 

sasaran. 

3) Pelaksana kegiatan melibatkan masyarakat secara aktif. Penguatan 

kapasitas melalui pelatihan harus diberikan ke masyarakat sebelum 

melakukan kegiatan promosi kesehatan. 

4) Pelaksanaan kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi 

ditujukan kepada sasaran penerima manfaat yang jelas, seperti kelompok 

ibu pemilik bayi dan balita atau siswa sekolah dasar.  

5) Kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi tidak hanya 

dilakukan di masyarakat saja, tetapi juga di lingkungan sekolah dasar dan 

tempat ibadah. Oleh sebab itu guru-guru dan pemimpin agama (ustad, 

pastor, pendeta, dan lain-lain) juga dilibatkan dalam pelatihan tentang 

promosi kesehatan.  

6) Kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi dilakukan 

dengan cara penyuluhan  maupun demonstrasi dan simulasi melalui 

pertemuan yang bersifat umum dan melalui: kunjungan rumah, pertemuan 

kegiatan keagamaan, diskusi kecil di posyandu, dan kegiatan lainnya. Pesan 

yang disampaikan dapat di perkuat melalui media promosi kesehatan berupa 

tulisan pesan kesehatan di sarana air minum dan sanitasi, sekolah, 

posyandu dan fasilitas publik lainnya yang sesuai. 

Kegiatan Promosi perubahan perilaku Hygiene dan sanitasi merupakan 

tanggungjawab Tim STBM desa yang dibantu oleh sanitarian dan bidan desa. 

Tim Kerja STBM anggotanya berasal dari kader-kader Posyandu, guru, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, relawan dan atau natural leader, dengan peran 

dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Membentuk Tim fasilitator desa yang beranggotakan kader, guru, relawan 

untuk melakukan fasilitasi gerakan masyarakat dalam upaya perubahan 

perilaku 
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b. Mengembangkan rencana desa menuju 100% sanitasi 

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi STBM serta verifikasi STBM 

d. Memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberi bimbingan yang 

diperlukan 

e. Koordinasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan STBM 

f. Mengembangkan strategi promosi kesehatan menuju Desa STBM 

g. Memastikan keberadilan disemua lapisan masyarakat, khususnya 

kelompok rentan, rawan stunting, disabilitas. 

7) Pesan promosi diprioritaskan tentang Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun 

(CTPS) dalam pencegahan penularan COVID-19 yaitu dengan memberikan 

edukasi kepada masyarakat tentang : 

a. Cara Cuci tangan yang benar dan efektif dalam membunuh virus, yaitu 

Cuci tangan 5 atau 6 langkah dengan waktu minimal 20 detik 

b. Kapan waktu kritis Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

c. Setelah melaksanakan kegiatan selalu melakukan self monitoring 

terhadap kondisi tubuh dan segera memeriksakan diri ke Puskesmas bila 

menunjukkan gejala flu/batuk/ pilek dan demam. 

d. Menggunakan media komunikasi (poster, spanduk, dan penyebaran 

informasi melalui pengeras suara masjid/mushola/tempat ibadah 

lainnya). Program Pamsimas menyediakan media sosialisasi terkait upaya 

pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dalam bentuk spanduk dan 

poster. 

8) Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) memastikan bahwa kegiatan Promosi 

Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi yang dilaksanakan di desa sesuai 

ketentuan di atas, dengan menggunakan metode :  

a. Monitoring langsung (berkunjung ke desa) dengan mengikuti tindakan 

pencegahan penyebaran COVID-19. 

b. Monitoring tidak langsung yaitu menggunakan media telepon dan media 

lainnya jika desa dampingannya sulit dijangkau. 
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VI. Tahap Paska Konstruksi 

6.1 Operasi dan Pemeliharaan 

Dalam  pemeliharaan prasarana dan sarana harus memposisikan air sebagai 

komoditi ekonomi, tidak sekedar komoditi sosial, dan menjadi tanggung jawab 

pengelola yang dibentuk melalui musyawarah desa. Dalam pelaksanaannya, 

keterlibatan kaum perempuan lebih signifikan karena mereka merupakan 

pengguna, oleh sebab itu partisipasi aktif perempuan dalam operasi dan 

pemeliharaan  masyarakat sangat diperlukan. 

Pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) dalam  bertujuan sebagai berikut: 

1) Tetap berfungsinya prasarana dan sarana yang telah terbangun sesuai 

dengan kualitas dan umur pelayanan yang direncanakan; 

2) Menjamin pemeliharaan secara rutin, tepat waktu, tepat sasaran dan, efisien 

(air sebagai komoditi ekonomi); 

3) Memberikan tanggung jawab kepada Pengelola Sarana untuk 

mengoperasikan dan mengoptimalkan pelayanan sarana yang ada;  

4) Selain kegiatan O&P-SPAMS, KPSPAMS juga dibebani tugas pemantauan 

hasil pemicuan bersama-sama dengan para Sanitarian Kecamatan/PKK 

sebagai mitra kerja dalam menghimbau masyarakat menjalankan hidup 

sehat.       

Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) 

adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pengoperasian dan 

pemeliharaan. Pada tahap ini kinerja KPSPAMS, mekanisme iuran, dan 

keberfungsian sarana terbangun merupakan faktor penting dalam 

keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi.   

Peran dan keterlibatan aktif Asosiasi Pengelola-SPAMS dalam penguatan 

kelembagaan, kapasitas teknis dan keuangan KPSPAMS sangat menentukan 

keberlanjutan KPSPAMS sebagai lembaga masyarakat yang dibangun untuk 

memberikan mutu layanan SPAM yang berkelanjutan dan dapat dihandalkan.  
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6.2 Dukungan Keberlanjutan  

6.2.1 Penguatan terhadap Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 

1) Pengintegrasian Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (RAD AMPL) dalam 

Perencanaan dan Penganggaran Daerah (RPJMD/RKPD) Pada tingkat 

kabupaten, perencanaan air minum dan sanitasi disusun dalam Rencana 

Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). 

RAD AMPL adalah nama generik untuk `dokumen perencanaan daerah lima 

tahunan yang memuat strategi, program dan investasi prioritas lima-

tahunan untuk air minum dan sanitasi termasuk untuk perdesaan dan 

berbasis masyarakat, yang melibatkan berbagai sumber pendanaan, seperti 

pemerintah, pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten), pemerintah desa, 

swasta, dan masyakat. RAD AMPL merupakan payung bagi pemerintah 

kabupaten bagi seluruh program air minum dan sanitasi di wilayahnya 

dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi pada 

tahun 2024. RAD AMPL memuat lima program kunci, diantaranya: 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM). RAD AMPL berorientasi kepada RPJMD, dan 

dijabarkan dalam RKPD, untuk dapat menjadi acuan bagi SKPD terkait guna 

menyusun Renstra SKPD dan anggaran tahunan untuk pelaksanaan 

program dan kegiatannya (Renja SKPD). 

2) Pengintegrasian Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (PJM ProAKSI) dalam 

Perencanaan dan Penganggaran tingkat Desa (RPJMDesa/RKPDesa) Pada 

tingkat desa, perencanaan air minum dan sanitasi disusun dalam 

Perencanaan Jangka Menengah (lima tahun) Program Air Minum, 

Kesehatan, dan Sanitasi (PJM ProAKSi). PJM ProAKSi memuat rencana 

pengembangan pelayanan air minum dan promosi kesehatan tingkat desa. 

PJM ProAKSI mempunyai tujuan untuk pencapaian akses universal air 

minum dan sanitasi tingkat desa.PJM ProAKSI menjadi masukan bagi RPJM 

Desa/RKP Desa. Pada desa-desa yang sudah mempunyai RPJMDesa maka 

PJM ProAKSI dapat menjadi masukan bagi pemuktahiran RPJMDesa (pada 

saat proses review). 

3) Selanjutnya, dalam rangka percepatan pencapaian akses universal air 

minum dan sanitasi, Pamsimas membantu pendampingan penyusunan 
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Rencana Kerja Masyarakat (RKM) menuju pelayanan 100% (atau dapat 

disebut sebagai RKM 100%) sebagai penjabaran dari PJM ProAKSI. RKM 

100% menjadi rencana detail kegiatan air minum dan sanitasi tingkat desa 

yang dapat dilaksanakan multi-tahun dan multi-pendanaan. RKM 100% 

tingkat desa menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk alokasi 

pembiayaan APBDesa.  

4) Kemitraan dengan berbagai pihak guna pengembangan pelayanan air 

minum dan sanitasi tingkat desa.   RKM 100% dapat menjadi salah satu 

dokumen penghubung bagi pemerintah desa dan kabupaten untuk 

mengalokasikan pendanaan pengembangan program air minum dan 

sanitasi perdesaan melalui berbagai sumber pendanaan, misalnya DAK 

(infrastruktur dan kesehatan), APBD reguler, APBDesa, Hibah Air Minum 

Perdesaan, dan kemitraan dengan swasta serta perbankan. 

5) Membangun Kerjasama/Kemitraan 

Pembangunan dan pengembangan SPAMS perdesaan tidak hanya 

membutuhkan modal/investasi yang cukup besar namun juga 

membutuhkan teknologi serta dukungan non teknis lainnya. Untuk itu, 

membangun kerjasama sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan di 

semua tingkatan mulai tingkat desa sampai pusat dengan pihak peduli yang 

berasal dari masyarakat dan swasta. 

6.2.2 Penguatan Kelembagaan 

1) Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan 

Berbasis Masyarakat 

Aspek penguatan kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi 

perdesaan berbasis masyarakat meliputi: 

a. Penguatan fungsi Panitia Kemitraan pada Pokja AMPL dan Asosiasi 

Pengelola SPAMS Perdesaan sebagai lembaga/organisasi yang 

bertanggung jawab membantu Pemerintah Kabupaten dalam 

pengelolaan program air minum dan sanitasi perdesaan; 

b. Peningkatan kinerja KPSPAMS sebagai pengelola SPAM terbangun dan 

kegiatan kesehatan di tingkat desa; 
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c. Penguatan peran Kader Masyarakat untuk AMPL dalam membantu 

Pemdes terkait pemantauan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi 

dan proses perencanaan program air minum dan sanitasi. 

2) Pembentukan dan Penguatan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan 

Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah wadah/forum bagi kelompok 

pengelola SPAM di perdesaan (melalui Program Pamsimas maupun non 

Pamsimas) yang berada di dalam satu wilayah administrasi kabupaten dan 

mewakili masyarakat untuk kepentingan pembangunan air minum dan 

sanitasi. Salah satu peran asosiasi adalah sebagai mitra pemerintah dan 

pihak peduli lainnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten, sehingga pembentukan dan 

penguatan asosiasi dapat difasilitasi oleh Program Pamsimas.  

3) Peningkatan Kinerja KPSPAMS 

Peningkatan kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum 

dan Sanitasi (KSPAMS) berorientasi pada kemandirian lembaga tersebut, 

sehingga kapasitas KSPAMS merupakan faktor kunci keberlanjutan 

pelayanan SPAM terbangun di tingkat desa. Pembinaan KPSPAMS 

merupakan salah satu agenda Pemerintah Kabupaten dalam rangka 

mendukung pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan yang 

berkelanjutan. 

6.2.3 Hibah Insentif  

Hibah insentif untuk desa dan kabupaten dilaksanakan sebagai dukungan 

pengembangan jangkauan dan kualitas pelayanan serta perbaikan kinerja 

SPAM perdesaan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan air minum dan 

sanitasi tingkat desa. Hibah akan diberikan kepada desa dan kabupaten yang 

telah melaksanakan Pamsimas dengan kinerja yang baik atau masih 

membutuhkan dukungan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi 

pelayanan SPAM saat ini dengan minimal pelayanan yang harus tersedia. 

Hibah intensif desa menuju air minum amanm juga bertujuan meningkatkan 

kualitas air minum yang dihasilkan sesuai dengan standar air minum dari 

Kemeneterian Kesehatan dan meningkatkan jumlah sambungan rumah dari 

Program Pamsimas.  
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Selain itu, Pamsimas bekerjasama dengan Program Hibah Air Minum yang 

dikelola oleh Direktorat Jendral Cipta Karya memberikan pendampingan bagi 

kabupaten dan desa yang sesuai dengan kriteria untuk berpartisipasi dalam 

Program Hibah Air Minum Perdesaan dalam rangka percepatan pencapaian 

target akses air minum dan sanitasi.  

6.2.4 Pengelolaan Data Air Minum dan Sanitasi  

Program Pamsimas telah mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) 

yang digunakan sebagai alat untuk memantau pelaksanaan dan pencapaian 

program, serta sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan dan 

penganggaran program air minum dan sanitasi perdesaan. SIM Pamsimas 

meliputi informasi kegiatan, capaian dan kinerja pelaksanaan, maupun kinerja 

kelembagaan pasca program SPAMS perdesaan. Pada tahap pasca program, 

sistem pengelolaan data dan informasi SPAMS perdesaan diharapkan dapat 

menjadi bagian dari sistem pemantauan pemerintah dan pemerintah daerah 

untuk bidang air minum dan sanitasi perdesaan. 
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VII. Pemantauan dan Pengendalian 

7.1 Pemantauan 

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara 

terus menerus untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana. Pemantauan dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai 

dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Hasil kegiatan 

pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan 

penyesuaian terhadap perencanaan. 

Tujuan Pemantauan:  

1) Memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan kegiatan  tidak menyimpang dari 

jadwal yang telah ditentukan pada setiap tahapan kunci dalam rencana 

induk  (master schedule); 

2) Memastikan proses fasilitasi kegiatan pelaksanaan siklus  sesuai acuan 

yang ada (Pedoman, Petunjuk Teknis, dan POB), sehingga capaian substansi 

sesuai indikator yang telah ditentukan; 

3) Memastikan setiap kerangka acuan yang disusun untuk dilaksanakan 

berdasarkan pada koridor yang telah ditentukan. 

7.1.1 Jenis Kegiatan Pemantauan  

1) Pemantauan oleh Masyarakat. Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh 

KKM, KPSPAMS dan Kader AMPL secara periodik, untuk aspek berikut: 

keberfungsian sarana, penerapan iuran, peningkatan akses air minum dan 

sanitasi;  

2) Pemantauan oleh pemerintah. Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh 

pihak pemerintah, baik dari lembaga penyelenggara/executing agency, 

maupun dari lintas Kementerian (Kementerian PUPR, Kementerian 

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa, Kementerian Kesehatan, 

dan lain-lain). Pemantauan berbasis SIM ini juga dilakukan oleh pemerintah 

provinsi, kabupaten kecamatan, dan desa. Metode pemantauan oleh 

pemerintah ini dapat juga dilakukan melalui kunjungan lapangan;   

3) Pemantauan oleh konsultan (NMC dan ROMS). Kegiatan pemantauan ini 

dilakukan oleh jajaran konsultan mulai dari tingkat desa, kabupaten, 

provinsi, dan pusat. Metode pemantauan yang digunakan oleh konsultan 
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adalah uji petik untuk memantau kualitas pendampingan dan output dan 

penilaian kinerja keuangan KKM. Uji petik dilakukan terhadap setiap siklus 

Pamsimas, infrastruktur (sarana air minum dan sanitasi) dan pembukuan. 

Hasil pemantauan digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap konsep 

dan desain program, memberhentikan proses pelaksanaan progam apabila 

dibutuhkan, dan memberikan model pembelajaran bagi pelaku program;    

4) Pemeriksaan oleh BPKP. BPKP akan memeriksa aspek keuangan Pamsimas 

setiap tahunnya dan dilaporkan kepada Bank Dunia pada 6 bulan setelah 

akhir periode laporan. Acuan yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan 

adalah dokumen resmi program (Pedoman, Petunjuk Teknis, dan POB). 

Dalam pemeriksaaan keuangan ini, perlu disepakati indikator kinerja dan 

perkembangan pelaksanaan program dengan lembaga pemeriksa keuangan 

ini; 

5) Pemantauan oleh Pihak Pemberi Pinjaman. Kegiatan pemantauan misi 

supervisi dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa 

kegiatan yang sudah dilaksanakan memenuhi standar persyaratan Loan 

Agreement dan Project Paper yang telah disepakati. Pihak pemberi pinjaman 

melakukan pemantauan ini, untuk melihat pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan.  

 Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan pemantauan selain dilakukan 

dengan kunjungan lapangan pada lokasi yang aman (zona hijau/kuning) 

dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, juga 

dilakukan secara virtual.. Pemantauan secara virtual menggunakan aplikasi 

video conference antara pelaku di lokasi masing-masing. Terkait substansi 

pemantauan disesuaikan berdasarkan siklus pemantauan dan menggunakan 

data yang sudah dianalisis oleh masing-masing pelaku. 

7.1.2 Instrumen Pemantauan Program  

1) Rencana Kerja Tahunan/Annual Work Plan (AWP) 

Rencana Kerja Tahunan (AWP) merupakan rencana kegiatan selama 

program berjalan yang dilaksanakan oleh semua pihak pelaku program baik 

lintas kementerian tingkat pusat, dinas/instansi tingkat provinsi dan 

kabupaten, konsultan pusat sampai daerah maupun masyarakat penerima 
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program. Rencana Kerja Tahunan merupakan acuan pokok para pelaku 

Pamsimas dalam menjalankan setiap proses kegiatan agar selalu 

berkesinambungan dan tepat waktu 

2) Status Cepat (Quick Status) 

Quick Status merupakan pemantauan cepat terhadap kemajuan siklus di 

lapangan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan. Quick 

Status mencakup kegiatan utama (Milestones) dalam Rencana Kerja 

Tahunan yang merupakan indikator kemajuan siklus di lapangan, dan 

ditentukan oleh pusat. Laporan Quick Status ditayangkan di website 

Pamsimas dan menjadi alat pemantauan bersama. Laporan Quick Status 

didapatkan dari pengisian data SIM setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaku Pamsimas pada setiap tingkatan dengan periode waktu sesuai 

dengan waktu pelaksanaan di setiap kegiatan. 

3) System Informasi Management (SIM) 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pamsimas adalah salah satu instrumen 

pemantauan Program Pamsimas yang mencatat dan mengelola berbagai 

data penting dalam kegiatan program, mulai dari tahap persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan. Data yang 

dikumpulkan dalam SIM Pamsimas selanjutnya diolah dan disajikan 

menjadi berbagai bentuk laporan dan informasi yang dapat digunakan oleh 

para pelaku, pengelola program, dan masyarakat umum maupun pihak-

pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan kegiatan program. 

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, SIM Pamsimas juga mendukung 

Program Pamsimas sebagai platform pembangunan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat, yang memungkinkan terjadinya kolaborasi program 

dan pendanaan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber dengan tujuan 

mendukung pencapaian target akses universal bidang air minum dan 

sanitasi. 

SIM Pamsimas dikembangkan secara terpadu, terdiri dari berbagai modul 

dan aplikasi pendukung yaitu Aplikasi LIP, Aplikasi Uji Petik & MK, Aplikasi 

HRM, Aplikasi CB Online, Aplikasi Smartsight, Aplikasi Asosiasi PSPAMS, 



- 104 - 

  

Aplikasi IRS dan Pemantauan MIS Day serta terintegrasi dengan dengan 

Website Monev STBM. 

4) Layanan Informasi dan Pengadaan 

Informasi dan Pengaduan masyarakat pada dasarnya merupakan aspirasi, 

keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi Program Pamsimas 

dan sekaligus sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam memantau 

pelaksanaan Program. Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 

adalah suatu kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, 

menyalurkan, mengkonfirmasikan, mengklarifikasikan, memberikan 

alternatif solusi kepada pelapor serta mendokumentasikan dan 

mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat. 

LIP bertujuan memfasilitasi layanan informasi dan penanganan pengaduan 

bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan dalam pelaksanaan program, menyamakan persepsi antar 

masyarakat dan pihak terkait dalam hubungan dengan informasi serta 

penanganan berbagai pengaduan untuk menjaga keberlangsungan dan 

mutu program, membantu masyarakat dan pihak terkait dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan dalam program secara cepat dan 

tuntas serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat secara tertib 

dan bertanggungjawab dalam melakukan kontrol sosial terhadap 

penyelenggaraan Program 

5) Website Pamsimas 

Tujuan Website Pamsimas adalah untuk mempermudah dan meningkatkan 

akses informasi serta komunikasi bagi para pelaku baik tingkat pusat, 

daerah dan lapangan terhadap kebijakan, sumber daya, praktik baik dan 

perkembangan dinamika program Pamsimas. Website Pamsimas berfungsi 

sebagai: Media pembelajaran dan sarana peningkatan kapasitas (melalui e-

Learning) bagi seluruh pelaku Pamsimas dan masyarakat umum, Pusat 

Informasi dan sumber rujukan materi, termasuk Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) untuk kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengawasan, 

Media promosi, baik substansi program maupun produk terkait Pamsimas, 
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sebagai sarana penyebarluasan kebijakan dan sosialisasi program dan 

Media komunikasi dan kordinasi untuk seluruh Pelaku Pamsimas. 

6) Kunjungan Lapangan 

Kunjungan lapangan adalah kegiatan monitoring dengan melakukan 

kunjungan langsung secara sampling ke kabupaten dan desa yang 

bertujuan untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan, coaching, 

pemeriksaan pemanfaatan dana BLM dan pelaksanaan konstruksi, serta 

keberlanjutan. Kegiatan kunjungan lapangan ini bertujuan untuk 

memastikan pencapaian kualitas dan pemenuhan prinsip-prinsip program. 

Kegiatan kunjungan lapangan ini terdiri dari (i) Kunjungan lapangan uji 

petik dan penilaian kinerja keuangan KKM, (ii) Kunjungan lapangan 

pencapaian target/proses kegiatan dan (iii) Kunjungan lapangan tindak 

lanjut hasil temuan.    

 

7.2 Pelaporan 

Pelaporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan adalah bagian penting dari 

pemantauan dan pertanggungjawaban program. Pelaporan ditujukan untuk 

menunjukkan/menggambarkan perkembangan atau kemajuan setiap tahapan 

pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, dan tingkat 

pencapaian sasaran atau tujuan Pamsimas.  

Semua pelaku Program Pamsimas bertanggung-jawab untuk menyusun 

pelaporan atas pelaksanaan program pada tingkat desa, kabupaten, provinsi 

dan tingkat pusat. Hal ini untuk membantu dalam evaluasi kinerja pelaku 

Program Pamsimas. 

Penyusunan laporan Program Pamsimas harus berbasis data SIM. Laporan 

pelaksanaan Program Pamsimas harus menjadi bagian dari pelaporan kinerja 

penyelenggaraan urusan air minum dan sanitasi kabupaten.   

 

7.3  Evaluasi Program 

Evaluasi dalam Pamsimas dilakukan untuk menilai secara berkala apa yang 

telah dihasilkan melalui pengukuran indikator kinerja utama untuk mengetahui 

tingkat pencapaian tujuan-tujuan utama Pamsimas. Evaluasi difokuskan pada 
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keluaran dan dampak proyek untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan dan 

rencana yang ditetapkan. Evaluasi ini akan dilakukan pada pertengahan 

pelaksanaan proyek dan setelah keseluruhan program selesai.  

Jenis-jenis evaluasi yang akan dilakukan dalam Program Pamsimas adalah: 

1) Evaluasi Keluaran (Output). Dilakukan dengan melihat sejauh mana 

perubahan yang dialami masyarakat penerima manfaat  dengan 

membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan;     

2) Survei/Studi Dampak. Program Pamsimas melalui kerja sama dengan 

konsultan atau pihak lain melakukan survei/studi dampak/manfaat 

ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peran pemerintah 

sebagai fasilitator dan regulator, serta peran masyarakat di bidang air 

minum dan penyehatan lingkungan; 

3) Studi Khusus/Tematik. Untuk mempertajam hasil pemantauan dan 

evaluasi dampak, sejumlah studi tematik dapat dilakukan pada masa 

pelaksanaan program, bilamana diperlukan. 
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C. SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA 

I. KETENTUAN UMUM 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah 

kabupaten/kota, karena merupakan masalah yang harus segera diselesaikan 

guna meningkatkan perekonomian di kawasan permukiman. Diperlukan 

intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar 

permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, 

sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tanggal 18 

Oktober 2017. 

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut di atas, Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat pada rapat koordinasi tanggal 11 November 2017 

memberikan arahan terkait lingkup kegiatan padat karya di Direktorat 

Jenderal Cipta Karya meliputi seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur 

permukiman berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini baik di 

perdesaan maupun perkotaan. Dan merujuk Keputusan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor. Kep. 

42/M.PPN/HK/04/2020 tgl 9 April 2020 tentang Penetapan Perluasan 

Kab/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 

2021 atau Kabupaten/Kota yang berada di daerah rawan sanitasi serta 

memiliki kebutuhan untuk penanganan permasalahan sanitasi sesuai dengan 

buku dokumen SSK. 

Akses penduduk terhadap sarana air limbah domestik dan persampahan di 

kawasan desa tertinggal berkaitan dengan aspek kesehatan, lingkungan 

hidup, pendidikan sosial budaya serta kemiskinan. 

Dengan tersedianya sarana air limbah domestik dan persampahan serta adanya 

pemahaman tentang hidup bersih maka semakin kecil kasus terhadap gizi buruk 

dan stunting. Solusi dalam penyediaan sarana air limbah domestik dan 

persampahan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) di lingkungan desa tertinggal melalui pelaksanaan Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya. 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan 

pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam 

rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan 

angka stunting. Tujuan pemberdayaan desa yang berorientasi pada 

pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu mewujudkan desa sebagai 

tempat yang dapat mengakomodasi berbagai pilihan dan kesempatan bagi 

masyarakat dengan eksistensinya masing-masing secara mandiri dan inklusif, 

serta mengembangkan berbagai aktivitas berbasis kearifan lokal yang 
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produktif dan bernilai ekonomis. 

 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya memiliki maksud: 

a. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara 

swakelola dan padat karya; 

b. Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat 

Desa; 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa; 

d. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, 

dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis 

pendekatan pemberdayaan masyarakat; 

e. Menekan jumlah pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat 

miskin; 

f. Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa; dan 

g. Meningkatkan akses sanitasi. 

Tujuan yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya adalah: 

1. Meningkatkan perluasan akses sanitasi dengan menyediakan prasarana 

dan sarana sanitasi yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya air dan lingkungan; 

2. Meningkatkan pemahaman tentang sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat; dan 

3. Menciptakan lapangan kerja sementara yang dapat memberikan tambahan 

pendapatan bagi warga setempat. 

 

1.3. SASARAN 

Sasaran yang hendak dicapai pada Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya  

memenuhi  minimal 2 point dibawah ini ,adalah sebagai berikut : 

1. Desa yang memiliki angka gizi buruk (stunting) tinggi; 

2. Desa yang memiliki angka BABS tinggi; 

3. Desa yang mayoritas penduduknya MBR (Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah); 

4. Termasuk Desa tertinggal dan Desa berkembang; 
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1.4. RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya terdiri dari: 

1. Pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Setempat (SPALD-S) dan; 

2. Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga. 

 

1.5. PENDEKATAN 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan salah satu program 

penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi sektor air limbah domestik 

dan persampahan berbasis masyarakat yang dalam pelaksanaannya 

menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui: 

1. Mendorong Keberpihakan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

Orientasi kegiatan baik dalam proses pelaksanaan Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya maupun pemanfaatan hasil, ditujukan kepada 

masyarakat di permukiman padat penduduk dengan kondisi rawan 

sanitasi dan diutamakan bagi MBR; 

2. Mendorong Keterlibatan Masyarakat 

Masyarakat memperoleh kewenangan, kepercayaan, kesempatan yang luas 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan 

pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi dari pusat 

secara mandiri; 

3. Mendorong Inisiatif Masyarakat dengan Iklim Keterbukaan 

Masyarakat mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebutuhan, 

serta pemecahan permasalahan secara demokratis, transparan dan 

berpihak kepada kaum perempuan, rentan/marjinal serta anak-anak; 

4. Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat 

Tumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membangun 

sanitasi menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, 

baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi terbangun; 

5. Menguatkan Kapasitas Masyarakat 

Adanya peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat tentang PHBS 

didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). 
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1.6. PRINSIP-PRINSIP PROGRAM SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA 

Dalam penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya diterapkan 

beberapa prinsip dasar sebagai berikut: 

1. Inklusif 

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Air Limbah Domestik 

dan Persampahan perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat 

dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah 

penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, 

budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan 

keseimbangan lingkungan. 

2. Partisipatif dan Gotong Royong 

Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya berdasarkan asas 

"DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat". Pemerintah berperan sebagai 

fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa 

untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong 

royong. 

3. Transparan dan Akuntabel 

Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilakukan dengan 

mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, 

legal maupun administratif kepada semua pihak. 

4. Efektif 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya harus memiliki dampak positif 

terhadap produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan 

perekonomian. 

5. Swadaya 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan dengan mendorong 

adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau 

tidak bergerak dari warga Desa baik yang mampu maupun tidak mampu. 

6. Prioritas 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan dengan 

mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat desa yang 

berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan 

terentaskannya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

7. Swakelola 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan secara mandiri oleh 

desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta 

peralatan dan teknologi sederhana yang ada di desa. 
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8. Keberlanjutan 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di Desa dilaksanakan dengan 

memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, 

pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. 

9. Disepakati Dalam Musyawarah Desa 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dibahas dan disepakati dalam 

musyawarah Desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan 

kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak 

berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama. 

10. Kewenangan Yang Ditugaskan Kepada Desa 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya yang pembiayaannya bersumber 

dari Non APBDesa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

11. Penentuan Upah 

Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil 

kesepakatan Musyawarah Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. 

Adapun Batas Atas Upah/HOK di bawah Upah Minimum Provinsi. Besaran 

upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota. 

 

1.7. KRITERIA PENERIMA MANFAAT PROGRAM SANITASI PERDESAAN 

PADAT KARYA 

Lokasi Desa sasaran adalah desa stunting sesuai dengan kriteria ditentukan 

oleh Pemerintah Pusat. Penerima manfaat di setiap desa sasaran ditentukan 

dengan kriteria – kriteria sebagai berikut: 

1. Keluarga yang memiliki ibu hamil/bayi di bawah usia 3 tahun 

(BATITA)/anak stunting/anggota keluarga yang berkebutuhan khusus 

(disabilitas) yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR); 

2. Keluarga yang belum memiliki akses sanitasi berupa tangki septik dan 

toilet yang layak atau sudah memiliki akses sanitasi tetapi belum 

memenuhi kriteria teknis. 

Kriteria No. 1 dan 2 harus memiliki akses sumber air bersih untuk 

penggelontoran sebagai prasyarat penerima manfaat Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya. 

Apabila semua kriteria di atas terpenuhi dan perlu dilakukan penentuan 

prioritas maka urutan prioritas penerima manfaat adalah: 

1. Keluarga yang memiliki ibu hamil yang termasuk dalam Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR); 
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2. Keluarga yang memiliki bayi di bawah usia 3 tahun (BATITA) yang 

termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 

3. Keluarga yang memiliki anak stunting yang termasuk dalam Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR); 

4. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berkebutuhan khusus 

(disabilitas) yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR). 

 

1.8. POLA PENYELENGGARAAN 

Pola penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilakukan oleh 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan didampingi oleh Fasilitator 

Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang memiliki kemampuan 

teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai kegiatan perencanaan 

pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 

Pola penyelenggaraan mengutamakan peran serta masyarakat pada setiap 

tahapan dan pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi dilaksanakan secara 

swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).  

 

1.9. ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM SANITASI PERDESAAN PADAT 

KARYA 

Penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya melibatkan 

berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang mulai dari 

tingkat desa, kecamatan, kabupaten, Provinsi sampai tingkat pusat dengan 

struktur organisasi pada Gambar 1.1. 

 
Gambar 1.1. Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Sanitasi Perdesaan 

Padat Karya 
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1.9.1 Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat 

Diektorat Sanitasi 

Direktorat Sanitasi merupakan organisasi di tingkat pusat yang 

memberikan pembinaan teknis, pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM), serta melakukan Pemantauan dan Evaluasi. 

Pembinaan teknis kegiatan program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

dilakukan oleh Direktorat Sanitasi 

Sedangkan pengembangan SDM Fasilitator dan Monev dilakukan oleh 

Direktorat Sanitasi melalui Satuan Kerja Direktorat Sanitasi. Khusus 

untuk pengembangan SDM Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Peran Direktorat Sanitasi 

Dalam melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Program 

Sanitasi Perdesaan Padat Karya, Direktorat Sanitasi mempunyai peran 

sebagai berikut: 

1. Menyampaikan kebijakan dan strategi di bidang pengembangan 

sistem pengelolaan air limbah domestik dan persampahan. 

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan 

persampahan. 

Tugas Satker Direktorat Sanitasi 

Dalam melakukan pengembangan SDM Fasilitator serta Monitoring dan 

Evaluasi Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya, Satker Direktorat 

Sanitasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Berkoordinasi dengan Direktorat Sanitasi dalam penyelenggaraan 

program di tingkat pusat; 

2. Berkoordinasi dengan BPSDM dalam hal pelaksanaan penguatan 

kapasitas SDM Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

3. Berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah  

4. Melakukan dan melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi Program 

Sanitasi Perdesaan Padat Karya kepada Direktur Sanitasi; 

Dalam melaksanakan peran Satker Direktorat Sanitasi pada Program 

Sanitasi Perdesaan Padat Karya dapat dibantu oleh Konsultan. 
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1.9.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi (Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah) dan Pejabat Pembuat Komitmen  

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di tingkat Provinsi berada pada 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah dimana Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) dan pejabat inti balai tersebut ditunjuk dan diangkat 

oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Tugas Balai Prasarana Permukiman Wilayah antara lain: 

1. Menyelenggarakan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di 

wilayah Provinsi masing - masing; 

2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sanitasi; 

3. Melakukan dan melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya kepada Direktur Sanitasi; 

4. Bersama Satker Direktorat Sanitasi merekrut dan memobilisasi TFL; 

5. Melakukan sosialisasi dan koordinasi program di tingkat 

kabupaten/kota; 

6. Melakukan evaluasi kinerja FasKab dan TF; 

7. Melakukan verifikasi dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM); 

8. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KSM; 

9. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan 

rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan TFL; 

10. Fasilitasi kepada KSM mengenai kelengkapan dokumen pendukung 

proses pencairan dana ke KPPN; 

11. Memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh TFL 

bersama KSM yang diperiksa oleh Faskab; 

12. Menyusun Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan 

Manajemen Proyek (LMP) termasuk dokumentasi berdasarkan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemajuan fisik di lapangan; 

13. Menyusun laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan 

pemutakhiran laporan progres fisik; 

14. Melaporkan progres dan pelaksanaan program pada e-monitoring 

dan memverifikasi data pada SIM IBM; 

15. Memeriksa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) untuk 

kelengkapan serah terima hasil penyelesaian pekerjaan fisik; 

16. Membantu KSM untuk melakukan uji coba terhadap semua fungsi 

prasarana dan sarana sanitasi terbangun; dan 

17. Memfasilitasi rapat koordinasi antar pelaku program. 
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1.9.3 Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten 

Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di 

tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini OPD (Organisasi Perangkat 

Daerah) yang terkait. Tugas dari pemerintah Kabupaten adalah 

mengkoordinasikan penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat 

Karya di wilayah kerjanya. 

Tugas Pelaksana Tingkat Kabupaten antara lain: 

1. Menetapkan Desa sasaran pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan 

Padat Karya yang termasuk desa stunting; 

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan 

Padat Karya di wilayah kerjanya, bersama OPD terkait Kabupaten 

dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

3. Membentuk Tim Teknis tingkat kabupaten/kota; 

4. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya di wilayah kerjanya, khususnya kepada 

KSM; dan 

5. Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa untuk menjaga 

keberfungsian sarana sanitasi yang telah terbangun. 

1.9.4 Organisasi Pelaksana Tingkat Kecamatan 

Tugas dari pemerintah kecamatan adalah mengkoordinasikan 

penyelenggaraan program sanitasi perdesaan padat karya di wilayah 

kerjanya. 

Tugas Pelaksana Tingkat kecamatan antara lain: 

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program sanitasi perdesaan 

padat karya di wilayah kerjanya bersama OPD terkait Kabupaten 

dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah; dan 

2. Memberikan pembinaan dan arahan kepada pemerintah desa dalam 

penyelenggaraan program. 

1.9.5 Organisasi Pelaksana Tingkat Desa 

Organisasi pelaksana di tingkat Desa dalam kegiatan Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya adalah Pemerintah Desa. 

Tugas Pelaksana Tingkat Desa antara lain: 

1. Mensosialisasikan program kepada masyarakat; 

2. Memfasilitasi TFL dan masyarakat dalam penyelenggaraan program 

di tingkat desa; 

3. Mengeluarkan Surat Keputusan penetapan daftar nama KK penerima 

manfaat 
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4. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya di wilayah kerjanya, khususnya kepada KSM; 

dan 

5. Berperan melakukan pemantauan untuk menjaga keberfungsian 

sarana sanitasi yang telah terbangun. 

1.9.6 Organisasi Pelaksana Tingkat Masyarakat/ Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) 

Organisasi pelaksana di tingkat masyarakat adalah KSM. 

KSM merupakan pelaku utama dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan sarana sanitasi melalui Program Sanitasi Perdesaan 

Padat Karya di tingkat Desa. 

KSM merupakan wakil masyarakat pengguna dan pemanfaat, sehingga 

keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif 

masyarakat (partisipasi) dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari 

proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan paska 

konstruksi di tingkat masyarakat. 

KSM adalah perwakilan masyarakat desa setempat yang dipilih melalui 

forum rembuk warga dengan memperhatikan keterlibatan kaum 

perempuan. 

KSM bertugas dalam pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat 

karya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima 

pekerjaan dan serah terima prasarana kepada PPK-BPPW. 

Tugas KSM antara lain: 

1. Melakukan kampanye tentang PHBS baik kesehatan diri dan 

kesehatan lingkungan; 

2. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) pembangunan sarana 

sanitasi bersama TFL; 

3. Memfasilitasi kegiatan rembuk warga; 

4. Membuka rekening bank atas nama KSM ditandatangani oleh 3 

pihak (ketua, bendahara dan salah satu penerima manfaat); 

5. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) dengan PPK 

pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

6. Bersama TFL menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan 

Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) yang akan digunakan dalam 

proses pembangunan sanitasi; 

7. Bersama TFL melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik 

dan keuangan pembangunan sarana sanitasi setiap minggu kepada 

Masyarakat dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah melalui 

Faskab; 
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8. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPj) setiap tahapan 

penyaluran dana dilengkapi dengan bukti penggunaan dana; 

9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, 

Pemerintah Kabupaten; 

10. Melakukan uji coba terhadap semua fungsi sarana sanitasi 

terbangun; dan 

11. Melakukan serah terima pekerjaan kepada PPK pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah. 

 

1.10. FASILITATOR PENDAMPING 

1.10.1 Fasilitator Pendamping Tingkat Pusat 

Fasilitator pendamping tingkat pusat bertugas untuk memberikan 

dukungan manajemen dan teknis kepada Direktorat Sanitasi melalui 

Satker Direktorat Sanitasi dalam menyelenggarakan program Perdesaan 

Padat Karya agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan pedoman 

teknis pelaksanaan. 

Fasilitator pendamping tingkat Pusat bertanggung jawab dan 

melaporkan seluruh kegiatannya kepada Direktorat Sanitasi melalui 

Satker Direktorat Sanitasi. 

Tugas Fasilitator pendamping Tingkat Pusat antara lain: 

1. Memberikan dukungan teknis dan manajemen kepada Satker 

Direktorat Sanitasi dalam penyelenggaraan Program di tingkat 

pusat; 

2. Membantu Satker Direktorat Sanitasi dalam pelaksanaan 

peningkatan kapasitas bagi Faskab dan TFL; 

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program tingkat nasional; 

4. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak 

lanjut penanganannya kepada Satker Direktorat Sanitasi; 

5. Melakukan evaluasi program yang mencakup pencapaian tujuan 

dan sasaran program. 

6. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Satker Direktorat 

Sanitasi, Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan OPD terkait di 

tingkat kabupaten; 

7. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan 

keuangan, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai dengan 

format-format yang telah ditetapkan, serta menyusun laporan 

triwulan, dan laporan lainnya yang disepakati dalam kontrak, yang 

mana data yang disajikan di laporan bersumber dari SIM IBM-PLP; 
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dan 

8. Mengkoordinir Fasilitator Kabupaten dan memastikan Fasilitator 

Kabupaten melakukan pemutakhiran progress dan data di SIM IBM-

PLP; 

9. Melakukan Evaluasi Kinerja Fasilitator Kabupaten 

1.10.2 Fasilitator Pendamping Tingkat Kabupaten 

Fasilitator pendamping tingkat kabupaten bertugas untuk memberikan 

dukungan manajemen dan teknis kepada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah dalam menyelenggarakan Program Perdesaan Padat Karya agar 

pelaksanaan program dapat sesuai dengan pedoman teknis 

pelaksanaan. 

Satu orang fasilitator pendamping tingkat kabupaten bertugas 

mendampingi satu kabupaten penerima program sanitasi perdesaan 

padat karya. 

Tugas Fasilitator pendamping tingkat kabupaten antara lain: 

1. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 

menyelenggarakan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di 

tingkat Kabupaten; 

2. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program dengan 

memberikan dukungan teknis dan manajemen program di tingkat 

kabupaten; 

3. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, serta 

melaporkannya kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

4. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam melakukan 

verifikasi dokumen RKM, dokumen pencairan dan laporan 

pertanggungjawaban; 

5. Membantu Balai Prasarana Permukiman dalam melakukan verifikasi 

laporan bulanan TFL 

6. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam menyusun 

Laporan Manajemen Proyek (LMP) dan Laporan Manajemen 

Keuangan (LMK) pelaksanaan tingkat Provinsi; 

7. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam memeriksa 

laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh TFL dan KSM; 

8. Melakukan input data pada aplikasi SIM IBM-PLP. Fasilitator 

Kabupaten bertanggungjawab melakukan verfikasi data yang dikirim 

TFL serta memastikan kelengkapan pengisian data sesuai jadwal 

yang ditetapkan; 

9. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dalam 

pelaksanaan program, seperti pelaporan bulanan, pertemuan rutin 
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minimal satu minggu sekali dan mengikutsertakan sektor terkait di 

beberapa kegiatan contoh sosialisasi, pembentukan KSM, FGD, 

Promosi dan kampanye PHBS; 

10. Memberikan informasi kepada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah 

dalam hal permasalahan yang terjadi di lapangan; 

11. Menyusun laporan rencana kegiatan dan laporan bulanan, serta 

melaporkannya kepada Fasilitator pendamping tingkat pusat dengan 

tembusan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, dimana data yang 

disajikan di laporan bersumber dari SIM IBMPLP; 

12. Menyampaikan salinan RKM yang sudah diverifikasi PPK ke 

Fasilitator Pendamping tingkat pusat;  

13. Melakukan Evaluasi Kinerja TFL 

14. Berkoordinasi dengan Fasilitator Pendamping tingkat pusat dalam 

pembaharuan data progress di lapangan; dan 

15. Mengkoordinir TFL dalam penyelenggaraan Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya. 

1.10.3 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Desa 

Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di tingkat Desa 

akan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan. Dalam melaksanakan 

tugas, TFL akan bekerja secara tim. Setiap tim Fasilitator terdiri dari 2 

(dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang fasilitator pemberdayaan 

masyarakat dan 1 (satu) orang fasilitator teknik untuk mendampingi 2 

(dua) lokasi atau lebih, disesuaikan dengan jumlah lokasi sasaran 

dengan mempertimbangkan aksesibilitas pendampingan dan kondisi 

lapangan. 

Ketentuan tentang persyaratan perekrutan fasilitator setiap tahun 

anggaran ditentukan oleh Balai atas arahan Direktorat Sanitasi.  

Secara umum tugas Tim Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah 

sebagai berikut: 

1. Berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan melalui kepala seksi 

pembangunan dan pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang Program Sanitasi Perdesaan Padat 

Karya; 

2. Bersama dengan aparat desa dan sanitarian melakukan pemetaan 

sosial; 

3. Bersama dengan KSM menyusun dokumen Rencana Kerja 

Masyarakat (RKM); 

4. Menjamin bahwa masyarakat terlibat secara langsung pada saat 

proses persiapan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi; 
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5. Melakukan dokumentasi seluruh pelaksanaan kegiatan di tingkat 

masyarakat;  

6. Menyusun laporan bulanan kegiatan TFL sesuai dengan format yang 

telah ditetapkan dan disampaikan kepada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah dan sudah diverifikasi oleh Fasilitator 

Kabupaten, dimana data yang disajikan di laporan antara lain 

bersumber dari SIM IBM-PLP; 

7. Mengisi Form pelaporan sesuai dengan pelaksanaan program dan 

melaporkannya kepada Fasilitator Kabupaten setiap minggunya 

pada jadwal yang telah ditentukan. TFL bertanggungjawab terhadap 

suplai data kepada Fasilitator Kabupaten. 

Sedangkan tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) secara khusus 

terbagi sesuai uraian sebagai berikut: 

a. Fasilitator Pemberdayaan 

Tugas fasilitator pemberdayaan adalah: 

1. Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan sosial dan mengolah data 

calon penerima manfaat; 

2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan 

di tingkat kecamatan dan desa pada setiap tahapan kegiatan; 

3. Memastikan bahwa kegiatan promosi kesehatan terlaksana di 

setiap tahapan program. 

4. Bersama dengan KSM melakukan pengelolaan dana bantuan; 

5. Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan dan manajemen 

kegiatan; 

6. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan 

Prasarana sanitasi untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa, dan 

7. Melakukan koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Desa atau 

dinas terkait untuk dapat memfasilitasi hal – hal terkait OP seperti 

penyedotan lumpur tinja, pemeriksaan kualitas effluent dan PHBS. 

b. Fasilitator Teknik 

Tugas fasilitator teknik adalah: 

1. Bersama sama dengan KSM menyusun Rencana Teknik Rinci 

(RTR) 

2. Bersama dengan KSM melaksanakan pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan konstruksi/fisik; 

3. Bersama dengan KSM menyusun laporan progres kegiatan fisik 

mingguan; 

4. Membantu tim pengadaan barang dan jasa dalam melakukan 
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survey harga bahan bangunan dan ketersediaan bahan bangunan 

lokal; 

5. Bersama dengan KSM melakukan pengelolaan dana bantuan; dan 

6. Bersama dengan KSM melakukan uji coba terhadap semua fungsi 

prasarana dan sarana sanitasi terbangun, dan 

7. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan 

Prasarana sanitasi untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa. 

 

1.11. PELAPORAN PROGRES KEGIATAN 

1.11.1 Ketentuan Pelaporan Progres Kegiatan 

Pelaporan progress kegiatan untuk program Sanitasi Perdesaan Padat 

Karya dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang tersedia, 

yaitu E-Monitoring dan SIM IBM-PLP. Sesuai dengan kebijakan Satu 

Data, data masuk ke dalam SIM IBM-PLP dan E-Monitoring akan 

diteruskan dan ditampilkan sampai ke Situation Room Kementerian 

PUPR. Untuk menghindari duplikasi data diantara kedua sistem 

informasi tersebut, maka dilakukan pembagian peran, khusus data 

persentase progress fisik dan persentase penyerapan keuangan 

dimutakhirkan melalui E-Monitoring, sedangkan data progress fisik dan 

keuangan pada SIM IBM-PLP berstatus sebagai data pembanding. 

Sementara itu untuk data lainnya berupa data pemanfaat, lahan, 

tahapan kegiatan, dan detail kegiatan lainnya dimutakhirkan melalui 

SIM IBM-PLP. Berikut di bawah ini ilustrasi terkait alur data progress 

kegiatan. 

 

Gambar 1.3 Alur data progress kegiatan 

Dalam melakukan pencatatan data progress kegiatan Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya, digunakan 10 (Sepuluh) form pelaporan kegiatan 

yang dibagi berdasarkan jenis datanya. Berikut ini adalah form pelaporan 

tersebut: 

Form 1 : Formulir untuk mencatat tentang profil desa 

Form 2 : Formulir untuk mencatat pelaku program 

tingkat masyarakat (organisasi pengelola) 
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Form 3 : Formulir untuk mencatat data TFL dan Faskab 

Form 4 : Formulir untuk mencatat Data tahapan kegiatan 

Form 5 : Formulir untuk mencatat data pekerjaan 

konstruksi dan lahan 

Form 6 : Formulir untuk mencatat data realisasi 

pencairan dana 

Form 7 : Formulir untuk mencatat laporan kemajuan fisik 

dan keuangan 

Form 8 : Formulir untuk mencatat berkaitan dengan 

Kegiatan On the Job Training (OJT) oleh TFL 

Form 9 : Formulir untuk mencatat data Rekening KSM 

Form 10 : Formulir untuk mencatat Permasalahan dan 

Penanganannya 

Sepuluh form di atas secara lebih lengkap dapat dilihat pada Format 

1.3, form-form tersebut digunakan sebagai dasar pengembangan dalam 

pengisian data pada SIM IBM-PLP yang digunakan juga sebagai data 

pada Laporan Bulanan dan Laporan Mingguan. Berikut ini adalah jenis 

dokumen pelaporan terkait data monitoring/progres disusun selama 

masa program Sanitasi Perdesaan Padat karya Berlangsung. 

1. Form Pelaporan TFL 

Terdiri dari 10 (sepuluh) form pelaporan yang identik dengan 

tabel/form pelaporan program yang diuraikan sebelumnya. Form 

pelaporan TFL ini dikerjakan oleh masing-masing TFL secara 

bertahap, dan dilaporkan/dikirim progresnya secara berkala kepada 

Pendamping/Fasilitator Kabupaten yang bertugas untuk 

pemutakhiran SIM IBM-PLP. Form Pelaporan TFL dalam format Excel 

(.xlxs) telah tersedia dan dapat diunduh pada tautan 

bit.ly/faskabsandes. 

2. Form Rekapitulasi Kabupaten 

Merupakan form alat bantu bagi Pendamping/Fasilitator Kabupaten 

untuk merekapitulasi Form Pelaporan TFL yang diterima secara 

berkala, sebelum dilakukan penginputan data ke dalam SIM IBM-

PLP. Form Rekapitulasi Kabupaten dalam format Excel (.xlxs) telah 

tersedia dan dapat diunduh pada tautan bit.ly/faskabsandes. 

3. Lembar Kendali TFL 

Merupakan form alat bantu bagi Pendamping/Fasilitator Kabupaten 

untuk melakukan pencatatan dan pengendalian terhadap TFL dalam 

melakukan pengumpulan Laporan Bulanan serta data mingguan 

melalui Form Pelaporan TFL. Dalam lembar kendali ini juga dapat 

digunakan sebagai form checklist file, foto, dan berita acara yang 

perlu di input ke dalam SIM IBM-PLP. Form Lembar Kendali TFL 

dalam format Excel (.xlxs) telah tersedia dan dapat diunduh pada 

http://bit.ly/faskabsandes
http://bit.ly/faskabsandes
http://bit.ly/faskabsandes
http://bit.ly/faskabsandes
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tautan bit.ly/faskabsandes. 

4. Laporan Mingguan 

Merupakan laporan progress pelaksanaan kegiatan program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya per-minggu yang dibuat oleh tim 

Pendamping/Fasilitator Pusat. Data yang diambil merupakan hasil 

rekapitulasi yang terdapat pada SIM IBM-PLP dan E-Monitoring. Alur 

pelaporan Laporan Mingguan dalam Program Sanitasi Perdesaan 

Padat Karya adalah sebagai berikut.  

 

Gambar 1.4 Alur Pelaporan 

Data lapangan disampaikan oleh TFL kepada Fasilitator Kabupaten 

(Faskab), kemudian Faskab merekapitulasi dan melaporkan kepada 

Fasilitator Pusat melalui penginputan data pada SIM IBM-PLP. Hasil 

rekapitulasi yang dihimpun SIM IBM-PLP kemudian dikirimkan oleh 

Fasilitator Pusat kepada Satker Direktorat Sanitasi dan Tim Teknis 

ke dalam format yang disepakati. 

5. Laporan Bulanan 

Merupakan laporan progres pelaksanaan kegiatan program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya per bulan yang harus dilaporkan secara 

terjadwal oleh pelaksana kegiatan mulai dari tingkat desa, 

kabupaten, provinsi dan tingkat pusat. Alur pelaporan Laporan 

Bulanan sama dengan Laporan Mingguan, dapat dilihat pada 

Gambar 1.3. Data-data yang disajikan dalam laporan bersumber dari 

SIM IBM-PLP serta melampirkan data-data yang dihimpun secara 

mingguan pada Laporan Mingguan. Outline dari Laporan Bulanan 

dapat dilihat pada Format 1.1 untuk TFL dan Format 1.2 untuk 

Pendamping/Fasilitator. 

  

  Satker Direktorat 
Sanitasi 

http://bit.ly/faskabsandes
http://bit.ly/faskabsandes
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Berikut di bawah ini adalah jadwal dan ketentuan pelaksanaan 

pelaporan program. 

Tabel 1.1 Ketentuan pelaporan program 

No Pelaporan Penyusun Diserahkan ke- Bentuk Form dan Jadwal 

1 
Laporan 
Bulanan 

TFL 
Satker/Balai dan 

Fasilitator 
Kabupaten 

Laporan Bulanan (Word), Deadline: 
• Tanggal 27 setiap bulannya (TFL) 
• Tanggal 30 setiap bulannya 

(Faskab) 
Fasilitator 
Kabupaten 

Fasilitator Pusat 

Fasilitator 
Pusat 

Tim Teknis/ 
Satker Direktorat 

Sanitasi 

2 
Laporan 

Mingguan 

TFL 
Fasilitator 

Kabupaten 

Form Pelaporan TFL (Excel), 

Deadline:  

Setiap hari Selasa jam 12.00 WIB 
setiap minggunya. 

Fasilitator 
Kabupaten 

Fasilitator Pusat 

Form Rekapitulasi (Excel), 
Deadline:  
• Setiap hari Rabu jam 12.00 WIB 

setiap minggunya 

Fasilitator 

Pusat 

Tim Teknis/ 
Satker Direktorat 

Sanitasi 

Rekapitulasi Laporan Mingguan, 
Deadline: 

Setiap hari Kamis jam 12.00 WIB 
setiap minggunya. 

3 SIM IBM  
Fasilitator 
Kabupaten 

- 

Deadline Input online: Setiap hari 
Rabu jam 12.00 WIB setiap 
minggunya. 
 
Penginputan data progress 
mingguan yang melebihi jadwal di 
atas masuk ke pelaporan mingguan 
yang akan datang. 

 

1.11.2 E-monitoring 

Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya harus dilaporkan 

melalui sistem e-monitoring oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 

Pelaporan bersifat realtime dimana setiap ada kemajuan khususnya 

untuk data penyerapan keuangan dan pembangunan fisik, harus segera 

dimutakhirkan ke dalam sistem e-monitoring. Tata cara penginputan 

dan perubahan data pada sistem e-monitoring mengikuti tata cara dan 

ketentuan yang berlaku. 

Pemutakhiran data pada sistem e-monitoring dilakukan oleh petugas e-

monitoring pada masing-masing Balai Prasarana Permukiman. Sumber 

data diperoleh dari laporan yang disampaikan oleh fasilitator kabupaten 

maupun dari hasil pemantauan langsung oleh Balai. Perkembangan 

progres pada sistem e-monitoring dipantau secara berjenjang dari 

provinsi hingga tingkat pusat dan dijadikan sumber informasi mengenai 

progres capaian pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya. 
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1.11.3 SIM IBM-PLP 

Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Berbasis Masyarakat Bidang 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (SIM IBM-PLP) adalah alat bantu 

dalam memantau dan mengevaluasi program infrastruktur berbasis 

masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya. SIM IBM-PLP menampilkan data capaian 

pelaksanaan dari Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di lapangan 

melalui mekanisme pengelolaan data dan informasi terpadu. 

Pengisian/penginputan data SIM IBM-PLP dilakukan oleh 

Pendamping/Fasilitator Kabupaten, yang datanya bersumber dari form 

pelaporan TFL (Format 1.3) yang diisi oleh TFL. 

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pelaporan melalui SIM IBM-

PLP adalah sebagai berikut: 

a. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian pelaksanaan 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di lapangan melalui 

mekanisme pengelolaan data dan informasi. 

b. Mendukung pengambilan keputusan kebijakan. 

c. Mendukung kebutuhan data dan informasi bagi pelaporan dan 

sistem informasi lain yang membutuhkan. 

d. Menjamin kebijakan satu pintu bagi akses data, agar tidak dijumpai 

perbedaan data. 

e. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan 

transaksi. 

f. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pelaksana 

program. 

Perbedaan SIM IBM-PLP dan E-monitoring ada pada tingkat kedetailan 

atau perincian data, dimana untuk E-Monitoring focus pada pemenuhan 

progress fisik dan pencairan keuangan, sementara itu untuk SIM IBM-

PLP mencatat/merekam semua data tahapan kegiatan pelaksanaan mulai 

dari tahapan persiapan, keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan 

kegiatan, data para pelaku kegiatan, tahap konstruksi, data pemanfaat, 

sampai dengan tahap paska konstruksi. SIM IBM-PLP dikembangkan 

menjadi sumber data pelaporan untuk tingkat TFL, Faskab dan 

Fasilitator Pendamping tingkat pusat untuk mendukung kebutuhan 

informasi pada pelaporan yang dibutuhkan. Capaian yang dilaporkan 

melalui SIM IBM-PLP di akhir program juga dilakukan verifikasi oleh 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Berikut di bawah ini adalah alur 

pelaporan dan data dengan menggunakan SIM IBM-PLP. 
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 Gambar 1.5 Alur Pelaporan SIM IBM-PLP 
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II. MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

2.1. PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH  

Dana Bantuan Pemerintah pada Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui 

Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan disalurkan melalui Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah. 

 

2.2. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH 

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui 

Kelompok Swadaya Masayarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan 

akan disalurkan dengan mekanisme transfer.  

 

2.3. TUJUAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

Tujuan penggunaan dana bantuan pemerintah adalah untuk membangun 

sarana sanitasi dengan pilihan sebagai berikut: 

1) Toilet Individu (bangunan ruang toilet, toilet leher angsa, tangki septik), 

yang dilengkapi bidang resapan; 

2) Kombinasi bangunan ruang toilet dan Tangki Septik Komunal,yang 

dilengkapi bidang resapan; 

3) Toilet leher angsa dan tangki septik yang dilengkapi bidang resapan 

4) Tangki septik yang dilengkapi bidang resapan 

5) TSP Individu; dan 

6) Kombinasi TSP Individu dan Komunal. 

 

2.4. ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH DANA BANTUAN 

PEMERINTAH  

Alokasi anggaran bantuan pemerintah pada Program Sanitasi Perdesaan 

adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) / Kelompok Swadaya 

Masyarakat.  

Dana bantuan dialokasikan pada dokumen anggaran/DIPA masing-masing 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah penerima Program.  

Dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 

a) Minimal 60% dari total dana bantuan untuk material/bahan dan 

peralatan kerja; 

b) Maksimal 35% dari total dana bantuan untuk upah pekerja; 

c) Maksimal 5% dari total dana bantuan untuk operasional KSM / 
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kegiatan non fisik (jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga). 

Kegiatan non fisik yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

− Rembuk pada masa konstruksi; 

− Alat Tulis Kantor (ATK) termasuk materai dan printer (apabila KSM 

membeli printer maka pada saat serah terima pekerjaan printer 

harus diserahterimakan juga dimana nantinya printer akan 

digunakan untuk keperluan masyarakat desa) alokasi untuk printer 

maksimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); 

− Pembuatan Dokumen LPj KSM (Perlengkapan, fotocopy, Jilid) 

− Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); 

− Asuransi kecelakaan untuk pekerja konstruksi; 

− Kampanye Perilaku Hidup  Bersih dan Sehat (PHBS); 

− Papan informasi pelaksanaan kegiatan; 

− Spanduk, poster untuk edukasi masyarakat terkait program; 

− Konsumsi untuk kegiatan peningkatan kapasitas pekerja dan tukang 

di tingkat masyarakat; 

− Transport KSM untuk pencairan dana ke bank, belanja material, 

koordinasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi; 

− Pembelian Pulsa Pengurus KSM (Ketua, Bendahara) maksimal 

Rp.100.000 seratus ribu / bulan pada masa konstruksi.  

 

2.5. PERSYARATAN PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH  

Persyaratan penerima dana bantuan adalah Desa yang telah memenuhi 

kriteria yang ditetapkan serta membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat 

melalui rembuk warga. Selanjutnya Surat Keputusan KSM ditetapkan oleh 

Kuasa Pengguna Anggaran.  

 

2.6. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

Dalam proses penyaluran dana bantuan dari Balai kepada KSM, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan dan disiapkan yaitu sebagai berikut : 

1) SK KSM sudah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; 

2) KSM diwajibkan membuka rekening bersama atas nama KSM, sebelum 

perjanjian kerjasama/kontrak kerjasama dibuat oleh PPK pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah;  

3) Rekening bersama ditandatangani (specimen) oleh 3 orang (Ketua KSM, 

Bendahara KSM dan satu orang dari calon penerima manfaat); 

4) Dana pembukaan rekening bersumber dari swadaya/kontribusi 
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masyarakat atau dari pemerintah desa penerima program; 

5) Perjanjian Kerjasama/ kontrak kerjasama ditandatangani oleh PPK pada 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah dengan ketua KSM; 

Adapun isi perjanjian kerjasama/kontrak kerja atau yang dimaksud 

minimal memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) Hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

b) Jumlah dana bantuan yang diberikan. 

c) Tata cara dan syarat penyaluran dana; 

d) Durasi kerjasama/kontrak. 

e) Pernyataan kesanggupan KSM untuk menggunakan dana sesuai 

rencana yang telah disepakati; 

f) Pernyataan kesanggupan KSM untuk menyertorkan sisa dana 

yang tidak digunakan ke Kas Negara; 

g) Pernyataan kesanggupan KSM menyampaikan laporan 

penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan 

h) Pernyataan kesanggupan KSM menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau 

akhir tahun anggaran. 

i) Sanksi 

6) Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan mekanisme transfer ke 

rekening KSM, transfer dilakukan 2 tahap dengan ketentuan berikut ini: 

a) Tahap I sebesar 70% dari total nilai kontrak, syarat : 

− Rencana Kerja Masyarakat (RKM) telah diverifikasi dan disetujui 

PPK; 

− KSM telah membuka rekening bersama; 

− Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh PPK dan KSM; 

b) Tahap II sebesar 30% dari total nilai kontrak, syarat : 

− Progress fisik minimal 60%, 

− Minimal 50% dari total unit di RKM sudah selesai dan siap 

dipergunakan, 

− Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahap I telah diverifikasi dan 

diterima oleh PPK; 

7) Dokumen yang disiapkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

antara lain:  

a) Perjanjian kerjasama/kontrak. 

b) Berita Acara Pembayaran. 
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c) Kuitansi pembayaran/kuitansi bukti penerimaan uang KSM; 

d) Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8) Dokumen yang disiapkan oleh KSM antara lain: 

a) Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 

b) Buku Rekening KSM;  

c) Surat permohonan penyaluran dana tahap I (pertama) dan II 

(dua); 

d) Rencana Penggunaan Dana (RPD);  

RPD merupakan rencana penggunaan dana yang disusun oleh 

KSM bersama dengan TFL, dimana sumber data di RPD diambil 

dari Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). RPD disusun menjadi 2 

(tahap I dan II) sesuai dengan rencana prioritas kebutuhan 

material/bahan, alat kerja, upah dan operasional.  

 

2.7. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

Pengelolaan dana bantuan oleh KSM terdiri dari beberapa tahapan antara lain 

: 

✓ Penyusunan rencana penarikan dana dari bank 

✓ Penggunaan dana bantuan (pembayaran oleh bendahara) 

✓ Pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang kas 

✓ Penyusunan laporan pertanggungjawaban  

2.7.1. Penyusunan Rencana Penarikan Dana dari Bank 

Setelah transfer dana masuk ke rekening KSM maka KSM dapat 

melakukan penarikan dana ke bank. Sebelum menarik dana, pengurus 

KSM melakukan rembuk untuk mengidentifikasi daftar kebutuhan pada 

periode tertentu. 

Adapun hal-hal yang harus dilakukan sebelum dana ditarik dari 

rekening adalah sebagai berikut : 

√ KSM dibantu TFL untuk menyusun RPDB (identifikasi daftar 

kebutuhan yang akan direalisasikan sesuai pelaksanaan fisik 

dilapangan)  

√ Setelah RPDB selesai disusun, Fasilitator Kabupaten akan 

melakukan verifikasi; 

√ Apabila RPDB dinyatakan layak maka KSM dapat melakukan 

penarikan dana ke bank;  

Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) merupakan pembagian dari 
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Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahapan. RPDB dibuat setiap 

termin penarikan dana ke bank.  

Sebagai langkah pengendalian penggunaan dana bantuan, maka untuk 

dana tahap I (pertama) sebesar 70% dari nilai kontrak, minimal ditarik 3 

(kali) dari Bank atau dengan kata lain tidak bisa sekali penarikan. 

Sedangkan untuk dana tahap 2 (kedua) sebesar 30% dari nilai kontrak, 

minimal ditarik 2 (dua) kali dari Bank atau dengan kata lain tidak bisa 

sekali penarikan. Sehingga total RPDB selama penggunaan seluruh 

dana bantuan adalah 5 (lima) termin. 

Pada saat penarikan termin akhir, maka KSM diwajibkan untuk 

menutup rekening bersama. Saldo dana direkening berupa setoran awal 

dan bunga (bila ada) semuanya ditarik, dan dana tersebut diserahkan 

kepada Pemerintah Desa (penanggungjawab keberlanjutan program) 

untuk selanjutnya digunakan sebagai dana pemeliharaan.  

2.7.2. Penggunaan dana bantuan (pembayaran oleh bendahara) 

Orang yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, dan 

membayar/menyerahkan uang adalah bendahara KSM. Dana bantuan 

digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan yang sudah disetujui oleh 

PPK selaku pemegang kontrak.  

Untuk setiap pengeluaran uang kas / pembayaran, wajib dibuat 

kuitansinya oleh bendahara. Sebagai pendukung dari kuitansi 

pengeluaran yang dibuat oleh bendahara maka bendahara meminta 

bukti transaksi dari yang menerima uang (contoh, apabila pembelian 

material dari toko, maka toko akan memberikan nota pembelian/faktur 

pembelian ke bendahara) 

Bukti pembayaran harus dibubuhi materai sesuai ketentuan UU RI No. 

10 Tahun 2020 tentang bea materai, sebagai berikut: 

a) Untuk pembayaran yang mempunyai harga nominal sampai dengan 

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dikenakan Bea Meterai; 

b) Untuk pembayaran yang mempunyai harga nominal lebih dari 

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan 

tarif sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

2.7.3. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas  

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian 

penggunaan dana dalam bentuk tulisan ke dalam pembukuan. 

Pencatatan dilakukan sesuai dengan format dalam lampiran pedoman 

teknis pelaksanaan. Pencatatan penggunaan dana dibuat di buku bank, 

buku kas umum ksm dan buku bantu. 

Adapun buku yang digunakan dalam pencatatan transaski yang 

dilakukan oleh KSM adalah sebagai berikut :   
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2.7.3.1. Buku Kas Umum 

Buku Kas Umum KSM adalah buku yang digunakan untuk mencatat 

seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dalam 

rangka pelaksanaan Program. Penerimaan yang dicatat dalam buku kas 

umum adalah penarikan dana dari bank dan penerimaan swadaya tunai 

/ kontribusi masyarakat dalam mendukung Program. 

Pencatatan dalam buku kas umum harus sesuai dengan bukti 

penerimaan dan pengeluaran/pembayaran. Buku Kas Umum ditulis 

tangan atau dengan cara lain yang dapat dilakukan oleh Bendahara 

KSM. 

2.7.3.2. Buku Bank KSM 

Buku Bank KSM merupakan catatan yang dipindahkan dari pencatatan 

transaksi oleh  bank melalui buku rekening KSM.   

Pencatatan buku bank KSM sangat mudah karena bendahara tinggal 

memindahkan catatan transaksi yang ada sesuai dengan print out di 

buku tabungan KSM, hanya yang membedakan adalah pada saat dana 

KSM bertambah maka posisi pencatatan di buku rekening oleh bank 

adalah sebagai pengeluaran (kredit), sedangkan di buku bank KSM 

dicatat sebagai penerimaan (debet). Demikian sebaliknya, pada saat 

dana tabungan KSM berkurang maka pihak bank mencatat sebagai 

penerimaan di buku tabungan KSM, sedangkan di buku bank 

bendahara KSM dicatat sebagai pengeluaran. 

Selain Buku Kas Umum dan Bank diatas, KSM juga perlu untuk 

membuat pencatatan di buku bantu, yaitu antara lain: 

2.7.3.3. Buku Operasional (Dana Non Fisik) 

Buku operasional adalah buku yang digunakan untuk mencatat detail 

pengeluaran dana bantuan khusus untuk kegiatan non fisik 

(operasional KSM). 

Buku operasional ini merupakan buku bantu dari buku kas umum. 

Pencatatan di buku operasional bertujuan untuk mempermudah 

pemeriksaan terhadap rincian biaya-biaya operasional KSM karena di 

buku kas umum pencatatan jumlah pengeluaran operasional dibuat 

secara umum/global. 

2.7.3.4. Buku Swadaya 

Buku swadaya adalah buku yang digunakan untuk mencatat 

penerimaan swadaya baik dalam bentuk uang tunai (incash) maupun 

non tunai (inkind) (misalkan: swadaya material/bahan, alat dan tenaga 

kerja). 
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2.7.3.5. Buku Upah Kerja 

Buku upah kerja adalah buku yang digunakan untuk mencatat detail 

nama-nama pekerja dan upah yang diterima.  

2.7.3.6. Buku Material 

Buku Material adalah buku bantu yang digunakan untuk mencatat 

setiap material yang masuk dan keluar, buku material ini dibuat per 

jenis material yang memiliki nilai besar (seperti semen, pasir, besi, dan 

lainnya sesuai jenis material yang digunakan). 

2.7.4. Laporan Penggunaan Dana (LPD) 

LPD adalah laporan realisasi penggunaan dana yang disusun setiap 

termin penarikan dana dari bank. Laporan ini memuat nilai kumulatif 

dari realisasi penggunaan dana untuk kebutuhan material/bahan, alat, 

upah, dan operasional. 

LPD ini dibuat oleh KSM bersama dengan dan diverifikasi oleh Faskab. 

KSM wajib menyampaikan LPD setiap termin penarikan dana bantuan 

kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah melalui Faskab. 

 

2.8. SUMBER PENDANAAN LAINNYA 

Dalam pelaksanaan program selain dana bantuan pemerintah yang bersumber 

dari APBN, pendanaan dimungkinkan juga bersumber dari pendanaan 

lainnya, selama tidak mengurangi makna dari pemberdayaan sebagai model 

pendekatan yang hendak dijalankan pada Program. Adapun sumber 

pendanaan yang dimaksud yaitu dari: 

2.8.1. Pemerintah Desa 

Untuk mendukung pelaksanaan program, diharapkan Pemerintah Desa 

juga dapat mengalokasikan dana untuk beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Sosialisasi tingkat Desa; 

b. Pembukaan Rekening KSM; 

c. Penyusunan RKM; 

d. Pembentukan dan pembinaan KSM; 

e. Sharing untuk pembangunan sarana sanitasi; 

f. Pemeliharaan Sarana Sanitasi. 

2.8.2. Swadaya Masyarakat ataupun pihak lain yang mendukung Program 

Pelaksanaan program dengan pola pemberdayaan ini mendorong adanya 

partisipasi masyarakat maupun pihak lain yang mendukung program 

baik swadaya dalam bentuk uang tunai (incash) ataupun non tunai 
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(inkind) seperti : tenaga kerja, material/bahan, peralatan, konsumsi.  

 

2.9. KETENTUAN PERPAJAKAN 

Ketentuan perpajakan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan 

program mengacu kepada ketentuan pajak yang berlaku dan surat Direktur 

Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan 

Nomor S-171/PJ.02/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal penjelasan mengenai 

ketentuan perpajakan atas bantuan pemerintah. 

 

2.10. PERTANGGUNGJAWABAN 

A. KSM wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) setiap 

tahapan dan diserahkan kepada PPK Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah; 

B. KSM selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan 

kemajuan pelaksanaan kepada masyarakat yang disampaikan melalui 

forum rembuk warga pelaksanaan fisik dan di papan informasi di lokasi 

sasaran secara periodik setiap dua minggu atau sesuai rembuk warga. 

C. Apabila terdapat sisa anggaran dari efisiensi dan penurunan harga yang 

terjadi di lapangan, maka sisa dana bantuan pemerintah dimaksud bisa 

dipergunakan untuk kegiatan pengembangan dengan menambah 

volume pekerjaan atau melakukan optimalisasi untuk kegiatan yang 

sejenis sesuai item pekerjaan yang terdapat di dalam RAB yang 

penggunaannya diputuskan melalui mekanisme rembuk warga dan 

harus disetujui oleh PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 

Kesesuaian progres fisik dengan laporan pertanggungjawaban dana 

Bantuan yang telah digunakan akan menjadi bahan evaluasi untuk 

pengambilan keputusan. 

D. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir 

program pada tahun anggaran berjalan dengan dilampiri: 

1) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh KSM 

dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

2) Berita Acara Commisioning Test (Test Kebocoran, pengaliran air dan 

sarana sanitasi yang dibangun telah memenuhi Standar pelayanan 

Minimal (SPM)) ditandatangani oleh Penerima Manfaat, TFL, KSM 

dan Faskab, diketahui oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

3) Berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh ketua 

KSM dan disaksikan oleh TFL kepada PPK Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah; 



 - 29 -  

  

 

4) Dokumentasi (foto) fisik yang terbangun (kondisi awal (0%), Progres 

(50%) dan hasil akhir (100%) untuk bangunan Tangki Septik dan 

Bilik Toilet. 

5) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; dan 

6) Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan 

oleh KSM. 

7) Bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa dana 

bantuan. 

E. Isi Laporan pertanggungjawaban (LPj) atas pengelolaan dana bantuan 

terdiri dari 3 bagian:  

1) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa: 

a. Berita Acara Survey Pemasok/Toko (harga dan spesifikasi teknis) 

b. Berita acara Klarifikasi dan negoisasi calon Pemasok/Toko 

c. Berita Acara Penetapan Toko dan Pemasok 

d. Surat Perintah Kerja (SPK) 

2) Laporan pelaksanaan fisik: 

a. Buku Direksi 

b. Catatan Harian 

c. Catatan Peralatan Kerja 

d. Kurva S 

e. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan 

f. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan 

g. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan,  

3) Laporan Keuangan: 

a. Rencana Penggunaan Dana (RPD) 

b. Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) 

c. Surat Rekomendasi Penarikan Dana dari Bank 

d. Buku Bank KSM 

e. Buku Kas KSM 

f. Buku Operasional (Dana Non Fisik) 

g. Buku Swadaya  

h. Buku Upah Kerja 

i. Buku Material 

j. Laporan Penggunaan Dana (LPD) 
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k. Dokumentasi Kegiatan Konstruksi (Awal (0%), proses konstruksi 

(50%) dan hasil (100%). 

 

2.11. SANKSI 

Sanksi dalam pelaksanaan Program dimaksudkan sebagai upaya untuk 

pengendalian dan pembinaan program kepada pemerintah daerah 

maupun masyarakat penerima bantuan. Adapun sanksi yang diberikan 

antara lain: 

1. PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan 

penangguhan terhadap pencairan dana bantuan tahap II jika terjadi 

penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dan/atau 

terjadi penyimpangan didalam penggunaan dana, sampai 

permasalahan diselesaikan oleh masyarakat melalui rembuk warga 

didampingi oleh TFL dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa yang 

dinyatakan dalam berita acara hasil rembuk warga; 

2. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan terjadi atau ditemui 

penyelewengan dan penyalahgunaan dana oleh pengurus KSM maka 

pengurus KSM yang bersangkutan dibebastugaskan dan dilakukan 

pemilihan pengurus KSM baru berdasarkan rembuk warga yang 

tertuang dalam berita acara;  

3. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan terjadi atau ditemui 

penyelewengan dan penyalahgunaan dana KSM yang mengakibatkan 

tidak terselesaikannya atau terbengkalaianya pekerjaan, KSM yang 

bersangkutan wajib menyelesaikan pekerjaan tersebut; 

4. Untuk lokasi yang batal atau mundur, maka dana bantuan 

pemerintah yang sudah dicairkan dialihkan ke lokasi lain yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau dikembalikan ke Kas 

Negara. 
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III. TAHAP PERSIAPAN 

Persiapan Penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dalam 

pelaksanaan kegiatan di lapangan merupakan salah satu tahapan yang sangat 

penting sebagai awal masuknya rangkaian tahapan pelaksanaan program 

dalam rangka mencapai maksud dan tujuan program serta mewujudkan 

pelaksanaan program yang efektif, efisien, mandiri dan berkelanjutan. 

Tahap Persiapan pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

dilakukan secara berjenjang di tingkat Pemerintah Pusat dan Provinsi. 

 

3.1. PERSIAPAN DI TINGKAT PUSAT 

3.1.1. Penetapan Kabupaten Penerima Program 

Kabupaten penerima program ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Sanitasi. 

3.1.2. Penetapan Desa Penerima Program 

Desa sasaran penerima program ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

minimal Kepala Dinas terkait sesuai dengan kriteria lokasi sasaran 

(Desa Stunting) dengan kriteria: 

a. Desa dengan angka stunting tinggi; 

b. Desa dengan angka pengangguran yang tinggi; 

c. Desa yang merupakan kantong kemiskinan; 

d. Desa tertinggal dan Desa berkembang; 

e. Diutamakan Desa yang menjadi kantong tenaga kerja Indonesia. 

3.1.3. Penyiapan Fasilitator Pendamping 

3.1.3.1. Rekrutment Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 

TFL direkrut secara berjenjang mulai dari Satker Direktorat Sanitasi dan 

selanjutnya oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Seleksi 

administrasi dan test kompetensi dilakukan secara online oleh Satker 

Direktorat Sanitasi. Dan wawancara oleh Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah. Satu tim TFL terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) 

orang fasilitator pemberdayaan masyarakat dan 1 (satu) orang fasilitator 

teknik untuk mendampingi 2 (dua) lokasi atau lebih atau sesuai 

penugasan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Dalam 

melakukan perekrutan TFL diutamakan TFL yang berdomisili di lokasi 

kegiatan penerima Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya. 
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Tabel 3.1 Tahapan Rekrutmen TFL 

No Tahapan Seleksi Penyelenggara 

1 Rekrutmen dan 

Registrasi 

Dilaksanakan oleh satker Direktorat Sanitasi 

2 Seleksi Administratif Dilaksanakan oleh satker Direktorat Sanitasi 

3 Tes Online Dilaksanakan oleh satker Direktorat Sanitasi 

4 Wawancara dan 

Seleksi Akhir 

Dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah peserta program 

 

3.1.3.2. Kriteria Umum Calon Tenaga Fasilitator adalah sebagai 

berikut: 

a. Berusia maksimal 45 tahun, pada saat memasukkan lamaran 

pekerjaan; 

b. Mampu mengoperasikan computer minimal program Ms. Word, 

Ms Excel dan mengakses internet. 

c. Memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik. 

d. Memiliki kemampuan dan pengalaman memfasilitasi di bidang 

pemberdayaan masyarakat (diutamakan); 

e. Berasal atau berdomisili dari Kabupaten/Kota sasaran program 

(diutamakan); 

f. Berkelakuan baik, dibuktikan melalui Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian (SKCK); 

g. Sehat jasmani maupun rohani (dibuktikan melalui Surat 

Keterangan sehat dari Dokter); 

h. Memiliki SIM C; 

i. Bersedia ditempatkan dan bekerja penuh waktu di lokasi 

dampingan. 

j. Tidak terikat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) atau 

pekerjaan tetap lainnya; 

k. Bukan pengurus aktif dari BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat), KSM 

(kelompok Swadaya Masyarakat) dan calon anggota legistatif; 

l. Bukan anggota dan simpatisan partai politik. 
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CATATAN : 

Bagi pelamar yang usianya melebihi 45 tahun diperbolehkan untuk 

mendaftar sebagai calon TFL IBM T.A.2021 dengan persyaratan pernah 

bertugas minimal 2 tahun di kegiatan IBM Bidang Sanitasi dengan 

kinerja minimal baik. 

3.1.3.3. Kriteria Calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan minimal D3 Teknik (  Teknik Lingkungan, Teknik 

Sipil, atau Arsitektur); 

b. Memiliki kemampuan perencanaan penyusunan Rencana 

Teknik Rinci (RTR), Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyusun 

analisis dan spesifikasi teknis aspek struktur mekanikal, 

arsitektur; 

c. Diutamakan yang memiliki kemampuan dan pengalaman 

dalam memfasilitasi/memberdayakan masyarakat khususnya 

melakukan kampanye PHBS; 

d. Mampu menyusun laporan fisik. 

3.1.3.4. Kriteria Calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 

Pemberdayaan:  

a. Pendidikan minimal D3/sederajat diutamakan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat atau Ilmu Ekonomi 

b. Diutamakan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

memfasilitasi masyarakat khususnya melakukan kampanye 

PHBS; 

c. Memiliki kemampuan konsep dasar pembukuan dalam 

pelaporan keuangan. 

3.1.3.5. Peningkatan Kapasitas Faskab dan TFL 

Peningkatan kapasitas Faskab dan TFL diselenggarakan oleh Direktorat 

Sanitasi melalui Satker Direktorat Sanitasi. 

Melalui peningkatan kapasitas Faskab dan TFL diharapkan Faskab dan TFL 

menjalankan tugas dengan optimal sehingga pelaksanaan Program di 

lapangan mendapatkan hasil yang maksimal dan berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

3.1.3.6. Penandatanganan Kontrak Kerja TFL 

Setelah selesai mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, TFL 

menandatangani kontrak kerja dengan PPK pada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah, sebagai dasar penugasan pada Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya. 
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IV. TAHAP PERENCANAAN 

4.1. SOSIALISASI DI TINGKAT DESA 

Sosialisasi awal dilakukan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan 

informasi tentang Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya kepada 

masyarakat. Kegiatan sosialisasi Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

dilakukan oleh aparat Desa didampingi oleh Faskab dan TFL. Dari hasil 

sosialisasi ini didapatkan adanya kesiapan masyarakat Penerima dalam 

melaksanakan program. Kesiapan masyarakat dalam mendukung 

pelaksanaan program Sandes padat Karya dituangkan dalam bentuk Pakta 

Integritas. Format undangan, Berita Acara Sosialisasi Format 2.1 s/d 2.2 

Pada Sosialisasi di Tingkat Desa juga diperkenalkan tentang Pola Hidup 

Bersih dan Sehat kepada masyarakat. Dari sosialisasi ini minimal dapat 

diketahui pola kebiasaan masyarakat dalam menyikapi masalah sanitasi dan 

kebiasaan masyarakat selama ini dalam PHBS. Bentuk kegiatan promosi 

PHBS bisa dalam bentuk ceramah, pemutaran film/video dan pembagian 

brosur/leaflet tentang promosi sanitasi dan PHBS. 

 

4.2. PEMBENTUKAN KSM 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksanaan kegiatan di tingkat 

desa dibentuk setelah dilaksanakannya Tahap Sosialisasi dan dibuatnya Pakta 

Integritas. KSM dapat dibentuk sebelum kegiatan Pemetaan Sosial dan Penetapan 

Penerima Manfaat agar KSM dapat membantu dan bersama-sama dengan TFL 

melakukan pemetaan sosial dan penyusunan long-list calon penerima manfaat. 

Selanjutnya KSM dengan didampingi TFL melaksanakan penyusunan RKM dan 

melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana sanitasi. 

KSM dibentuk melalui rembuk warga di Desa sasaran dan ditetapkan melalui SK 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setiap desa penerima Program akan membentuk 

1 (Satu) KSM, sedangkan untuk desa yang mendapat 2 paket dana bantuan atau 

lebih maka harus membentuk KSM sesuai dengan jumlah paket dana bantuan 

yang diterima oleh desa tersebut.  

Pengurus KSM harus berjumlah ganjil, minimal 9 orang yang terdiri dari ketua (1 

orang), sekretaris (1 orang), bendahara (1 orang), seksi perencana (1 orang), seksi 

pengadaan barang dan jasa (3 orang), seksi pelaksana konstruksi (1 orang) dan 

seksi pengawasan (1 orang).  

KSM bertugas sampai dengan serah terima pekerjaan kepada PPK pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah. 

Jika sudah terdapat lembaga swadaya masyarakat di tingkat Desa yang sudah 

berpengalaman mengelola kegiatan pemberdayaan atau mengelola bantuan 

pemerintah, maka lembaga tersebut dapat difungsikan sebagai KSM dengan hasil 

kesepakatan melalui rembuk warga. Dan harus dibuat surat keputusan 

penetapan oleh KPA.  
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Gambar 1.2 Struktur kepengurusan KSM 

 

Susunan dan Tugas pengurus KSM 

Adapun tugas kepengurusan KSM adalah: 

1. Ketua: 

a. Mengkoordinir sosialisasi pelaksanaan program kepada seluruh lapisan 

masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan; 

c. Memimpin pelaksanaan tugas KSM dan kegiatan rapat- rapat. 

2. Sekretaris: 

a. Membantu penyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan 

tata usaha dan dokumentasi; 

b. Melaksanakan surat-menyurat; 

c. Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap. 

3. Bendahara: 

a. Menerima, menyimpan, membayarkan uang serta 

mempertanggungjawabkan dan mengarsipkan dokumen- dokumen 

pertanggungjawaban; 

b. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan dengan melakukan 

pencatatan pada tahap konstruksi antara lain: 

1) Laporan keuangan mingguan untuk diumumkan (ditempel di papan 

pengumuman/tempat strategis) sehingga dapat dilihat dengan mudah 

oleh masyarakat; 

2) Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan 

laporan harian sesuai format yang ditentukan. 
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4. Seksi-Seksi 

a. Seksi perencana 

Tugas seksi perencana adalah: 

1) Bersama TFL Teknik melakukan identifikasi dan menentukan pilihan 

teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, 

kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan; 

2) Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, 

RAB dan menyusun analisa struktural, elektrikal, arsitektural sesuai 

dengan teknologi sanitasi yang dipilih masyarakat; 

3) Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi dan kurva S; 

4) Menyusun dokumen RKM; 

5) Melakukan inventarisasi tenaga kerja; 

6) Melakukan rekrutmen tenaga kerja; 

7) Mengatur mekanisme pengawasan terhadap pekerja. 

b. Seksi Pengadaan Material dan Jasa 

Tugas Seksi Pengadaan Barang dan Jasa adalah: 

1) Melakukan survey sumber material baik material toko, pabrikan 

maupun material alam; 

2) Melakukan survey harga satuan bahan/material untuk mendapatkan 

harga dan kualitas bahan terbaik; 

3) Bersama dengan pengurus KSM lainnya melakukan belanja material 

sesuai kebutuhan dan jadwal pelaksanaan konstruksi; 

4) Mengatur penyimpanan dan distribusi bahan/material yang 

diperlukan; 

5) Membuat laporan penggunaan material; 

6) Bertanggung jawab atas keamanan bahan/material selama masa 

konstruksi; 

c. Seksi Pelaksana Konstruksi 

Tugas seksi pelaksana adalah: 

1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan konstruksi; 

2) Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi; 

3) Melakukan pengendalian terhadap hasil kegiatan konstruksi; 

4) Menyusun laporan pelaksanaan konstruksi dan penyerapan tenaga 

kerja; 
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d. Seksi Pengawasan  

Tugas seksi Pengawasan adalah: 

1) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan 

jasa 

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap waktu 

pelaksanaan dan kualitas hasil konstruksi. 

3) Bersama-sama dengan TFL melaksanakan commissioning test 

terhadap prasarana sanitasi yang sudah selesai dibangun. 

Tugas secara bersama-sama seluruh pengurus KSM adalah: 

1) Menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat; 

2) Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat; 

3) Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat. 

 

4.3. PEMETAAN SOSIAL 

Pemetaan sosial dilakukan oleh TFL bersama KSM dan aparat desa, dibantu 

oleh kader masyarakat dan sanitarian setempat. Kegiatan pemetaan sosial 

dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi sosial 

kemasyarakatan, potensi permasalahan konflik, ekonomi budaya, akses 

layanan sanitasi dan kondisi kependudukan. Contoh Format dan petunjuk 

yang digunakan dalam proses ini dapat dilihat dalam Format 2.4. 

Data dan Informasi yang akan digali melalui Pemetaan sosial Desa adalah: 

1. Kondisi wilayah, dilakukan dengan membuat peta sederhana kawasan 

Desa, yang berisi: 

✓ Tata letak tapak/rumah, 

✓ Peta Jaringan Sanitasi, 

✓ Kondisi Prasarana dan Sarana Sanitasi yang ada, 

✓ Permasalahan Sanitasi yang ada (Kesehatan dan Pencemaran 

Lingkungan) 

2. Kondisi demografi, dilakukan dengan: 

a. Pengumpulan dan pemutakhiran data kependudukan; 

b. Pengumpulan data sosial masyakarat seperti tingkat pendidikan, tingkat 

ekonomi, jumlah ibu hamil, batita, disabilitas; dan 

c. Pengumpulan data permasalahan kependudukan yang mencakup 

permasalahan sosial seperti konflik antar penduduk. 

3. Kondisi Ekonomi, dilakukan dengan: 

a. Pendapatan; 
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b. Mata pencaharian. 

4. Kondisi Sosial Budaya, dilakukan dengan: 

a. Potensi Konflik; 

b. Aktivitas/kebiasaan masyarakat; dan 

c. Tokoh kunci masyarakat. 

5. Kondisi sanitasi, dilakukan dengan mengidentifikasi : 

a. Kondisi rumah tangga yang BABS dan atau belum memiliki tangki 

septik standar; 

b. Kondisi ketersediaan sumber air rumah tangga; 

c. Program dan rencana pembangunan sanitasi dari berbagai sumber 

pendanaan. 

 

4.4. PENYUSUNAN DAFTAR PANJANG (LONGLIST) CALON PENERIMA 

MANFAAT 

Berdasarkan hasil pemetaan sosial sesuai dengan kondisi sanitasi masyarakat 

di desa sasaran disusun long list (daftar panjang) calon penerima manfaat. 

Dari data keseluruhan Rumah Tangga yang masih BABS dan atau masih 

memiliki tangki septik yang belum memenuhi standar dengan disisihkan 

terlebih dahulu Rumah Tangga yang tidak termasuk kategori MBR 

(Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Selanjutnya dipilih Rumah Tangga yang 

tersedia sumber air untuk mendukung pemanfaatan prasarana sanitasi yang 

akan dibangun. 

Tahap berikutnya adalah penyusunan ranking calon penerima manfaat 

berdasarkan prioritas sebagai berikut: 

Secara skematis, penyusunan long list (daftar Panjang) calon penerima 

manfaat digambarkan sebagai berikut: 

1. Keluarga yang memiliki ibu hamil yang termasuk dalam masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) 

2. Keluarga yang memiliki bayi di bawah usia 3 tahun (BATITA) yang 

termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

3. Keluarga yang memiliki anak stunting, yang termasuk dalam masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR); 

4. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berkebutuhan khusus 

(Difabel), yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

5. Keluarga yang masih melakukan BABs dan tidak mempunyai akses 

sanitasi, yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

6. Keluarga yang belum mempunyai akses sanitasi berupa tangki septik dan 
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toilet yang layak, yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

7. Keluarga yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap yang termasuk 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

8. Keluarga yang berpenghasilan rendah (MBR) tidak mempunyai akses 

sanitasi atau limbah domestik belum dikelola dengan baik. 

 

 

Catatan: apabila terjadi kondisi yang sama berdasarkan skala prioritas, maka 

urutan ranking ditetapkan berdasarkan jumlah jiwa dalam satu rumah 

tangga. Rumah tangga yang memiliki skala prioritas yang sama tetapi lebih 

banyak, lebih berhak mendapat bantuan. 

Format daftar Panjang Calon Penerima Manfaat seperti pada Format 2.5. 

 

4.5. PENETAPAN PENERIMA MANFAAT 

Sesuai dengan pemetaan sosial di tingkat Desa yang menghasilkan daftar 

panjang penerima manfaat, dengan mempertimbangkan: 

1) Urutan ranking prioritas calon penerima manfaat, 

2) Kebutuhan prasarana sanitasi calon penerima manfaat, 

3) Harga dan biaya pembangunan prasarana sanitasi (bilik toilet, septik 

tank dan resapan, instalasi pendukung) 

Maka disusunlah daftar pendek (short list) calon penerima manfaat untuk 

kemudian ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat. Daftar pendek 

calon penerima manfaat diputuskan dalam forum rembuk warga dan 
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dibuatkan Berita Acaranya. 

Berdasarkan hasil rembuk warga tersebut maka nama-nama penerima 

manfaat yang telah disepakati, ditetapkan oleh Kepala Desa dan ditembuskan 

kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Format Penetapan Penerima Manfaat pada 

Format 2.6. 

 

4.6. PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) 

RKM adalah dokumen rencana kegiatan pembangunan dan perbaikan sanitasi 

masyarakat yang disusun secara partisipatif dengan mengakomodir sejumlah 

kebutuhan akan ketersediaan dan akses sanitasi khususnya pengelolaan 

sektor air limbah domestik.  

RKM merupakan dokumen resmi sebagai bukti kesungguhan masyarakat 

dalam merencanakan perbaikan/pembangunan. 

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya, sekaligus sebagai dasar untuk 

penyaluran dana bantuan pemerintah dan dari berbagai pemangku 

kepentingan yang telah memberikan komitmen. Dokumen ini disusun oleh 

TFL bersama dengan KSM. Selanjutnya dibuatkan berita acara penyusunan 

RKM. Contoh Berita Acara Penyusunan RKM dapat dilihat pada Format 2.10. 

RKM yang telah tersusun terlebih dahulu diverifikasi oleh Fasilitator 

Kabupaten untuk kemudian diajukan ke Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah untuk diverifikasi dan disahkan oleh PPK pada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah. Contoh Format Verifikasi RKM dapat dilihat pada 

Format 2.11. Apabila RKM sudah disahkan oleh Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah maka dapat dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) 

antara PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dengan KSM. 

Apabila dalam pelaksanaan selanjutnya terjadi perubahan penerima manfaat, 

perubahan desain dan/atau perubahan volume pekerjaan dan RAB maka 

harus dilaksanakan addendum PKS. 

Dokumen RKM harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program sanitasi 

perdesaan padat karya di desa tersebut. 

Isi dokumen RKM minimal memuat hal-hal sebagai berikut: 

1) Profil titik lokasi dan peta sebaran; 

2) Organisasi KSM; 

3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSM (jika ada); 

4) Surat ketersediaan lahan yang terutama untuk lokasi tangki septik 

komunal, misalnya: surat pernyataan penggunaan lahan dari pemilik; 

5) Dokumen dan berita acara pemetaan sosial dan pemetaan rawan sanitasi; 

6) Surat Penetapan Penerima Manfaat dari Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah; 
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7) Penentuan Calon Pengguna; 

8) Pemilihan Teknologi Sanitasi; 

9) Rencana Teknik Rinci dan Rencana Anggaran Biaya; 

10) Rekening bank bersama atas nama KSM (ditandatangani oleh 3 orang, 

yaitu 2 orang pengurus KSM dan 1 orang calon penerima manfaat); 

11) Rencana Pengelolaan Keuangan (mekanisme pencairan dana dari bank, 

penggunaan dana bantuan, penyusunan pembukuan dan laporan bulanan 

keuangan) 

12) Rencana penggunaan dana operasional maksimal 5% yang bersumber dari 

dana bantuan pemerintah; 

13) Rencana pembangunan infrastruktur; 

14) Rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat 

pengguna; 

15) Jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan dalam 

mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya; dan 

16) Standard Operating Procedure (SOP) untuk kegiatan Operasional dan 

Pemeliharaan. 

Adapun kegiatan persiapan dalam penyusunan Dokumen RKM adalah: 

1. Persiapan pengurus KSM dalam pembagian tugas: 

a. Siapa berperan sebagai apa dan kapan; 

b. Penyiapan logistik, materi dan alat-alat untuk RKM. 

2. Menentukan waktu, tempat dan jadwal pelaksanaan; 

3. Melaksanakan pertemuan sesuai jadwal dan kesepakatan; 

4. Komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholders. 

 

4.7. PILIHAN SARANA SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA 

Prasarana sanitasi dalam Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dipilih oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan 

setempat. Jenis sarana sanitasi terpilih ini akan menjadi dasar dalam 

penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang dilaksanakan oleh KSM.  

Untuk membantu masyarakat dalam memilih opsi teknologi dilaksanakan 

presentasi, penjelasan dan diskusi-diskusi dalam rembuk warga yang 

diselenggarakan oleh KSM atas pilihan- pilihan opsi teknologi berdasarkan 

pertimbangan: 

• Hasil pemetaan dan observasi detail bersama masyarakat. 
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• Hasil pemetaan masyarakat, klasifikasi, kondisi sumber air, eksisting 

sanitasi, identifikasi calon pengguna dan akses terhadap sarana sanitasi 

yang direncanakan. 

Dari hasil kegiatan social mapping akses sanitasi di atas, berikut adalah 

algoritma pemilihan sarana sanitasi dalam program ini: 

 

Gambar 4.1 Algoritma Pemilihan Sarana Sanitasi 

Sarana sanitasi dalam Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya mengacu 

kepada Permen PUPR No.04/PRT/M/2017 yaitu menggunakan Sistem 

Pengolahan Air limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan untuk 

Persampahan mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia No.18 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemilihan opsi teknologi sistem 

pengolahan air limbah domestik sangat tergantung kepada kebutuhan atau 

kapasitas pengolahan kondisi lingkungan kepadatan penduduk, ketersediaan 

lahan, ketinggian muka air tanah, aspirasi non teknis yang terkait dengan 

perencanaan dan pemilihan sistem serta kemudahan dalam pengoperasian 

dan pemeliharaannya. 

Pilihan sarana dan prasarana Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya terdiri 

dari: 

a) Toilet Individu (Bilik Toilet, Kloset, Tangki Septik); 

b) Kombinasi Toilet Individu dan Tangki Septik Komunal; 

c) Kloset dan Tangki Septik; 

d) Tangki Septik; 

e) TSP Individu; dan 

f) Kombinasi TSP Individu dan Komunal 
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Untuk Bangunan ruang toilet diwajibkan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Ukuran ruangan 120 x 140 m2 (bersih) atau 135 x 155 m2 (As). 

2. Menggunakan sloof, kolom dan ring balok praktis, 

3. Lantai ruang toilet menggunakan keramik 

4. Dinding ruang toilet menggunakan batako/bata ringan/bata merah, 

diplester, diaci dan cat. 

5. Atap ruang toilet menggunakan genteng/zingcalume/galvalume. 

6. Rangka atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang digunakan, 

7. Toilet leher angsa jongkok berbahan keramik.  

8. Pintu ruang toilet berbahan PVC/Galvalum. Apabila menggunakan 

papan perlu dilapisi galvalum bagian dalamnya 

9. Ruang toilet dilengkapi sarana ventilasi dan lampu penerangan yang 

cukup, 

10. Ruang toilet dilengkapi dengan saluran air bersih. 

11. Kelengkapan aksesoris (railing) di dalam ruang toilet untuk pengguna 

disabilitas dan lansia. 

 

4.8. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT  

(SPALD-S) 

SPALD-S adalah Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air 

limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan 

diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja 

skala Kawasan/Kota. 

Komponen SPALD-S terdiri dari: 

1. Sub-Sistem Pengolahan Setempat 

Sub-Sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan 

mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) di lokasi 

sumber. 

Kapasitas Pengolahan Terdiri atas: 

a) Skala Individual berupa Tangki Septik dengan Bidang Resapan; 

b) Skala Komunal diperuntukkan untuk; 

1. 2 – 10 KK unit rumah tinggal; dan 

2. Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non 

permanen (mobile toilet) 

2. Sub-Sistem Pengangkutan 

Sub-Sistem Pengangkut Merupakan sarana untuk memindahkan lumpur 

tinja dari Sub sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem pengolahan 
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lumpur tinja. 

3. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja 

Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur 

tinja yang masuk ke IPLT 

Dalam program padat karya ini bentuk infrastruktur yang difasilitasi adalah 

untuk mengolah air limbah domestik secara terpisah yaitu blackwater berupa 

tangki septik individu, tangki septik komunal, dan toilet individu sesuai 

kebutuhan di lapangan 

 

Gambar 4.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat 

 

4.8.1. Toilet Individu (ruang toilet, toilet leher angsa, tangki septik 

dilengkapi bidang resapan) 

Menurut Soeparman (2003), jamban/toilet adalah suatu ruangan yang 

mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas 

tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher 

angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran 

dan air untuk membersihkan. 

Opsi infrastruktur toilet individu merupakan salah satu kelengkapan 

pada suatu bangunan dimana fungsinya sebagai instalasi pengolahan 

air kotor (air limbah domestik) terutama dari kakus atau WC sedangkan 

air limbah domestik dari dapur dan kamar mandi diolah melalui sumur 

resapan.  

Toilet Individu dapat dilaksanakan bagi lokasi yang memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

1. Warga yang belum memiliki toilet dan/atau tangki septik sesuai SNI 

2398:2017 

2. Kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha 

3. Penerima manfaat minimal 50 KK atau setara dengan minimal 250 
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jiwa dengan kualitas bangunan sesuai dengan standar dan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan ini. 

Komponen Toilet Individu terdiri dari: 

1. Toilet berikut aksesoris (pengadaan/rehabilitasi) 

2. Ruang Toilet (pembangunan/rehabilitasi) terbuat dari pasangan 

batako/ bata merah atau bahan sejenis, plester, diaci dilengkapi 

dengan lantai keramik, beratap genteng, seng (lihat point 4.8) 

3. Bak kontrol dilengkapi penangkap lemak (grease trap). 

4. Tangki septik dilengkapi dengan bidang resapan 

 

Gambar 4.3 Ilustrasi Toilet Individu 

4.8.2. Tangki Septik Komunal 

Opsi teknologi tangki septik komunal dapat dilaksanakan bagi lokasi 

yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Bagi warga yang belum memiliki toilet dan/atau tangki septik sesuai 

SNI 2398:2017 

2. Kepadatan penduduk 50-150 jiwa/Ha 

3. Jumlah pemanfaat minimal 50 KK atau setara dengan minimal 250 

jiwa dengan kualitas bangunan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis pelaksanaan ini. 

4. Setiap unit tangki septik komunal dapat melayani 2-10 KK. 
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Gambar 4.4 Ilustrasi Tangki Septik Komunal 

 

4.8.3. Kombinasi Toilet Individu dan Tangki Septik Komunal 

Opsi teknologi kombinasi apabila dalam satu lokasi Desa memiliki 

kebutuhan baik Toilet Individu dan Tangki septik komunal. Opsi 

teknologi tangki septik komunal dan individual dapat dilaksanakan bagi 

lokasi yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Bagi warga yang belum memiliki toilet dan/atau tangki septik sesuai 

SNI 2398:2017 

2. Kepadatan penduduk 50-150 jiwa/Ha 

3. Jumlah pemanfaat minimal 50 KK atau setara dengan minimal 250 

jiwa dengan kualitas bangunan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis pelaksanaan ini. 

 

Gambar 4.5 Ilustrasi Tangki Septik Kombinasi 
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4.8.4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Opsi pengelolaan sampah di perdesaan yaitu Tempat Sampah Perdesaan 

atau TSP adalah galian tanah dengan ukuran tertentu yang 

diperuntukkan sebagai media pemrosesan sampah hasil kegiatan 

masyarakat di kawasan perdesaan. TSP didesain untuk mengganti 

kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah 

sembarangan dan membakar sampah di lahan terbuka. Modul TSP 

didesain dengan sederhana agar mudah diselenggarakan di kawasan 

perdesaan khususnya yang belum terjangkau pelayanan pengelolaan 

sampah, namun tetap mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan dan 

lingkungan. Opsi teknologi TSP terdiri dari TSP individual maupun TSP 

komunal Opsi teknologi TSP individual diperuntukkan bagi warga 

perdesaan yang memiliki pekarangan rumah/halaman sedangkan TSP 

komunal diperuntukkan bagi warga perdesaan yang tidak memiliki 

pekarangan/halaman. Untuk TSP dapat dilaksanakan bagi lokasi yang 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

1) Open Defecation free (ODF) 100 % ; 

2) Sudah memiliki toilet individu. 

3) Untuk TSP individual diperuntukkan untuk pengolahan sampah 

organik dan anorganik sedangkan pengolahan TSP komunal 

diperuntukkan untuk pengolahan sampah domestik/sampah berasal 

dari rumah tangga, misalnya sisa dapur, kertas, plastik, dan lainnya. 

TSP dibuat dengan sangat sederhana, yaitu berupa galian lubang; 

4) Mampu menampung sampah selama 3 bulan; 

5) Diusahakan memiliki jarak dengan sumber air bersih minimal 10 m, 

sesuai dengan SNI No 03-2916-1992 tentang Spesifikasi Sumur Gali 

untuk Sumber Air Bersih; dan 

6) Jarak dengan muka air tanah 1 m.  

 
Gambar 4.6. Ilustrasi TSP 
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4.9. PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK RINCI (RTR) PENGELOLAAN AIR 

LIMBAH DOMESTIK RUMAH TANGGA 

Rencana Teknik Rinci (RTR) disusun oleh masyarakat dan didampingi oleh 

TFL setelah jenis sarana sanitasi dan teknologi pengolahan limbah dipilih oleh 

masyarakat dalam rembuk warga. 

4.9.1. Komponen unit SPALD-S 

Komponen bangunan SPALD-S terdiri dari: 

1. Tangki Septik  

Adalah suatu ruangan kedap air atau beberapa kompartemen 

ruangan yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah 

rumah tangga dengan kecepatan alir yang lambat, sehingga memberi 

kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-

benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan 

organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air dan 

gas. 

Persyaratan Umum: 

a) Ketersediaan lahan untuk tangki septik dan pengolahan lanjutan; 

b) Efluen dari tangki septik dapat dialirkan melalui pengolahan 

lanjutan, dapat berupa : 

1) Bidang resapan, sumur resapan pada daerah air tanah 

rendah; 

2) Taman sanita pada daerah air tanah rendah dan air tanah 

tinggi; 

c) Jarak unit pengolahan lanjutan terhadap bangunan tertentu 

sesuai dengan Tabel 4.1; terkecuali ada perlakuan khusus. 

Tabel 4.1 Jarak unit pengolahan lanjutan terhadap bangunan tertentu 

Jarak dari 

Sumur/bidang 

resapan 

( m ) 

Upflow filter 

( m ) 

Taman Sanita 

( m ) 

Bangunan gedung, rumah 1,50 1,50 1,50 

Sumur Air Bersih 10 1,5 1,5 

Sumur resapan air hujan 5 1,5 1,5` 
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Gambar 4.7 Kriteria Perencanaan Tangki Septik 

Persyaratan teknis 

 Kriteria perencanaan Tangki septik sistem terpisah 

a) Sistem : Terpisah 

b) Waktu detensi : 2-3 hari; 

c)  Debit lumpur : 30-40 L/orang/tahun; 

d)  Periode pengurasan : 2-5 tahun; 

e)  Pemakaian air penggelontor : 20 L/orang/hari; 

Persyaratan tangki septik sanitasi perdesaan padat karya; 

1) Konstruksi beton bertulang kedap air. 

2) Campuran beton 1 PC : 2 Pasir : 3 kerikil 

3) Bentuk dan ukuran 

a. Tangki septik segi empat dengan perbandingan panjang dan lebar 

1:1 sampai 3:1,  

b. Tinggi tangki septik ditambah 0,2 meter dari tinggi efektif hasil 

hitungan, 

c. Bentuk tangki septik seperti pada gambar di bawah ini, 

d. Ukuran ukuran tangki septik berdasarkan hasil hitungan dengan 

mempertimbangkan jumlah pemakai.  
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Contoh perhitungan dimensi tangki septik dapat dilihat pada bagian pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 Dimensi Ukuran Tanki Septik 

Jumlah 

KK 

Pemanfaat 

(jiwa) 

Dimensi Ukuran Tanki Septik 

(m) Volume Satuan 
P L T 

1 5 1 1 1,5 1,50 m3 

2 10 1,8 1 1,5 2,70 m3 

3 15 2,25 1 1,5 3,38 m3 

4 20 2,00 1,5 1,5 4,50 m3 

5 25 2,50 1,5 1,5 5,63 m3 

6 -- - - - - - 

* Perhitungan detail dapat dilihat di Lampiran Petunjuk Teknis 
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Gambar 4.8 Contoh Tangki Septik Individual (1 KK) 
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Gambar 4.9 Contoh Tangki Septik Komunal (3KK) 
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4) Pipa penyalur air limbah rumah tangga 

Ketentuan pipa penyalur air limbah rumah tangga adalah sebagai 

berikut. 

• Diameter minimum 3”- 4” untuk pipa PVC dengan kualitas AW. 

• Sambungan pipa antara tangki septik dengan sistem pengolahan 

lanjutan harus kedap air. 

• Kemiringan minimum 2 per seratus (2 %). 

• Di setiap belokan melebihi 45 derajat dan perubahan belokan 22,5 

derajat harus dipasang lubang pembersih (cleanout) untuk 

pengontrolan/pembersihan pipa. Belokan 90 derajat sebaiknya 

dihindari atau dilaksanakan dengan membuat dua kali belokan 

masing-masing 45 derajat atau menggunakan bak kontrol. 

5) Pipa aliran masuk dan aliran keluar 

Ketentuan Pipa aliran masuk dan aliran keluar adalah sebagai 

berikut. 

• Pipa aliran keluar harus diletakkan (63-110) mm lebih rendah dari 

pipa aliran masuk 

6) Pipa udara 

Ketentuan Pipa udara adalah sebagai berikut: 

• Tangki septik harus dilengkapi dengan pipa udara berbahan 

galvanis diameter 1” (satu inch), tinggi minimal 200 cm dari 

permukaan tanah. 

• Ujung pipa udara perlu dilengkapi dengan pipa U sedemikian rupa 

sehingga lubang pipa udara menghadap ke bawah sehingga 

terlindungi dari air hujan. 

7) Lubang pemeriksa (manhole) 

Ketentuan lubang pemeriksaan adalah sebagai berikut. 

• Tangki septik harus dilengkapi dengan lubang pemeriksaan. 

• Permukaan lubang pemeriksa harus ditempatkan 10 cm diatas 

permukaan tanah, sehingga terlindungi dari air hujan 

• Lubang pemeriksa yang berbentuk empat persegi dengan dimensi 

(0,40 x 0,40) m2, Untuk lokasi – lokasi tertentu jika harus 

menggunakan pabrikasi maka perlu berkonsultasi terlebih dahulu 

dengan Satker Direktorat Sanitasi untuk mendapatkan 

persetujuan. Pabrikasi yang digunakan harus dilengkapi dengan 

sertifikat dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Permukiman (PUSLITBANGKIM) 
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Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Konstruksi tangki septik di daerah pasang surut atau pantai. 

Desain konstruksi septik tank untuk daerah perairan khususnya di 

daerah pasang surut disesuaikan dengan kondisi di masing-masing 

lokasi. Desain konstruksi tangki septik di daerah harus mendapatkan 

persetujuan PPK. Prinsip yang harus diperhatikan adalah : 

1) Konstruksi tangki septik kedap air dan tahan terhadap 

terjangan gelombang. 

2) Elevasi inlet dan outlet sesuai dengan fluktuasi tinggi pasang 

surut. 

3) Konstruksi dudukan tangki septik harus memperhatikan 

kondisi tanah dan aman terhadap abrasi. 

2. Sistem Pengolahan Lanjutan 

Efluen dari tangki septik tidak boleh langsung dibuang ke 

lingkungan, disyaratkan pengolahan lanjutan sebagai berikut: 

a. Sistem Resapan 

Sistem peresapan efluen dari tangki septik terdiri dari: 

Bidang Resapan: 

• Lebar galian minimum 500 mm dan dalam galian efektif 

minimum 450 mm; 

• Panjang pipa resapan melebihi 15 m dibuat 2 jalur; 

• Jarak sumbu 2 jalur galian minimum 1,5 m. 

• Bidang resapan lebih dari satu jalur harus dilengkapi dengan 

bak pembagi dari tangki septik; 

• Pipa resapan dari bahan tahan korosi dengan diameter 

minimum 3”- 4” ; 

• Pipa dipasang tanpa sambungan, dan celah antara dua pipa 

bagian atas harus ditutup. Bila pipa dipasang dengan 

sambungan, di bagian bawahnya harus diberi lubang dengan 

diameter (10-20) mm pada setiap jarak 50 mm; 

• Pipa dan bidang resapan dibuat miring sebesar 0,2%; 

• Di bawah pipa resapan harus diberi lapisan kerikil 

berdiameter (15 – 50) mm dengan tebal 100 mm, dan di atas 

pipa resapan dengan tebal minimum 50 mm; 

• Ukuran bidang resapan sesuai dengan tabel 4.3; 

• Bentuk bidang resapan sesuai dengan gambar 4.10  
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Tabel 4.3 Panjang Bidang Resapan Dengan Dua Jalur 

No 
T 

(m/jam) 
I 

(L/m2/hari) 

L (meter) 

N = 5 N = 10 N = 15 N = 20 N = 25 

1 0,15 900 0,7 1,3 2,0 2,7 3,3 

2 0,14 850 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 

3 0,13 780 0,8 1,5 2,3 3,1 3,8 

4 0,12 720 0,8 1,7 2,5 3,3 4,2 

5 0,11 660 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 

6 0,10 600 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

7 0,09 540 0,9 1,9 2,8 3,8 4,7 

8 0,08 480 1,3 2,5 3,8 5,0 6,3 

9 0,07 420 1,4 2,9 4,3 5,7 7,1 

10 0,06 360 1,7 3,3 5,0 6,7 8,3 

11 0,05 300 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

12 0,04 240 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 

13 0,03 180 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 

14 0,02 120 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Keterangan : 

L : Panjang saluran peresapan 

N : Jumlah orang 

I : Daya resap tanah 

T : Kecepatan penurunan air 

 

 

Gambar 4.10 Bidang Resapan 
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Sumur Resapan: 

• Konstruksi sumur resapan merupakan sumuran yang 
berdiameter 800 mm dan kedalaman 1,50 m di bawah pipa 
outlet; 

• Untuk kondisi tanah tidak stabil digunakan casing dari buis 
beton, pada bagian atas sumuran. 

• Sumur di dalamnya diisi penuh dengan kerikil/batu pecah 
yang berdiameter (30–80) mm; 

• Pipa pengeluaran dari tangki septik dipasang di bagian atas 
sumuran dan efluen harus meresap ke dinding dan dasar 

sumuran; 

• Bentuk dan ukuran sumur resapan sesuai dengan gambar 
4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Sumur Resapan 
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b. Kolam Sanita 

Kriteria perencanaan ditetapkan sebagai berikut: 

▪ Waktu detensi: 1 - 1,5 hari 

▪ Debit Air Limbah : (60-80)% x Pemakaian air x Jumlah 

pemakai 

Persyaratan saringan ditetapkan sebagai berikut: 

▪ Kolam sanita merupakan bak dari pasangan batu, dan bahan 

kedap lainnya diisi kerikil diameter (20 – 30) mm, setinggi 80 % 

dari tinggi bak, dan di atasnya ditanami tumbuhan kelompok 

hydrophyt); 

▪ Pipa influen dipasang di bagian bawah kolam dan pipa efluen 

dipasang 70 mm sampai 100 mm di bawah permukaan kerikil; 

▪ Air harus dijaga pada ketinggian 70 mm sampai dengan 100 

mm di bawah permukaan kerikil; 

▪ Salah satu contoh bentuk kolam sanita seperti tertera pada 

gambar 4.12. 

 
Gambar 4.12 Kolam Sanita 

 

▪ Jenis tanaman yang dipergunakan sebaiknya 3 jenis tanaman 

dengan jenis perakaran yang berbeda. 

▪ Ukuran kolam sanita berbentuk persegi panjang ditentukan 

sesuai dengan tabel 4.5 

▪ Kelompok tanaman air yang memiliki kelompok mikroba 

rhizosfera untuk pengolah air buangan, dapat dilihat pada 

Format 3.8. 
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Tabel 4.5 Ukuran Kolam Sanita 

No 

Jumlah 

Pemakai 
(jiwa) 

Ukuran (m) 
Volume 

(m3) 

Jumlah 

Lajur 
Pipa 

P L 
T + 

ambang 

bebas 
1 5 0,8 0,4 0,8 0,72 1 

2 10 1,6 0,8 0,8 1,4 1 

3 15 1,8 0,9 1 2,2 1 

4 20 2,4 1,2 1 2,9 2 

5 25 3 1,5 1 3,6 2 

6 50 6 3 1 7,2 3 

Keterangan: 

P : Panjang kolam 
L : Lebar kolam 

T : Tinggi kolam 

 
3. Kloset berikut aksesoris (pengadaan/rehabilitasi) 

Kloset yang akan digunakan adalah jenis kloset jongkok. Kloset 
jongkok harus dilengkapi dengan leher angsa yang terbuat dari 

bahan material sesuai dengan SNI. Kemiringan pipa pembuangan 
dari kloset ke tangki septik sebesar 1-2% (turun 1-2 cm per100 cm 
panjang pipa). 

Untuk kondisi tertentu dimana terdapat pemanfaat dengan 
kebutuhan khusus maka dapat digunakan kloset duduk (mono 
block). 

Gambar 4.13 Contoh Kloset 
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4. Bilik Toilet (pembangunan/rehabilitasi) 

Bilik/dinding berfungsi untuk melindungi pemanfaat saat 

menggunakan sarana sanitasi. Bilik/dinding toilet terbuat dari bahan 
material pasangan bata/batako/bata ringan di plester, acian dan cat. 
Struktur bilik menggunakan sloof, kolom dan ring alok praktis. Bilik 

toilet dilengkapi dengan atap genteng, atau alumdex, atau spandex, 
dan lain-lain. Bilik juga dilengkapi dengan lantai keramik, air, 

penerangan, dan pintu plastik atau alumunium dilengkapi dengan 
handle dan kunci. 
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Gambar 4.14 Contoh Ruang Toilet  

5. Bak Inspeksi 

Berfungsi sebagai pengumpul air limbah domestik yang berasal dari 

jenis greywater sebelum dialirkan menuju bidang resapan. 

Perencanaan bak inspeksi dilaksanakan dengan memperhatikan 

persyaratan teknis sebagai berikut: 

1) Bentuk: Bulat dengan diameter 40 cm 

2) Bahan: Precast/pracetak dengan campuran komposisi beton 

1;2;3 atau dengan besi tuang 

3) Tutup: prinsipnya rapat, kedap air dan udara, ringan dan 

mudah dibuka untuk perawatan rutin dan dikunci 

 

Gambar 4.15 Bak Inspeksi 
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6. Bak perangkap lemak 

Berfungsi memisahkan lemak dan padatan dari dapur. Unit ini 

dimaksudkan untuk mencegah penyumbatan akibat masuknya 
lemak ke dalam pipa dalam jumlah besar. Disarankan dipasang di 
luar dapur dan daerah dengan pemakaian air rendah dan lokasinya 

sedekat mungkin dengan sumbernya.  

Perencanaan bak inspeksi dilaksanakan dengan memperhatikan 

persyaratan teknis sebagai berikut: 

1) Bentuk : Bulat dengan diameter 40 cm 
2) Bahan : Precast/pracetak dengan campuran komposisi beton 

1;2;3 atau dengan besi tuang 
3) Tutup : prinsipnya rapat, kedap air dan udara, ringan dan 

mudah dibuka untuk perawatan rutin dan dikunci 

4) Perangkap bau berbentuk elbow 90° diameter 3 inci dipasang 
terendam sampai masuk melewati permukaan air untuk 

menghindari bau. 

 

Gambar 4.16 Tipikal Perangkap Lemak 

 

4.10. PERENCANAAN TEKNIK RINCI (RTR) PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH 

TANGGA DENGAN POLA TEMPAT SAMPAH PERDESAAN (TSP) 

Tempat Sampah Perdesaan atau TSP adalah galian tanah dengan ukuran 
tertentu yang diperuntukkan sebagai media pemrosesan sampah hasil 

kegiatan masyarakat di kawasan perdesaan. TSP didesain untuk mengganti 
kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan 
dan membakar sampah di lahan terbuka. Modul TSP didesain dengan 

sederhana agar mudah diselenggarakan di kawasan perdesaan khususnya 
yang belum terjangkau pelayanan pengelolaan sampah, namun tetap 

mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan dan lingkungan. 

 

Gambar 4.17 Modul TSP Sebagai Media untuk Membuang Sampah 
Masyarakat di Kawasan Perdesaan 
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Sampah yang akan diproses dengan TSP tercampur tidak perlu dipilah terlebih 

dahulu. Satu unit TSP dapat menampung sampah satu KK selama 3 bulan. 

Pada saat sampah sudah penuh (setelah 3 bulan), TSP ditutup dengan tanah, 

kemudian dibuat galian TSP yang baru. Beberapa kawasan perdesaan yang 

belum terjangkau pelayanan persampahan memiliki kondisi alam yang masih 

alami, sehingga alam masih memiliki kemampuan untuk memproses sampah 

secara alamiah. 

Selain kawasan perdesaan yang umumnya berupa pegunungan, TSP juga 

dapat digunakan untuk lokasi-lokasi dengan kepadatan penduduk rendah dan 

lokasi yang jumlah sampahnya masih sedikit. Lokasi-lokasi yang dimaksud 

antara lain pulau-pulau kecil/pulau terluar, kawasan perbatasan, dan 

sebagainya. 

Kriteria modul TSP yang akan diselenggarakan di kawasan perdesaan adalah: 

1. Diperuntukkan untuk mengolah sampah domestik/sampah berasal dari 

rumah tangga, misalnya sisa dapur, kertas, plastik, dan lainnya 

2. Dibuat dengan sangat sederhana, yaitu berupa galian lubang. 

3. Mampu menampung sampah selama 3 bulan. 

4. Diusahakan memiliki jarak dengan sumber air bersih 

5. Minimal 10 m, sesuai dengan SNI no 03-2916-1992 tentang Spesifikasi 

Sumur Gali untuk Sumber Air Bersih 

6. Jarak dengan muka air tanah 1 m. 

 

4.11. TAHAP PERENCANAAN TSP 

Sebelum menyelenggarakan TSP, Tenaga Fasilitaor lapangan menentukan 

terlebih dahulu jenis pengolahan sampah di suatu Desa. Cara menentukan 

metode yang akan diselenggarakan di Desa telah dituangkan ke dalam sebuah 

algoritma pada bab sebelumnya. Di dalam algoritma, terdapat 3 jenis TSP yang 

dapat diselenggarakan di kawasan perdesaan berdasarkan potensi masyarakat 

dalam memilah sampah serta kedalaman muka air tanah. Jenis TSP antara 

lain: 

1. TSP individual dangkal dan dalam; TSP anorganik termasuk residu 

dangkal dan dalam. 

2. TSP Komunal dengan pelayanan 5 KK. 
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Gambar 4.18. TSP Individual Penanganan Organik 

 

 

Gambar 4.19 TSP Individual Penanganan Anorganik 

 

 

Gambar 4.20 TSP Komunal 
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Modul TSP didesain untuk menampung sampah selama 3 bulan. TSP 

individual memiliki kapasitas untuk satu KK, cara menghitung kebutuhan 

lahan dan galian TSP adalah sebagai berikut: 

Gambar Keterangan 

 TSP INDIVIDUAL 

Ukuran (1,5 m x 1 m x 
0,75 m) 
Tutup (1,7 m x 1,2 m) 

 
 
 

 
 

 

Tampak Atas 

  

Tampak Samping 

 TSP KOMUNAL 
Ukuran (1,5 m x 1 m x 

0,75 m) 
Tutup (1,7 m x 1,2 m ) 

Gambar 4.21 TSP 

4.11.1. Lapisan Dasar TSP 

Sistem pelapisan dasar bertujuan untuk mencegah dan atau 

mengurangi risiko pencemaran sampah dan turunan yang dihasilkan 

kepada tanah dan air di lingkungan sekitar. Untuk mengurangi potensi 

pencemaran tanah, selain diberikan jarak 10 meter dengan badan air, 

TSP diberikan lapisan dasar. Lapisan dasar terdiri dari kerikil dan arang 

(setebal 7 cm). 
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Gambar 4.22 Spesifikasi teknis TSP  

 

Susunan sistem pelapis yang harus dibangun adalah: 

a. Lapisan pertama arang dan kerikil. Fungsi arang sebagai penyerap 

air, kerikil untuk filtrasi sehingga diharapkan dapat meminimalisir 

pencemaran. 

b. Dipadatkan dengan cara diinjak injak. 

c. Atas permukaan galian diberikan tanah yang dipadatkan untuk 

meletakkan seng penutup TSP. 

4.11.2. Pengoperasian TSP 

Operasional teknis kegiatan pengolahan sampah dengan TSP sangat 

sederhana tidak memerlukan keterampilan khusus. Kegiatan 

pembuangan sampah rumah tangga dengan jenis sampah organik dan 

sampah non organik dengan Tempat Sampah Perdesaan dapat 

dilakukan 7 hari seminggu, selama 24 jam tergantung aktivitas masing- 

masing kepala keluarga. Ketentuannya sebagai berikut: 

1. Sampah yang diproses dengan Tempat Sampah Perdesaan adalah 

sampah rumah tangga. Masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk 

mengurangi jumlah sampahnya dengan cara:  

a) Memberikan sampah dapur organic ke hewan peliharaan (nasi, 

sayur sisa, kulit buah, dan lain-lain). 

b) Menggunakan kembali wadah plastik untuk kebutuhan sehari-hari 

(bekas botol air mineral untuk tempat sabun cuci piring, kaleng 

biskuit untuk wadah makanan ringan). 

c) Membuat pengomposan dengan menggunakan TSP. Prosedur 

Pengoperasian: 

2. Sampah dipindahkan ke Tempat Sampah Perdesaan. 

3. Permukaan sampah dapat dipadatkan secara manual, yaitu dengan 

cara diinjak-injak. 
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4. TSP ditutup dengan terpal/triplek/papan/dll jika hujan. 

 

 

Gambar 4.23 Ilustrasi Sampah di Kawasan Perdesaan yang Diproses 

dengan Menggunakan Modul TSP 

 

4.12. RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Skema pelaksanaan Perhitungan Anggaran Biaya 

 

Keterangan: 

1. Upah Tenaga Kerja tergantung dari masing-masing keahlian, dan 

dihitung per hari kerja yaitu 8 jam per hari. Upah tenaga kerja 

didapat di lokasi, dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang 

dinamakan daftar Harga Satuan Upah. 

2. Harga bahan/material untuk pelaksanaan fisik didasarkan pada 

setiap daerah/lokasi masing-masing (berdasarkan hasil survey di 

lokasi masing-masing). 
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3. Harga satuan upah dan bahan/material untuk dasar perhitungan 

Biaya Perencanaan didasarkan Harga Satuan Setempat. 

4. Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan analisa untuk 

mendapatkan harga satuan pekerjaan dengan menggunakan analisa 

Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan 

Bidang Pekerjaan Umum. 

5. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah yang 

dihitung/berdasarkan analisa Permen PUPR Nomor 

28/PRT/M/2016. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, 

bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu 

jenis pekerjaan tertentu  

6. Volume pekerjaan adalah besar volume atau quantity suatu 

pekerjaan yang dihitung berdasarkan gambar bestek dan gambar 

detail. 

7. Rencana anggaran biaya suatu bangunan adalah perhitungan 

banyaknya biaya yang diperlukan (bahan dan upah) untuk 

menyelesaikan bangunan tersebut. 
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V. TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan perencanaan dalam Rencana Kerja 

Masyarakat (RKM) serta kesepakatan perjanjian kontrak antara PPK pada 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah dengan KSM dalam melaksanakan 

kegiatan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di lokasi sasaran. 

Tahap pelaksanaan konstruksi ditandai dengan telah ditandatanganinya 

Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

dengan KSM sebagai keterwakilan warga penerima manfaat. Contoh Surat 

Perjanjian Kerjasama PPK dan KSM dapat dilihat pada Format 2.13. 

  

5.1 Pengadaan Barang dan Jasa ditingkat Masyarakat 

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada  Peraturan Presiden 

No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, serta turunannya 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Swakelola.  

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2018 Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan 

Swakelola Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran 

dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta 

diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.  

Pengadaan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya 

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

Proses pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat : 

1) Proses pengadaan dilakukan oleh Tim Pengadaan yang dipilih pada saat 

pembentukan KSM (1 SK) 

2) Proses Pengadaan barang dan jasa dilakukan setelah RKM (Khususnya 

HPS dan spesifikasi teknis) ditetapkan  oleh PPK 

3) KSM dan Tim Pengadaan harus memahami RKM, khususnya HPS yang 

menjadi acuan bagi Tim Pengadaan untuk melakukan perencanaan 

pemaketan pengadaan. 

4) Tim Pengadaan Mengidentifikasi jenis barang/jasa dan pekerjaan sesuai 

spesifikasi teknisnya; 

5) Tim Pengadaan Melakukan pertemuan dengan warga masyarakat 

(rembuk warga pra pelaksanaan) untuk memberitahukan rencana 

pembelian barang dan jasa termasuk rencana Pemaketan Pengadaan 

bedasarkan HPS didalam RKM yang telah ditetepakan oleh PPK; 

6) Proses Pemaketan Pengadaan dilakukan hanya 1 (satu) kali sebelum 

proses penyaluran dana tahap pertama  
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7) Tim Pengadaan Melakukan survei Pemasok/Toko, minimal 2 toko 

material/pemasok (survey dapat dilakukan dengan mendatangi 

langsung toko/pemasok, atau melalui media elektronik) 

8) Tim Pengadaan, melakukan klarifikasi   teknis dan negosiasi harga 

untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat 

dipertanggungjawabkan, dihadiri oleh unsur tokoh masyarakat, seluruh 

anggota KSM, Kepala Desa/Lurah, TFL dan kaum perempuan; 

9) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

10) Memastikan kualitas barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan dan mendapatkan harga yang termurah dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

11) Tim pengadaan membuat administrasi pengadaan barang dan jasa; 

12) Untuk nilai Rp.1, - s/d Rp. 10.000.000,-, dilakukan dengan Pembelian 

Langsung kepada penyedia barang, bukti perikatannya cukup berupa 

bukti kuitansi Pembelian pembayaran dengan materai sesuai ketentuan. 

13)  Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa terdiri dari dokumen-

dokumen dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk 

laporan pertanggungjawaban  tim pengadaan barang dan jasa :  

➢ Untuk nilai  diatas Rp.10.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- adalah : 

a) Berita Acara Survey Pemasok/Toko (harga dan spesifikasi teknis) 

b) Berita acara Klarifikasi dan negoisasi calon Pemasok/Toko 

c) Berita Acara Penetapan Toko dan Pemasok 

d) Surat Perintah Kerja (SPK) 

Format  Administrasi Pengadaan pengadaan barang/jasa dapat dilihat 

pada buku lampiran 

 

5.2 PERUBAHAN KONTRAK (ADENDUM) 

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang 

ditentukan dalam dokumen RKM bagian dari kontrak, PPK bersama KSM 

dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: 

a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak; 

b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 

c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 

d. Mengubah jadwal pelaksanaan. 

Terkait perubahan tersebut maka KSM perlu melakukan penyesuaian-

penyesuaian terkait pertanggungjawaban kegiatan dengan penyusunan 
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dokumen perubahan kontrak (Addendum) yang disetujui oleh PPK. Adapun 

dasar hukum pelaksanaan Perubahan Kontrak (Adendum) adalah Perpres 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 

turunannya Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman 

pelaksanaan swakelola. 

Dalam hal Tim Pelaksana/KSM gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa 

pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Tim 

Pelaksana/KSM kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa KSM mampu 

menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana/KSM 

untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada KSM untuk 

menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran seperti diatur 

dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman 

pelaksanaan swakelola.  

 

5.3 TAHAP PERSIAPAN KONSTRUKSI 

Tahap persiapan konstruksi diawali dengan pengajuan penarikan dana I oleh 

KSM. 

Pelaksanaan persiapan konstruksi KSM didampingi oleh TFL pada forum 

rembuk warga meliputi: 

1. Memeriksa dan merevisi Jadwal Pelaksanaan yang telah disusun di dalam 

RKM, disesuaikan dengan kondisi terkini (bila diperlukan); 

2. Mengidentifikasi pekerjaan dan tenaga pelaksana pembangunan seperti: 

tenaga terampil yang dibutuhkan, dan membuka pendaftaran calon 

pekerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan secara mandiri. Prioritas 

tenaga kerja yang akan dilibatkan adalah Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR), baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan pendaftaran 

tenaga kerja dapat diteruskan selama dibutuhkan dalam pelaksanaan; 

dan 

3. Membentuk tim pekerja konstruksi yang terdiri dari tukang dan pekerja. 

Tim pekerja konstruksi tersebut diutamakan berasal dari penduduk 

setempat atau calon pemanfaat.  

4. Tukang mempunyai keahlian yang memadai. Pada tahap persiapan 

konstruksi TFL bersama dengan Faskab melakukan penguatan kapasitas 

kepada tukang, pekerja, dan masyarakat pemanfaat prasarana dan sarana 

yang terbangun. Tujuan penguatan kapasitas ini untuk memberikan 

pemahaman dan keterampilan dalam hal pelaksanaan konstruksi dan 

keberlanjutan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya. Penguatan 

kapasitas ini dilakukan oleh TFL selaku tenaga pendamping masyarakat. 

Materi Penguatan Kapasitas yang diberikan antara lain: 

a. Cara membaca gambar teknis; 



 - 71 -  

  

 

b. Pengetahuan tentang spesifikasi teknis dan batasan-batasannya; 

c. Tata cara pengawasan pekerjaan (quality control) dan cara menghitung 

kemajuan kegiatan (progress fisik); 

d. Administrasi dan keuangan (Penyusunan LPj); dan 

e. Operasional dan perawatan bangunan sarana sanitasi. 

5. Promosi sanitasi dan PHBS kepada masyarakat dan calon pekerja. 

 

5.4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Maksud dari tahap konstruksi adalah pelaksanaan pembangunan prasarana 

dan sarana Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya yang dilaksanakan 

masyarakat secara partisipatif (bergotong-royong), sehingga masyarakat 

pengguna mempunyai rasa memiliki terhadap prasarana dan sarana Program 

Sanitasi Perdesaan Padat Karya yang dibangunnya. Tahapan Konstruksi 

secara garis besar adalah pelaksanaan, pengawasan, pengendalian konstruksi 

dan pelaporan. 

5.4.1. Etika Pelaksanaan Pekerjaan 

Baik penyedia barang/jasa (pemasok) maupun pengguna barang (KSM) 

harus memenuhi etika pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan 

dalam pelaksanaan pengadaan barang; 

2. Bekerja secara professional, mandiri atas dasar kejujuran dan 

mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan; 

3. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan dalam rapat 

lapangan sesuai kesepakatan dengan pihak terkait; 

4. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dalam 

pelaksanaan pekerjaan ini; 

5. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

melakukan kegiatan bersama dengan tujuan keuntungan pribadi, 

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan Negara; 

6. Menghindari dan mencegah pertentangan dengan pihak terkait, baik 

langsung maupun tidak langsung; dan 

7. Tidak menerima, tidak menawarkan dan atau tidak menjanjikan 

untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan berupa apapun 

kepada siapa saja yang diketahui patut diduga berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan ini. 
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Pelaksanaan Konstruksi oleh masyarakat mempergunakan organisasi dan 

sumber daya yang telah disusun dalam rembuk warga dan langsung 

dapat melaksanakan pekerjaan dengan sumber pendanaan dari Rekening 

KSM, dimana penggunaannya dibukukan sesuai dengan peraturan yang 

ada. TFL membantu, memberikan bimbingan teknis dan persetujuan 

terhadap kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan. 

KSM dan Masyarakat dengan dukungan PPK secara terus menerus 

melakukan monitoring kemajuan pembangunan selama pelaksanaan 

pekerjaan, seperti pembelian material, kualitas pekerjaan, periode 

pembayaran, administrasi keuangan, dan sebagainya. Hal ini untuk 

mempercepat langkah-langkah yang dapat segera diambil bila terdapat 

penyimpangan dari RTR yang ada dalam RKM. 

 

5.4.2. Transparansi 

Sebagai upaya pertanggungjawaban tugas KSM dan panitia pelaksana 

dalam tahap pelaksanaan konstruksi, KSM akan menginformasikan 

kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan tentang pengelolaan 

pelaksanaan program melalui mekanisme pelaporan baik setiap saat 

tercantum dalam papan informasi maupun secara periodik: 

a. Papan Informasi 

Papan informasi merupakan media publikasi kepada masyarakat dengan 

ukuran tertentu yang terbuat dari papan kayu atau sejenisnya, memuat 

tentang segala informasi mengenai kondisi/keadaan atas pelaksanaan 

kegiatan di titik lokasi. Papan informasi tersebut dipasang di tempat 

strategis agar mudah terlihat dan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat 

khususnya masyarakat di desa sasaran. Pembuatan papan informasi 

harus dimusyawarahkan dengan masyarakat/warga agar secara 

bersama-sama menetapkan pembiayaan, lokasi pemasangan, pembuat, 

penanggung jawab dalam perawatan dan perbaikannya. Papan informasi 

harus dirancang atau dibuat menarik, tidak mudah rusak dan berukuran 

ideal agar dapat terlihat dari jarak tertentu. Pada umumnya ukuran yang 

digunakan sekitar 1 x 1,5 meter dan biaya yang dibutuhkan untuk 

pembuatan papan informasi. 

Tujuan utama digunakan papan informasi adalah untuk: 

1. Mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai kegiatan 

secara terbuka; 

2. Mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh 

tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan pengoperasian dan pemeliharaan; dan 

3. Mempermudah masyarakat untuk turut mengawasi secara langsung 

pelaksanaan kegiatan fisik dan penggunaan dana kegiatan. 



 - 73 -  

  

 

Informasi Dalam Papan Informasi 

Papan informasi dipasang di tempat yang strategis dan mudah 

diakses oleh masyarakat. Informasi minimal yang harus tercantum 

dalam papan informasi antara lain: 

1. Jumlah dana kegiatan yang harus diterima masyarakat melalui 

rekening KSM; 

2. Jumlah kontribusi masyarakat; 

3. Sistem pencairan dana; 

4. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

5. Laporan pertanggungjawaban pencairan dan penggunaan dana; 

6. Nama Kecamatan/Desa/kampung dan alamat 

7. KSM agar informasi diketahui oleh masyarakat secara luas.; dan 

8. Gambar Perencanaan (RTR) dan rekap RAB serta gambar kerja. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Papan informasi harus dipasang di tempat yang banyak dikunjungi 

orang tetapi aman dari gangguan; 

2. Papan informasi harus dipasang agak tinggi agar tidak mudah 

dirusak 

3. Tulisan agak besar, kalimat sederhana dan singkat disertai gambar 

berwarna agar menarik perhatian dan minat pembacanya; 

4. Papan informasi dilindungi kaca atau plastik untuk mengurangi 

kemungkinan informasi dirusak orang; 

5. Informasi yang ditempel di papan informasi dapat berupa fotokopi 

atau tulisan tangan, asalkan jelas dan terbaca dengan baik 

Informasi harus selalu diperbaharui, TFL bertugas untuk 

memberikan dukungan dan bimbingan kepada KSM dalam urusan 

administrasi dan pelaporan tersebut; 

6. KSM berkewajiban untuk melaporkan kemajuan kegiatan 

masyarakat setiap bulan sesuai dengan Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya berupa 

laporan progres pelaksanaan fisik dan penyerapan dana serta 

ditempel pada papan informasi; dan 

7. KSM harus menginformasikan perjanjian kerjasama dengan 

pemasok, melalui papan informasi. 

b. Tenaga Pelaksana 

1. Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa dilakukan oleh 

masyarakat sendiri (partisipasi masyarakat) melalui suatu wadah 
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organisasi yang dibentuk masyarakat sendiri dan disebut KSM. 

2. Proses partisipasi masyarakat tersebut diharapkan menjadi wujud 

pemberdayaan dan memberi kesempatan agar masyarakat menjadi 

pelaku dalam menangani kegiatan yang mereka inginkan. 

3. Tenaga inti pelaksana yang diperlukan dalam pelaksanaan (misalnya 

tukang kayu, tukang batu, tukang pasang pipa) dipilih dari 

masyarakat setempat yang bertugas untuk memberikan bimbingan 

kepada mereka, 

4. Tenaga inti diberikan upah (kompensasi) sesuai dengan norma yang 

wajar di lokasi tersebut. Besarnya upah yang wajar tersebut 

ditetapkan bersama oleh KSM dan sesuai harga setempat. 

5. Bila ada bagian pekerjaan tertentu yang tidak terdapat tenaga di 

lokasi bersangkutan, maka KSM bersama masyarakat dapat mencari 

tenaga yang dibutuhkan dari tempat lain (artinya daerah/lokasi di 

Kecamatan, Kabupaten, dan sebagainya) bertugas untuk membantu 

KSM dalam identifikasi tenaga yang dibutuhkan dan melakukan 

perundingan mengenai harga yang penggunaan tenaga luar tersebut 

berbasis upah harian/mingguan/bulanan atau bisa berbasis 

borongan. 

6. Sedangkan kebutuhan tenaga lain yang sifatnya pembantu umum 

(seperti tenaga angkut galian, dan sebagainya) akan ditangani oleh 

masyarakat sendiri secara gotong royong dan hal tersebut merupakan 

bagian dari kontribusi masyarakat. 

c. Administrasi dan pelaporan 

1. TFL bersama dengan bendahara KSM menyusun administrasi 

keuangan dengan melakukan kegiatan pencatatan, penyusunan dan 

penyimpanan dokumen pendukung untuk pengeluaran dana. 

Dokumen pendukung tersebut diantaranya: Surat Perintah Kerja, 

Surat Perjanjian, Bukti Pembelian, kuitansi, Bon, Nota Pembayaran, 

Faktur, dan sebagainya. 

2. Seluruh catatan dan dokumen pendukung penggunaan dana tersebut 

harus tersedia pada waktu diadakan pemeriksaan oleh pihak 

berwenang 

3. Catatan atau dokumen pendukung harus bersifat transparan dalam 

pelaksanaan kegiatan baik internal maupun eksternal, yang berisi 

tentang nama, kedudukan, cakupan kegiatan, sumber dana, 

mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban, dan lain-lain. 
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5.5 COMMISSIONING TEST / UJI FUNGSI SARANA SANITASI 

Sebelum dilakukan kegiatan serah terima sarana dari KSM kepada PPK, KSM 

didampingi TFL dan Faskab memastikan bahwa seluruh pekerjaan 

terselesaikan dengan baik sesuai dengan RKM. Untuk itu sebelum sarana dan 

prasarana dapat digunakan oleh masyarakat maka akan dilakukan uji 

kelayakan dan uji keberfungsian sarana terbangun (Commissioning Test/Uji 

Fungsi sarana sanitasi), terkait penyelesaian pekerjaan KSM maka: 

1. Perlu adanya bukti dokumentasi dan berita acara dari uji fungsi sarana 

terbangun (commissioning test) yang ditandatangani oleh penerima manfaat, 

KSM, TFL dan Faskab dan diketahui oleh Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah; Format 4.10. 

2. Jika sarana belum dapat berfungsi dengan baik maka KSM bersama 

masyarakat harus segera memperbaiki sarana tersebut; dan 

3. Jika sarana terbangun selesai sesuai dengan RKM dan dapat berfungsi 

dengan baik, maka KSM segera melaporkan kepada PPK untuk 

mengagendakan kegiatan serah terima pekerjaan dari KSM kepada pemberi 

pekerjaan yaitu PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah untuk kemudian 

diserahkan kepada masyarakat difasilitasi oleh TFL. 

 

5.6 PROMOSI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 

Dalam pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya, Promosi PHBS 

dapat dilakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan promosi, yaitu : 

1. Pada saat sosialisasi di tingkat desa atau pembentukan KSM 

2. Pada saat persiapan pelaksanaan konstruksi 

3. Setelah pelaksanaan konstruksi  

Kegiatan Promosi PHBS ini melibatkan seluruh masyarakat desa terutama 

penerima manfaat program Sanitasi Perdesaan Padat Karya, agar fasilitas 

sanitasi yang sudah terbangun dapat mendorong masyarakat untuk 

mengubah perilaku hidup bersih dan sehat, terutama untuk STOP BABs. 

Materi Promosi PHBS dapat mengacu kepada 5 (lima) pilar Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi : 

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan 

2. Cuci Tangan Pakai Sabun 

3. Pengelolaan Air Minum/Makanan di Rumah Tangga 

4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga 

Penyelenggaraan kegiatan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 

bantu oleh TFL dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, 
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Puskesmas/Petugas Sanitarian, Kader Posyandu, Bidan Desa. 

Media Promosi yang dipergunakan dapat berupa pemutaran Film/Video, 

brosur, leaflet atau praktik langsung /simulasi PHBS 

 

5.7 PELAKSANAAN SERAH TERIMA 

5.7.1 Serah Terima Pekerjaan 

Serah terima pekerjaan dilakukan oleh KSM (selaku penerima 

bantuan/pekerjaan) kepada PPK pada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah (selaku pemberi bantuan/pekerjaan). Serah terima dilengkapi 

dengan Berita Acara serah terima.  

Pada saat serah terima pekerjaan status rekening bank KSM sudah 

harus ditutup. Oleh karena itu saat melakukan penarikan dana 

bantuan termin akhir (RPDB terakhir) KSM agar menarik seluruh sisa 

dana di rekening. Selisih dari nilai termin akhir RPDB dengan total dana 

yang ditarik diserahkan kepada Pemerintah Desa (penanggungjawab 

keberlanjutan program) untuk selanjutnya digunakan sebagai dana 

pemeliharaan.  

Format BA. Serah terima pekerjaan dengan dilampiri: 

1. Laporan Penggunaan Dana; 

2. Laporan Progres fisik 

3. Dokumen Pengadaan  

4. Dokumentasi (foto) fisik kondisi awal (0%), proses konstruksi (50%) 

dan hasil akhir (100%) 

5. BA. Pelaksanaan Commissioning test 

6. BA. Pemeriksaan Pekerjaan 

7. As Buildrawing (Tipikal) 

5.7.2 Serah Terima Prasarana Sanitasi 

Serah terima sarana dilakukan setelah serah terima Pekerjaan, yaitu 

dengan 3 tahapan: 

1. Serah terima prasarana sanitasi dari KSM kepada PPK pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah (Format 6.1) 

2. Serah terima Prasarana Sanitasi dari PPK pada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah kepada Dinas Kabupaten selaku pihak 

pemberi pekerjaan diketahui Kepala Desa; (Format 6 .2).  

3. Serah terima prasarana sanitasi dari Dinas Kabupaten kepada 

Penerima Manfaat yang diketahui  oleh Kepala Desa (Lampiran 6.3). 
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VI. TAHAP PASCA KONSTRUKSI 

6.1. TAHAP PEMELIHARAAN 

Dalam Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya, keterlibatan masyarakat 

khususnya pengguna perempuan, lebih diutamakan. Demikian pula dalam 

pemeliharaan sangat penting, karena tanggung jawab pemeliharaan tidak 

hanya berada pada kaum laki-laki tetapi juga perempuan. 

Di beberapa daerah, pilihan teknologi prasarana dan sarana sanitasi masih 

terhitung baru, contohnya bangunan tangki septik komunal. Oleh sebab itu, 

masyarakat perlu mendapat pemahaman tentang cara penggunaan dan 

pengelolaan sarana sanitasi agar tetap berfungsi dengan baik melalui sistem 

dan mekanisme operasi dan pengelolaan yang baik. 

Pelestarian prasarana dan sarana Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam 

mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana dan sarana yang 

ada. Secara umum aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah 

pengelolaan prasarana dan sarana, penyuluhan dan pedoman pemeliharaan. 

Karena sarana sanitasi yang dibangun milik individu maka pemeliharaan 

menjadi tanggung jawab masing-masing pemanfaat. Untuk mencapai 

keberhasilan pemeliharaan sarana sanitasi tersebut maka pemanfaat harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut; 

1. Melakukan pemantauan rutin/berkala untuk mengetahui dan memastikan 

kondisi prasarana dan sarana berjalan dengan baik; 

2. Mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun rencana 

perawatan dan pengelolaan yang baik; 

3. Melakukan rehabilitasi tepat waktu; dan 

4. Melakukan pemeliharaan sesuai Standard Operating Procedure. 

Melalui kegiatan pemeliharaan diharapkan dapat mencapai umur teknis 

prasarana dan sarana sesuai dengan target dan standar perencanaan. 

Dalam pelaksanaan pelestarian prasarana dan sarana, diharapkan 

Pemerintah Desa dapat berperan aktif memberikan pembinaan juga dukungan 

dana jika dibutuhkan. 

Untuk menjamin keberfungsian maka dibutuhkan SOP bagi masyarakat 

dalam memanfaatkan dan memelihara sarana sanitasi. SOP yang telah 

disusun oleh KSM dibantu TFL menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan prasarana dan sarana Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya. 
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6.2. OPERASIONAL DAN PERAWATAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH 

DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S) 

6.2.1. Penggunaan/Start Up Tangki Septik 

1. Setelah uji commissioning, tangki septik yang sudah diisi air dapat 

langsung dipergunakan tanpa harus memberikan bakteri pengurai. 

2. Proses pembentukan bakteri pengurai di tangki septik akan 

terbentuk diperkirakan sekitar 6 – 8 minggu setelah digunakan. 

6.2.2. Operasi dan Pemeliharaan 

Air limbah domestik yang masuk ke Tangki Septik adalah air limbah 

yang berasal dari kloset (black water). 

A. Pengecekan Jenis Air Limbah yang Masuk 

a) Hal-hal yang Perlu Dilakukan 

1. Pemeriksaan kondisi air limbah di bak kontrol dengan 

membuka tutup bak kontrol dan membersihkan sampah-

sampah atau padatan sulit terurai yang tersumbat di bak 

kontrol. 

2. Pemeriksaan kondisi air limbah di tangki septik hanya 

diperbolehkan melihat melalui lubang kontrol yang terdapat di 

tutup tangki. 

b) Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan 

1. Memasukkan bahan yang beracun seperti pestisida, bahan 

pemutih, cairan pembersih keramik/lantai (cairan antiseptik), 

cat, thinner, busa sabun cuci pakaian dan sejenisnya 

terutama dalam jumlah besar karena dapat mengganggu 

proses pengolahan dan membunuh bakteri di tangki septik. 

2. Memasukkan padatan atau bahan yang sulit terurai seperti 

potongan kain, sisa-sisa makanan, potongan sampah, dan 

lain-lain, masuk ke saluran pembuangan, karena akan 

menyumbat aliran dan mengganggu proses pengolahan. 

3. Masuknya air hujan ke dalam tangki septik. 

B. Pemeliharaan Toilet 

a) Hal-hal yang Perlu Dilakukan 

1. Membersihkan lantai toilet agar selalu bersih dan kering. 

2. Membersihkan ruang toilet agar terhindar dari lalat dan kecoa. 

3. Membersihkan tempat duduk agar selalu bersih dan tidak ada 

kotoran yang terlihat minimal 2 – 3 kali seminggu. 

4. Tersedianya air bersih dan alat pembersih di dekat toilet. 
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5. Segera memperbaiki bagian yang rusak. 

6. Menyiram toilet dengan air bersih setiap selesai digunakan. 

b) Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan 

1. Membiarkan sampah berserakan. 

2. Membiarkan genangan air di sekitar toilet.  

Dalam pemeliharaan toilet keluarga, partisipasi keluarga sangat 

dibutuhkan agar toilet tidak menjadi sumber penyakit bagi anggota 

keluarga dan orang di sekitar. Upaya penggunaan toilet berdampak 

besar bagi penurunan risiko penularan penyakit. 

C. Pengurasan Tangki Septik 

1) Waktu Pengurasan 

Waktu pengurasan untuk tangki septik dilakukan secara berkala 

yaitu setiap 4-5 tahun sekali atau cek volume lumpur secara berkala 

6-12 bulan, kecuali ada hal hal yang di luar rencana, sehingga tangki 

septik bermasalah sebelum jadwal pengurasan. 

2) Proses Pengurasan 

a. Pengurasan dilakukan oleh jasa penyedotan. resmi menggunakan 

truk tangki pengangkut lumpur tinja atau secara manual 

menggunakan pompa dengan operator yang sudah terlatih. 

b. Penyedotan harus melalui lubang kontrol Tangki Septik. 

c. Selang penyedotan lumpur tinja terhubung langsung dengan truk 

pengangkut lumpur tinja atau wadah yang sudah disiapkan 

sehingga cairan lumpur tinja tidak tercecer. 

d. Disarankan untuk tidak menyedot lumpur tinja sampai habis agar 

bakteri masih tersedia untuk melanjutkan proses penguraian. 

e. Setelah penyedotan selesai, maka tangki septik tersebut dapat 

digunakan kembali seperti biasa. 

PERHATIAN: Untuk tujuan pemeriksaan, TIDAK diperbolehkan 

bagi yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam tangki 

septik 

f. Sebaiknya saat akan dilakukan pengurasan, petugas dilengkapi 

dengan pakaian pelindung, sepatu dan memakai sarung tangan 

karet untuk menghindari kontak langsung dengan semua bahan 

dan limbah, termasuk menggunakan masker hidung dan mulut 

untuk melindungi masuknya kuman patogen. 
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6.3. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MODUL TEMPAT SAMPAH 

PERDESAAN (TSP) 

Pemeliharaan dan perawatan Tempat Sampah Perdesaan sangat penting 

dilakukan agar unit dapat dioperasikan dengan hasil optimal dan 

berkelanjutan. Tempat Sampah Perdesaan di desain dengan sederhana 

mungkin, hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat di kawasan 

perdesaan untuk mengolah sampahnya. Tata cara pemeliharaan dan 

perawatan unit tersebut yaitu: 

1. Sebaiknya TSP selalu ditutup agar terhindar dari air hujan dan untuk 

keselamatan. 

2. Setelah modul TSP penuh, yaitu 3 bulan kemudian, modul TSP ditutup 

dengan tanah. Kemudian dilakukan penggalian TSP yang baru dengan 

mengikuti tata cara yang sudah dilakukan pada pembuatan TSP yang 

sebelumnya. 

 

6.4. PENDANAAN PEMELIHARAAN 

Pemeliharaan sarana yang telah dibangun oleh Program Sanitasi Perdesaan 

Padat Karya tidak lepas dari tanggung jawab masyarakat penerima manfaat. 

Pemeliharaan prasarana dan sarana dapat berjalan dengan baik jika 

diwujudkan dengan rencana kerja yang nyata dan kesiapan dana dari 

pemanfaat secara swadaya. 

Pendanaan dipergunakan untuk kebutuhan seperti perbaikan komponen 

sarana yang rusak, penyedotan lumpur tinja dan biaya operasional lainnya 

yang sesuai dengan sistem sarana terbangun. 

 

6.5. PERAN PEMERINTAH DESA 

Peran Pemerintah Desa sebagai pembina Program Sanitasi Perdesaan Padat 

Karya tingkat Desa, diharapkan dapat melanjutkan pendampingan pada tahap 

Pasca konstruksi. Terkait sumber pendanaan pemeliharaan sarana sanitasi 

pada dasarnya menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai pihak penerima 

manfaat, dengan semangat gotong-royong dan kesadaran masyarakat bahwa 

pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan prasarana adalah tanggung 

jawab pemanfaat. 

Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan kepada pemanfaat seperti 

memfasilitasi biaya penyedotan lumpur tinja yang bersumber dari APBDes 

yang sudah dituangkan dalam Peraturan Desa, dimana hal ini disesuaikan 

dengan kemampuan Desa masing-masing. 
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6.6. PERAN PEMERINTAH KABUPATEN 

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan berupa bantuan teknis 

dan/atau bantuan pendanaan misalnya menggratiskan biaya penyedotan 

lumpur tinja. Lebih lanjut tugas dan tanggung jawab Pemda antara lain 

seperti: 

1. Memonitoring keberlangsungan/keberlanjutan Pemeliharaan Sarana 

Prasarana Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya terbangun serta 

pembinaan kepada masyarakat dalam kepengelolaan sarana. 

2. Memberikan masukan atas kendala yang terjadi di tingkat masyarakat; 

dan 

3. Memberikan bantuan teknis yang memungkinkan kepada masyarakat 

terkait hal teknis seperti, penyedotan lumpur dari tangki septik, dan 

analisa teknis lainnya terkait pengelolaan sarana. 

 

6.7. PERAN SWASTA 

Swasta diharapkan mampu merealisasikan dana tanggung- jawab perusahaan 

untuk sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu 

masyarakat selama tidak mengikat. 

Bantuan swasta (peran swasta) dalam membantu masyarakat terkait 

pemeliharaan sarana dapat berupa bantuan teknis pemeliharaan sarana, 

pendanaan operasional dan pemeliharaan, peningkatan akses sanitasi 

maupun peningkatan kapasitas masyarakat berupa keterampilan, 

pengetahuan pengelolaan sarana sanitasi dan masih banyak lagi bantuan 

yang dapat ditindaklanjuti atas kerjasama maupun bantuan dari pihak 

swasta. 

 

6.8. MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN 

PRASARANA SANITASI  

Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana sanitasi 

dilakukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah 

Desa. 
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Aspek-aspek, indikator dan parameter yang digunakan adalah sebagai berikut: 

No Aspek Indikator Parameter 

1 Pemanfaatan Kondisi 

pemanfaatan 

prasarana sanitasi 

▪ Persentase (%) Jumlah 

prasarana sanitasi yang 

dimanfaatkan 

▪ Persentase (%) kondisi bangunan 

bilik (baik – rusak) 

▪ Persentase (%) kondisi bangunan 

tangki septik (baik – rusak) 

▪ Persentase (%) kondisi perpipaan 

(baik – rusak) 

▪ Persentase (%) ketersediaan air 

(baik – kurang) 

Jumlah pemanfaat ▪ Jumlah pemanfaat saat ini 

dibandingkan dengan jumlah 

pemanfaat saat pembangunan 

2 Pemeliharaan Pemeliharaan 

rutin 

▪ Persentase (%) tingkat 

pemeliharaan rutin oleh 

pemanfaat 

Pengolahan 

lumpur tinja 

▪ Tingkat penyedotan dan 

pengolahan lumpur tinja 

(penyedotan dan pengolahan di 

IPLT) 

Format monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pemeliharaan dapat 

menggunakan form pada Format 6.4. 
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VII. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

7.1. UMUM 

Pengendalian program memiliki tujuan, antara lain: 

1. Memastikan bahwa lokasi program sesuai dengan ketentuan yang ada; 

2. Memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan program; 

3. Memastikan bahwa pengalokasian dan pemanfaatan dana bantuan 

pemerintah sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan; 

4. Memastikan bahwa kualitas bangunan sesuai spesifikasi yang telah 

ditetapkan; 

5. Memastikan agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung-

jawabnya dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing; dan 

6. Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan dengan jadwal pelaksanaan yang 

telah ditentukan. 

Kegiatan Pengendalian yang dilakukan pada Program Sanitasi Perdesaan 

Padat Karya meliputi, Pemantauan/Pengawasan dan Pelaporan dengan 

strategi sebagai berikut:  

1. Pemantauan/pengawasan secara ketat dan objektif pada setiap proses 

tahapan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Pelaporan dilakukan oleh semua tingkatan pelaku (struktural dan 

fungsional) secara akurat dan tepat waktu. 

 

7.2. PEMANTAUAN 

Bagian dari pengendalian program di lapangan, pemantauan dilakukan oleh 

Direktorat Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

serta data pelaksanaan program untuk bahan pengambilan kebijakan dalam 

proses menjaga pelaksanaan dan perbaikan program. 

Kegiatan pemantauan akan dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Pemantauan secara langsung, 

Kegiatan pemantauan ini dilakukan guna memperoleh gambaran secara 

langsung tentang penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

yang dilakukan oleh penyelenggara. 

2. Pemantauan secara tidak langsung, 

Kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan mempelajari data dan 

penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya, yang dikirimkan 

oleh penyelenggara dan atau diperoleh dari instansi terkait lainnya, juga 

dapat dilakukan dengan suatu sistem informasi manajemen maupun data 
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elektronik lainnya. 

Pemantauan pada Tahun Anggaran Berjalan dilakukan sebagai berikut: 

a. Pemantauan Peran Stakeholder Terkait 

Pada pemantauan pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

pada tahun anggaran berjalan yang dilaksanakan secara langsung melalui 

kegiatan monitoring dan survei langsung kepada seluruh stakeholder terkait 

adalah: 

1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (baik pusat maupun daerah); 

2. Dinas/Instansi Kabupaten yang menangani Program Sanitasi Perdesaan 

Padat Karya; 

3. Pemerintah Kecamatan; 

4. Pemerintah Desa; 

5. Fasilitator Kabupaten; 

6. TFL; dan 

7. KSM dan Masyarakat. 

b. Pemantauan terhadap Realisasi Proses dan Fisik 

Pada pemantauan pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

pada tahun anggaran berjalan yang dilaksanakan secara langsung melalui 

kegiatan monitoring dan survei langsung terhadap seluruh proses dan 

realisasi fisik Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya adalah: 

1. Penetapan penerima manfaat dan titik lokasi, meliputi: Surat Penetapan 

Penerima Manfaat oleh Kepala Desa, Legalitas atas kesepakatan 

penggunaan/ kepemilikan lahan; 

2. Pembentukan KSM, terhadap seluruh proses dan penetapan KSM; 

3. Penyusunan RKM, presentasi opsi teknologi sanitasi, kelayakan teknis, 

kepemilikan toilet (akses sanitasi yang ada) dan ketersediaan air bersih, 

proses penyusunan RKM, kelengkapan RKM, termasuk penyusunan RTR 

dan RAB, penyusunan SOP pemeliharaan, rencana kegiatan pelatihan 

KSM, kepala tukang & tukang, bendahara; 

4. Proses penyusunan kontrak kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

dan KSM, kelengkapan jadwal dan realisasi pelaksanaannya; 

5. Progres fisik, kesesuaian rencana dan realisasi pelaksanaan/ konstruksi, 

termasuk kesesuaian rencana dan realisasi keuangannya; dan 

6. Uji Coba, pelaksanaan uji coba dan ketersediaan SOP pemeliharaan atas 

kesepakatan masyarakat pemanfaat dan pemelihara sarana sanitasi. 

c. Pemantauan Terhadap Kinerja Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

Pada pemantauan pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 
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pada tahun anggaran yang lalu/pasca program yang dilaksanakan secara 

langsung melalui kegiatan monitoring dan survei langsung terhadap kondisi 

saat pemantauan antara lain adalah: 

1. Aspek Teknis 

Kondisi fisik, sarana-prasarana terbangun di sumber air limbah domestik 

dan persampahan, sambungan listrik, fasilitas penyaluran air limbah 

domestik, pembuangan air bekas cucian, fasilitas air bersih, fasilitas lain 

seperti bak penangkap lemak, bak kontrol, pemanfaatan effluent, dll) 

2. Aspek Pemanfaatan 

Persentase jumlah pengguna terhadap rencana, perlengkapan dan 

pemanfaatan SPALD-S dan Persampahan Skala Permukiman, dampak 

terhadap kebersihan, kesehatan lingkungan. 

3. Aspek Keuangan 

Iuran/biaya untuk Pemeliharaan, sumber pendanaan dan 

penggunaannya. 

4. Keterlibatan Pemerintah Desa 

Keterlibatan pemerintah Desa dalam pendampingan Program Sanitasi 

Perdesaan Padat Karya. 

d. Analisa Dampak Pembangunan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 

Terhadap Kesehatan dan Sosial Masyarakat 

1. Kelayakan kualitas air tanah sebagai sumber air bersih bagi masyarakat; 

2. Dampak beban pencemaran terhadap badan air; 

3. Dampak penyakit yang ditularkan melalui air; dan 

4. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat. 

 

7.3. ASPEK INDIKATOR DAN PARAMETER EVALUASI 

Aspek indikator dan parameter evaluasi ini digunakan untuk menilai Program 

Sanitasi Perdesaan Padat Karya yang terbangun. Evaluasi dilakukan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya yang 

telah dijalankan. 
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7.3.1. Aspek Indikator Dan Parameter Evaluasi Tahap Pra Konstruksi  

 No. Jenis Kegiatan Kelengkapan Ya/ Tidak Ket 

1. Penetapan Kabupaten    

2. Rekruitment TFL    

3. Bimbingan Teknis TFL    

4. Mobilisasi TFL oleh Balai 

Prasarana Permukiman 

Wilayah 

 

  

5. Penetapan Desa sasaran 

oleh Pemerintah Daerah 
▪ SK 

  

6. 
Sosialisasi Program 

Sanitasi Perdesaan Padat 
Karya tingkat Desa 

▪ Undangan 

▪ Daftar Hadir 

▪ Dokumentasi 

▪ Berita Acara 

  

7. Rembuk Warga I (Pakta 

Integritas/Surat Kesiapan 

Masyarakat menerima dan 

melaksanakan Program 

Sanitasi Perdesaan Padat 
Karya) 

Undangan Daftar Hadir 

Dokumentasi Berita Acara 

Penandatanganan Fakta 

Integritas 

  

8. 

Rembuk warga II 
(Pembentukan KSM) 

▪ Undangan 

▪ Daftar Hadir 

▪ Dokumentasi 

▪ Berita Acara 

▪ Dokumen Penetapan KSM  

oleh KPA 

  

9. Penetapan Penerima 
manfaat 

▪ SK Penetapan Penerima 

Manfaat Oleh Kepala Desa 

  

10. Penyusunan RKM (Rencana 

Kerja Masyarakat) di 

dalamnya tercakup RTR 

dan RAB (Rencana 
Anggaran Biaya) & 

Spesifikasi Teknis 

▪ Dokumen RKM yang sudah 

diverifikasi oleh Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah dibantu 

oleh Faskab 

  

11 
Rembuk Warga IV 

Persetujuan dan 
Pengesahan RKM 

▪ Undangan 

▪ Daftar Hadir 

▪ Dokumentasi 

▪ Berita Acara 

  

12 Pembukaan Rekening 

Masyarakat 

(ditandatangani oleh 3 
orang, yaitu 2 orang 

pengurus KSM dan 1 orang 

calon penerima manfaat) 

▪ Bukti Buku Rekening 
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7.3.2. Aspek Indikator Dan Parameter Evaluasi Tahap Konstruksi  

No. Jenis Kegiatan Kelengkapan Ya/Tidak Ket. 

1. 

Penandatanganan 

Perjanjian Kerjasama (PKS) 

antara KSM dengan Balai 

Prasarana Permukiman 
Wilayah 

▪ Dokumen PKS 

  

2. 
Pencairan Dana Tahap 1 

(70 %) 
▪ RPD (Rencana Penggunaan 

Dana) Tahap 1 

  

3. 
Pelaksanaan 
Pembangunan/ Konstruksi 

Tahap 1 

▪ Laporan Progress (Harian, 

Mingguan, Bulanan) 

▪ Laporan Penggunaan Material 

▪ Daftar penerima upah 

▪ Dokumentasi 

  

4. 
Commissioning Test Tahap 

I 
▪ Berita Acara dan Dokumentasi 

Commissioning Test 

  

5. 
LPj (Laporan 
Pertanggungjawaban) 

Tahap 1 
▪ Dokumen LPD Tahap 1 

  

6. 
Pencairan Dana Tahap 2 

(30 %) 
▪ RPD (Rencana Penggunaan 

Dana) Tahap 2 

  

7. 

Pelaksanaan 

Pembangunan/ Konstruksi 

Tahap 2 

▪ Laporan Progress (harian, 

mingguan, Bulanan) 

▪ Laporan Penggunaan Material 

▪ Daftar hadir penerima upah 

▪ Dokumentasi 

  

8. 
LPj (Laporan 
Pertanggungjawaban) 

Tahap 2 

Dokumen LPD Tahap 2 
  

9. 
Commissioning Test Tahap 

II 

Berita Acara dan Dokumentasi 

Commissioning Test 

  

10. 

Serah Terima Infrastruktur 

terbangun dari KSM 
ke PPK - BPPW. 

Berita Acara Serah Terima 

Infrastruktur dengan dilampiri 
daftar periksa sarana terbangun. 

  

11. 

Serah Terima dari PPK - 

BPPW kepada Dinas 
Kabupaten 

▪ Berita Acara Serah Terima 

Infrastruktur 

  

12. 

Serah Terima pengelolaan 

dari Pemda/Dinas 

Kabupaten/Kota  kepada 

Pemerintah Desa diwakili 
oleh Kepala Desa 

Berita Acara Serah Terima 

Pengelolaan Infrastruktur 
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D.  SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS) 

I.   KETENTUAN UMUM 

1.1. LATAR BELAKANG 

Tingginya kepadatan penduduk dalam suatu kawasan 

permukiman dan minimnya akses sarana dan prasarana 

sanitasi air limbah domestik menjadi permasalahan bersama. 

Akses penduduk terhadap prasarana dan sarana air limbah 

domestik berkaitan dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, 

pendidikan sosial budaya serta kemiskinan. Semakin mudah 

ketersediaan pada prasarana dan sarana air limbah domestik 

dan pemahaman tentang higienis maka semakin kecil kasus 

terhadap penyebaran penyakit. Solusi dalam penyediaan 

prasarana dan sarana air limbah domestik diutamakan bagi 

MBR di lingkungan padat penduduk dan rawan sanitasi adalah 

dengan kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).  

Kegiatan SANIMAS merupakan pemberian dana bantuan 

pemerintah, sebagai bentuk inisiatif untuk penyediaan 

prasarana dan sarana Air Limbah tanggap kebutuhan. Fokus 

kegiatan SANIMAS adalah penanganan air limbah domestik 

rumah tangga. Melalui pelaksanaan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat ini masyarakat memilih sendiri prasarana dan 

sarana air limbah domestik yang sesuai, membentuk Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM), ikut aktif menyusun rencana aksi 

dan melakukan pembangunan fisik dan membentuk Kelompok 

Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) untuk melaksanakan 

pengelolaan kegiatan operasi dan pemeliharaan. 

1.2. DASAR HUKUM  

Adapun yang menjadi dasar hukum pemberian bantuan 

pemerintah untuk Program SANIMAS adalah: 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendanaan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian/Lembaga; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 168/Pmk.05/2015 Tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada 

Kementerian Negara/Lembaga; 

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor: 

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu 

Air Limbah Domestik; 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2016 

tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan 

Perjanjian Kerjasama di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

9. Peraturan Menteri PUPR Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang 
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Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor 

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu 

Air Limbah Domestik; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Swakelola. 

13. Surat Ditjen Pajak Nomor S.171/PJ.02/2018 tertanggal 

surat 21 Mei 2018 Perihal mengenai ketentuan perpajakan 

atas bantuan pemerintah 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat 

 

1.3. MAKSUD 

Penyelenggaraan Program SANIMAS memiliki maksud: 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan 

masyarakat; 

2. Meningkatkan kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan 

masyarakat; 

3. Menyediakan prasarana dan sarana air limbah domestik; 

4. Menjaga kualitas air tanah dari pencemaran yang 

bersumber dari air limbah domestik seperti bakteri e-coli 

dan mengurangi beban pencemaran pada badan air 

(sungai, danau, dan lain-lain). 
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1.4. TUJUAN  

Tujuan yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan 

Program SANIMAS adalah: 

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan sanitasi;  

2. Meningkatkan perluasan akses sanitasi dengan 

menyediakan prasarana dan sarana sanitasi yang 

berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya air dan lingkungan; 

3. Menyediakan prasarana dan sarana air limbah domestik 

yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan 

lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya air dan lingkungan. 

 

1.5. SASARAN 

Sasaran Program SANIMAS adalah: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  

2. Warga daerah rawan sanitasi yang mengacu pada SSK 

Kabupaten/Kota. 

 

1.6. TAHAPAN 

Tahapan Program SANIMAS terdiri dari :  

1. Tahap Penyiapan Warga; 

2. Tahap Perencanaan Warga; 

3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; 

4. Tahap Pasca Konstruksi. 
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1.7. PENDEKATAN PROGRAM 

Program SANIMAS merupakan salah satu program 

penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi sektor air 

limbah domestik berbasis masyarakat yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayaan 

masyarakat melalui: 

1. Mendorong keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR). Orientasi kegiatan baik dalam proses 

pelaksanaan program SANIMAS maupun pemanfaatan 

hasil, ditujukan kepada masyarakat di permukiman padat 

penduduk dengan kondisi rawan sanitasi dan diutamakan 

bagi MBR; 

2. Mendorong keterlibatan masyarakat memperoleh 

kewenangan, kepercayaan, kesempatan yang luas dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pemanfaatan dan pengelolaan pembangunan prasarana 

dan sarana sanitasi dari pusat secara mandiri; 

3. Mendorong inisiatif masyarakat dengan iklim keterbukaan. 

Masyarakat mengidentifikasi permasalahan, merumuskan 

kebutuhan, serta pemecahan permasalahan secara 

demokratis, transparan dan berpihak kepada kaum 

perempuan, rentan/marjinal serta anak-anak; 

4. Meningkatkan keswadayaan masyarakat. Tumbuhnya 

kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membangun 

sanitasi menjadi faktor pendorong utama dalam 

keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana sanitasi terbangun; 

5. Menguatkan kapasitas masyarakat adanya peningkatan 

dan penguatan kapasitas masyarakat tentang PHBS 

didampingi oleh Fasilitator Provinsi (FASPROV) dan tenaga 

fasilitator lapangan (TFL). 
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1.8. PRINSIP-PRINSIP SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  

Dalam penyelenggaraan SANIMAS diterapkan beberapa prinsip 

dasar sebagai berikut: 

1. Tanggap Kebutuhan 

a) Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen untuk 

mereplikasi, menyediakan dana, bantuan teknis dan 

bertanggungjawab pada pembinaan tahap persiapan 

warga, perencanaan dan pasca konstruksi; 

b) Masyarakat memiliki komitmen untuk melaksanakan 

seluruh tahapan Program SANIMAS. 

2. Seleksi Mandiri Calon Lokasi 

Pemilihan lokasi berada sepenuhnya di tangan masyarakat 

sedangkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota hanya 

sebagai fasilitator. 

3. Pilihan Teknologi 

Masyarakat diberikan edukasi tentang bentuk bangunan dan 

teknologi pengelolaan air limbah domestik agar masyarakat 

mampu memilih teknologi yang sesuai dengan kondisi 

setempat. 

4. Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan dengan 

didampingi oleh Fasilitator Provinsi dan Tenaga Fasilitator 

Lapangan. 

5. Kesetaraan Gender 

Keterlibatan baik laki-laki maupun perempuan dapat 

berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan program 

SANIMAS, yaitu pada tahap persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan dan pasca konstruksi sesuai dengan 

kapasitasnya. 
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6. Berkelanjutan 

Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

sanitasi terbangun dilaksanakan secara berkelanjutan oleh 

masyarakat dengan dibantu pemerintah daerah. 

7. Multi-Pendanaan 

Selain dana dari pemerintah, program SANIMAS membuka 

peluang bagi pihak lain diantaranya swasta, dunia usaha, 

koperasi, individu dan kelompok.  

8. Akuntabel 

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. 

 

1.9. KRITERIA LOKASI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH  

Kriteria Lokasi Penerima Bantuan adalah: 

1. Lokasi sasaran SANIMAS adalah lokasi yang berada di 

kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk ≥ 150 

Jiwa/hektar; 

2. Berada di daerah rawan Sanitasi serta memiliki kebutuhan 

untuk penanganan permasalahan sanitasi sesuai dengan 

buku dokumen SSK; 

3. Diutamakan bagi MBR; 

4. Cakupan pelayanan minimal 70 KK atau setara dengan + 

350 jiwa; 

5. Memiliki tingkat Partisipasi masyarakat yang tinggi; 

6. Tersedia Air Bersih. 

 

1.10. POLA PENYELENGGARAAN 

Pola penyelenggaraan program SANIMAS dilakukan oleh 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan didampingi oleh 

Fasilitator Provinsi dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang 
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memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai 

kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi. 

Secara keseluruhan keterlibatan masyarakat dalam 

implementasi program SANIMAS adalah sebagai subyek (pelaku 

utama program). Masyarakat sasaran dengan didampingi TFL, 

akan melakukan analisa situasi dengan mengangkat kondisi 

sosial masyarakat sasaran, memunculkan kebutuhan akan 

permasalahan kondisi rawan sanitasi, untuk dilakukan kegiatan 

perencanaan perbaikan sarana sanitasi secara mandiri melalui 

program SANIMAS. Adapun kegiatan tersebut dilakukan mulai 

dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

dan tahap pasca konstruksi. 

 

1.11. ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM SANIMAS 

Penyelenggaraan program SANIMAS melibatkan berbagai 

komponen pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang mulai 

dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota, 

Provinsi sampai tingkat pusat dengan struktur organisasi pada 

Gambar 1.1. pengaturan organisasi pengelola dan pelaksana 

program SANIMAS pada tingkat pusat, Provinsi, 

Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan, kecamatan sebagaimana 

dijelaskan bagan berikut ini. 
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Gambar 1. 1 Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program 

SANIMAS 

1.11.1. Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat 

1.11.1.1 Direktorat Sanitasi 

Direktorat Sanitasi merupakan organisasi di tingkat pusat yang 

memberikan pembinaan teknis, pengembangan sumber daya 

manusia (SDM), serta melakukan monitoring dan evaluasi 

(Monev). 

Pembinaan teknis kegiatan program SANIMAS dilakukan oleh 

Direktorat Sanitasi. Sedangkan pengembangan SDM dan Monev 

dilakukan oleh Satuan kerja (Satker) Direktorat Sanitasi. 

1.11.1.2 Peran Direktorat Sanitasi  

Dalam melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan 

kegiatan SANIMAS, Direktorat Sanitasi mempunyai peran 

sebagai berikut: 
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1. Menyampaikan kebijakan dan strategi di bidang 

pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; 

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik. 

1.11.1.3 Tugas Satker Direktorat Sanitasi 

Dalam melakukan pengembangan SDM serta Monitoring dan 

Evaluasi kegiatan SANIMAS, Satker Direktorat Sanitasi 

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Berkoordinasi dengan Sub Direktorat Sanitasi dalam 

penyelenggaraan program di tingkat pusat; 

2. Berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah Provinsi; 

3. Melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi 

program SANIMAS kepada Direktur Sanitasi setiap tiga 

bulan sekali; 

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Sakter Direktorat Sanitasi 

pada Program SANIMAS dapat dibantu oleh Konsultan 

Advisory. 

1.11.2. Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi 

1.11.2.1 Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat 

Provinsi  

Kegiatan SANIMAS di tingkat Provinsi berada pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah dimana Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) dan pejabat inti ditunjuk dan diangkat oleh 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Tugas Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

antara lain: 

1. Menyelenggarakan Program SANIMAS di tingkat Provinsi; 
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2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sanitasi; 

3. Melakukan dan melaporkan hasil pengendalian 

pelaksanaan Program SANIMAS kepada Direktorat Sanitasi; 

4. Merekrut dan memobilisasi TFL; 

5. Merekomendasikan calon Fasilitator Provinsi; 

6. Membuat Surat Keputusan (SK) sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran untuk KSM yang terbentuk berdasarkan hasil 

rembuk di masyarakat;  

7. Melakukan verifikasi dokumen Rencana Kerja Masyarakat 

(RKM); 

8. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KSM; 

9. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan 

rekomendasi dari Fasilitator Provinsi dan TFL; 

10. Fasilitasi kepada KSM mengenai kelengkapan dokumen 

pendukung proses pencairan dana ke KPPN;  

11. Memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh 

KSM dibantu oleh Fasilitator Provinsi dan TFL; 

12. Melakukan amandemen/adendum dokumen PKS apabila 

diperlukan; 

13. Menyusun Laporan Progress Keuangan dan Laporan 

Progress Fisik termasuk dokumentasi berdasarkan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemajuan fisik di 

lapangan; 

14. Menyusun laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

dan pemutakhiran laporan progres fisik; 

15. Memeriksa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) 

untuk kelengkapan serah terima hasil penyelesaian 

pekerjaan fisik;  

16. Membantu KSM untuk melakukan uji coba terhadap 

semua fungsi prasarana dan sarana sanitasi terbangun; 

17. Memfasilitasi rapat koordinasi rutin antara Fasilitator 

Provinsi, TFL, KSM, KPP dan Pemda Kabupaten/Kota; 
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18. Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksa/auditor. 

1.11.3. Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota, 

sebagai penanggungjawab pelaksanaan program di 

Kabupaten/Kota. Tugas dari pemerintah Kabupaten/Kota 

adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan program SANIMAS 

di wilayah kerjanya. 

Tugas Bupati/Walikota antara lain: 

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program SANIMAS di 

wilayah kerjanya, bersama OPD terkait Kabupaten/Kota 

dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

2. Membina OPD terkait; 

3. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan SANIMAS 

diwilayah kerjanya, khususnya kepada KSM didampingi 

TFL; 

4. Menyediakan dana Biaya Operasional (BOP) dari dana 

APBD Kabupaten/kota untuk penyelenggaraan SANIMAS; 

5. Berperan sebagai Pembina Kelompok Pemanfaat dan 

Pemelihara (KPP) dalam keberlanjutan Program SANIMAS; 

6. Mengusulkan calon lokasi SANIMAS dan mengajukan surat 

minat perihal usulan tersebut. 

1.11.4. Organisasi Pelaksana Tingkat Masyarakat 

Organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan 

SANIMAS adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan 

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). 

KSM merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan 

pembangunan sarana sanitasi sedangkan KPP berperan dalam 

keberlanjutan sarana sanitasi Program SANIMAS di tingkat 

desa/kelurahan. 
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KSM dan KPP merupakan wakil masyarakat pengguna dan 

pemanfaat, sehingga keberhasilan program ini akan sangat 

tergantung pada peran aktif masyarakat (partisipasi) dalam 

setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses penyiapan 

masyarakat, sosialiasasi, perencanaan, pelaksanaan 

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaannya. 

1.11.4.1 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

Pembentukan KSM dilakukan pada saat rembuk warga ke dua 

dengan bentuk dan susunan struktur organisasi sesuai 

kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keterlibatan 

kaum perempuan. 

Surat Keputusan (SK) Kelompok Swadaya Masyarakat dibuat 

oleh Kuasa Pengguna Anggaran Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah. 

Tugas KSM antara lain: 

1. Melakukan kampanye tentang PHBS baik kesehatan diri 

dan kesehatan lingkungan; 

2. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) pembangunan 

sarana/prasarana sanitasi, didampingi oleh tim TFL; 

3. Mensosialisasikan dokumen RKM kepada calon pemanfaat 

sarana sanitasi; 

4. Memfasilitasi kegiatan rembuk warga;  

5. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) 

dengan PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

6. Bersama Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) 

Menyusun rencana pendanaan operasi dan pemeliharaan 

(O&P) sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai; 

7. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana 

Penarikan Dana Bank (RPDB) yang akan digunakan dalam 

proses pembangunan prasarana/sarana sanitasi; 



- 14 - 

8. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan 

keuangan pembangunan prasarana/sarana sanitasi setiap 

minggu kepada Masyarakat; 

9. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahapan 

penyaluran dana dilengkapi dengan bukti penggunaan 

dana; 

10. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah, Fasilitator Provinsi, 

Kepala Desa/ Lurah, Kader Masyarakat dan TFL selama 

pelaksanaan konstruksi; 

11. Melakukan uji coba terhadap semua fungsi prasarana dan 

sarana sanitasi terbangun; 

12. Melakukan serah terima prasarana dan sarana sanitasi 

yang terbangun kepada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah. 

13. Melakukan koordinasi dengan DLH untuk pengurusan 

SPPL dalam kegiatan pembangunan SANIMAS reguler 

dibantu oleh TFL dan FASPROV. 

1.11.4.2 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) 

KPP dibentuk pada saat Rembuk Warga ke dua, bersamaan 

dengan pembentukan KSM. Kepengurusan/ keanggotaan KPP 

diutamakan berasal dari calon pemanfaat dan minimal satu 

orang dari KSM. 

KPP bersama masyarakat akan mengelola prasarana dan sarana 

sanitasi terbangun untuk keberlanjutan program. Hal ini akan 

dituangkan dalam AD/ART KPP, yang disusun oleh pengurus 

KPP. 

Surat Keputusan (SK) pembentukan KPP dibuat oleh Kepala 

Desa/Lurah/PEMDA. Jika KPP akan mengelola dana bantuan 

dari pihak lain (APBN, APBD, CSR, dan bantuan lainnya) maka 
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organisasi KPP wajib berbadan hukum.  

Tugas dan Fungsi KPP adalah: 

1. Merencanakan besaran iuran pemanfaatan sarana Sanimas 

terbangun; 

2. Mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, 

membukukan dan melaporkan secara rutin kepada 

anggota/ pemanfaat dan pemerintah desa/kelurahan; 

3. Membuka rekening bank atas nama KPP (ditandatangani 

oleh 3 orang pengurus KPP) dan menyetorkan dana 

pemeliharaan sesuai dengan persyaratan tahap pencairan 

dana; 

4. Mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana 

sanitasi; 

5. Mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah Sambungan 

Rumah (SR); 

6. Melakukan kampanye tentang PHBS baik kesehatan diri 

dan kesehatan lingkungan; 

7. Menggalang kemitraan dengan pihak lain. 

 

1.12. FASILITATOR PENDAMPING  

1.12.1. Fasilitator Pendamping Tingkat Pusat 

Fasilitator pendamping tingkat pusat bertugas untuk 

memberikan dukungan menejemen dan teknis kepada 

Direktorat Sanitasi dalam menyelenggarakan program SANIMAS 

agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan pelaksanaan. 

Dalam pelaksanaannya di tiap Provinsi di bantu oleh fasilitator 

tingkat provinsi. 
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Tugas Fasilitator Tingkat Provinsi : 

1. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 

menyelenggarakan Program SANIMAS di tingkat Provinsi; 

2. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program 

dengan memberikan dukungan teknis dan manajemen 

program di tingkat kabupaten/kota; 

3. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, 

serta melaporkannya kepada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah; 

4. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 

melakukan verifikasi dokumen RKM, dokumen pencairan 

dana dan laporan pertanggungjawaban; 

5. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 

menyusun Laporan Progress Fisik dan Laporan Progress 

Keuangan pelaksanaan tingkat Provinsi; 

6. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 

memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh 

KSM; 

7. Melakukan input data pada aplikasi MIS (Management 

Information System) secara berkala setiap minggu; 

8. Bersama dengan KSM melakukan uji coba terhadap semua 

fungsi prasarana dan sarana sanitasi terbangun;  

9. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota 

dalam pelaksanaan program Sanimas; 

10. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif 

tindak lanjut penanganannya kepada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah; 

11. Menyampaikan laporan bulanan ke konsultan tingkat 

pusat (Advisory); 

12. Menyampaikan salinan RKM ke konsultan tingkat pusat 

(Advisory); 
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13. Memantau kinerja TFL dalam penyelenggaraan program 

SANIMAS dan menyampaikan laporan kinerja TFL per tiga 

bulan. 

1.12.2. Fasilitator Pendamping Tingkat Kabupaten/Kota 

Fasilitator pendamping tingkat Kabupaten/Kota bertugas untuk 

memberikan dukungan manegemen dan teknis kepada 

Direktorat Sanitasi melalui Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah dalam menyelenggarakan program SANIMAS agar 

pelaksanaan program dapat sesuai dengan pelaksanaan. 

Tugas TFL Pemberdayaan adalah: 

1. Melakukan pemicuan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya sanitasi; 

2. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada 

masyarakat di lokasi sasaran; 

3. Memfasilitasi kegiatan rembuk-rembuk ditingkat 

masyarakat; 

4. Memfasilitasi pembentukan KSM, KPP dan Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa; 

5. Membantu KSM dan aparat desa/kelurahan untuk 

melakukan identifikasi permasalahan sanitasi dan 

kebutuhan prasarana/sarana; 

6. Menjamin bahwa kelompok penerima manfaat termasuk 

perempuan, kelompok rentan dan penduduk 

berpenghasilan rendah sudah dilibatkan pada saat proses 

persiapan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi;  

7. Bersama sama dengan KSM dalam penyusunan dokumen 

RKM; 

8. Bersama sama dengan KPP dalam penyusunan rencana 

pengelolaan sarana, termasuk penetapan besaran iuran 
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dan pengumpulan dana iuran yang akan disetorkan 

sebagai persyaratan pencairan dana; 

9. Membantu KSM dalam proses penyusunan Laporan 

Penggunaan Dana (LPD) setiap termin penarikan dana dari 

bank dan membantu penyusunan laporan pertanggung 

jawaban (LPJ); 

10. Membantu KSM dalam proses penyusunan laporan 

pertanggungjawaban setiap tahapan; 

11. Membantu tim pengadaan barang dan jasa dalam 

pelaksanaan fungsinya; 

12. Melakukan koordinasi dengan pengelola kegiatan di tingkat 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada setiap tahapan 

kegiatan;  

13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap 

tahapan program sesuai dengan format yang telah 

ditetapkan dan disampaikan kepada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah melalui Fasilitator Provinsi; 

14. Mengisi formulir MIS sesuai dengan progres kegiatan 

dilapangan dan melaporkan kepada Fasilitator Provinsi; 

15. Mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan terjadinya 

konflik sosial di masyarakat ataupun penolakan dari 

warga; 

16. Memberikan penguatan kepada KSM maupun KPP tentang 

laporan administrasi. 

Tugas TFL Teknik adalah : 

1. Melakukan pemicuan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya sanitasi; 

2. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada 

seluruh masyarakat;  

3. Memfasilitasi kegiatan rembuk-rembuk ditingkat 

masyarakat; 
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4. Memfasilitasi pembentukan KSM, KPP dan Tim Pengadaan 

Barang dan Jasa; 

5. Bersama sama dengan KPP dalam penyusunan rencana 

pengelolaan sarana, termasuk penetapan besaran iuran; 

6. Bersama sama dengan KPP dalam penyusunan mekanisme 

operasi dan pemeliharaan; 

7. Bersama sama dengan KSM dan aparat kelurahan/desa 

untuk melakukan identifikasi permasalahan sanitasi dan 

kebutuhan prasarana/sarana; 

8. Bersama sama dengan KSM dalam proses penyusunan 

rencana teknis rinci, gambar kerja, Detail engineering 

desain (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

9. Memastikan bahwa satuan biaya dalam RAB tidak lebih 

dari harga satuan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh 

BPS; 

10. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana 

sesuai tahapan pekerjaan;  

11. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 

memverifikasi dokumen RKM; 

12. Membantu KSM dalam proses penyusunan Laporan 

Penggunaan Dana (LPD) setiap termin penarikan dana dari 

bank; dan membantu penyusunan laporan pertanggung 

jawaban(LPJ) 

13. Membantu KSM dalam proses penyusunan laporan 

pertanggungjawaban setiap tahapan; 

14. Membantu KSM dalam proses pengadaan barang dan jasa; 

15. Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada 

KSM pada saat pelaksanaan pembangunan 

prasarana/sarana sanitasi; 

16. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola 

kegiatan di tingkat kelurahan/desa dalam penyelenggaraan 

program pada setiap tahapannya; 
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17. Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada 

pengelola kegiatan di tingkat kelurahan/desa dalam 

pengendalian dan pelaporan pelaksanaan; 

18. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap 

tahapan program sesuai dengan format yang telah 

ditetapkan dan disampaikan kepada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah melalui Fasilitator Provinsi; 

19. Mengisi formulir MIS sesuai dengan progres kegiatan 

dilapangan dan melaporkan kepada Fasilitator Provinsi. 
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II. MEKANISME PENCAIRAN DANA 

2.1. PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH  

Dana Bantuan Pemerintah pada Program SANIMAS bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diberikan 

melalui Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

dan disalurkan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 

 

2.2. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH 

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat 

melalui Kelompok Swadaya Masayarakat adalah dalam bentuk 

uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme 

transfer.  

 

2.3. TUJUAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

Penggunaan dana bantuan pemerintah digunakan untuk 

membangun sarana prasarana sanitasi berupa Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan 

pilihan sebagai berikut: 

a) Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) dengan 

Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pelayanan 

dengan jumlah minimal 70 KK atau setara dengan 350 

jiwa;  

b) Kombinasi MCK dan SPALD-T Skala Permukiman, MCK 

maksimum 4 bilik pintu, Sub-sistem Pelayanan dengan 

jumlah minimum 35 KK; 
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2.4. ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH DANA 

BANTUAN PEMERINTAH  

Alokasi anggaran bantuan pemerintah pada Program SANIMAS 

adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) / 

Kelompok Swadaya Masyarakat.  

Dari alokasi anggaran/KSM tersebut diperbolehkan 

mengalokasikan maksimal 5% atau setara maksimal 

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pendanaan 

bangunan pendukung pada Sub-sistem pengolahan (bangunan 

IPAL).  

Diasumsikan apabila terdapat  bangunan pendukung di 1 

lokasi, maka: 

√ Alokasi untuk pembangunan Prasarana dan sarana sanitasi 

adalah sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh 

lima juta rupiah) dengan rincian sesuai poin dibawah 

tentang rincian penggunaan dana bantuan; 

√ Alokasi untuk bangunan pendukung pada Sub-sistem 

Pengolahan (bangunan IPAL) adalah sebesar Rp 

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian 

minimal 65% untuk bahan/material, peralatan kerja dan 

maksimal 35% untuk upah pekerja; 

Dana bantuan dialokasikan pada dokumen anggaran/DIPA 

masing-masing Balai Prasarana Permukiman Wilayah penerima 

Program.  

Dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 

1. Minimal 60% dari total dana bantuan untuk 

material/bahan dan peralatan kerja (termasuk pekerjaan 
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SR); 

2. Maksimal 35% dari total dana bantuan untuk upah pekerja; 

3. Maksimal 5% dari total dana bantuan untuk operasional 

KSM / kegiatan non fisik (jumlah dan jenis disepakati dalam 

rembuk warga). Kegiatan non fisik yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

- Rembuk masyarakat pada masa konstruksi; 

- Alat Tulis Kantor (ATK) termasuk materai dan printer 

(apabila KSM membeli printer maka pada saat serah 

terima pekerjaan printer harus diserahterimakan juga 

dimana nantinya printer akan digunakan untuk 

keperluan KPP) alokasi untuk printer maksimal 

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); 

- Pembuatan Dokumen LPj KSM (Perlengkapan, fotocopy, 

jilid) 

- Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); 

- Asuransi kecelakaan untuk pekerja konstruksi; 

- Kampanye Perilaku Hidup  Bersih dan Sehat (PHBS); 

- Papan informasi pelaksanaan kegiatan; 

- Spanduk, poster untuk edukasi masyarakat terkait 

program; 

- Konsumsi untuk kegiatan peningkatan kapasitas pekerja 

dan tukang di tingkat masyarakat; 

- Transport KSM untuk pencairan dana ke bank, belanja 

material, koordinasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi; 

- Pembelian pulsa pengurus KSM (Ketua dan Bendahara) 

maksimal Rp.100.000 seratus ribu / bulan pada masa 

konstruksi  

- Pengurusan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 

(SPPL) jika dibutuhkan,  

- Biaya analisa sampel air limbah, (untuk biaya analisa 
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sampel air limbah disetorkan kerekening KPP) karena 

akan digunakan pasca konstruksi 

- Alokasi dana non fisik hanya untuk membiayai kegiatan 

yang dilakukan setelah dana ditransfer kerekening KSM. 

 

2.5. PERSYARATAN PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH  

Persyaratan penerima dana bantuan adalah Desa yang telah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan serta membentuk Kelompok 

Swadaya Masyarakat melalui rembuk warga. Selanjutnya Surat 

Keputusan KSM ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.  

 

2.6. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

Dalam proses penyaluran dana bantuan dari Balai kepada KSM, 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan yaitu 

sebagai berikut: 

1) SK KSM sudah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

2) KSM diwajibkan membuka rekening bersama atas nama 

KSM, sebelum perjanjian kerjasama/kontrak kerjasama 

dibuat oleh PPK pada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah;  

3) Rekening bersama ditandatangani (specimen) oleh 3 orang 

(Ketua KSM, Bendahara KSM dan satu orang dari calon 

penerima manfaat); 

4) Dana pembukaan rekening bersumber dari 

swadaya/kontribusi masyarakat atau dari pemerintah desa 

penerima program; 

5) Perjanjian Kerjasama/kontrak kerjasama ditandatangani 

oleh PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

dengan ketua KSM; 
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Adapun isi perjanjian kerjasama/kontrak kerja atau yang 

dimaksud minimal memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) Hak dan kewajiban kedua belah pihak; 

b) Jumlah dana bantuan yang diberikan; 

c) Tata cara dan syarat penyaluran dana; 

d) Durasi kerjasama/kontrak; 

e) Pernyataan kesanggupan KSM untuk menggunakan 

dana sesuai rencana yang telah disepakati; 

f) Pernyataan kesanggupan KSM untuk menyertorkan 

sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; 

g) Pernyataan kesanggupan KSM menyampaikan laporan 

penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan 

h) Pernyataan kesanggupan KSM menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan 

selesai atau akhir tahun anggaran. 

i) Sanksi 

6) Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan mekanisme 

transfer ke rekening KSM, transfer dilakukan 2 tahap 

dengan ketentuan berikut ini: 

a) Tahap I sebesar 70% dari total nilai kontrak, syarat : 

− Rencana Kerja Masyarakat (RKM) telah diverifikasi 

dan disetujui PPK; 

− KSM telah membuka rekening bersama; 

− Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh PPK 

dan KSM; 
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b) Tahap II sebesar 30% dari total nilai kontrak, syarat 

: 

− Progress fisik minimal 60%; 

− Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahap I telah 

diverifikasi dan diterima oleh PPK; 

− KPP telah membuka rekening bersama; 

7) Dokumen yang disiapkan oleh Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah antara lain:  

a) Perjanjian kerjasama/kontrak; 

b) Berita Acara Pembayaran; 

c) Kuitansi pembayaran/kuitansi bukti penerimaan uang 

KSM; 

d) Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8) Dokumen yang disiapkan oleh KSM antara lain: 

a) Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 

b) Buku Rekening KSM 

c) Surat permohonan penyaluran dana tahap I (pertama) 

dan II (dua); 

d) Buku Rekening KPP 

e) Rencana Penggunaan Dana (RPD);  

RPD merupakan rencana penggunaan dana yang 

disusun oleh KSM bersama dengan TFL, dimana 

sumber data di RPD diambil dari Rencana Anggaran 

dan Biaya (RAB). RPD disusun menjadi 2 (tahap I dan 

II) sesuai dengan rencana prioritas kebutuhan 

material/bahan,alat kerja, upah dan operasional.  
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2.7. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

Pengelolaan dana bantuan oleh KSM terdiri dari beberapa 

tahapan antara lain : 

√ Penyusunan rencana penarikan dana dari bank 

√ Penggunaan dana bantuan (pembayaran oleh bendahara) 

√ Pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang kas 

√ Penyusunan laporan pertanggungjawaban  

√ Penyusunan Rencana Penarikan Dana dari Bank 

Setelah transfer dana masuk ke rekening KSM maka KSM dapat 

melakukan penarikan dana ke bank. Sebelum menarik dana, 

pengurus KSM melakukan rembuk untuk mengidentifikasi 

daftar kebutuhan pada periode tertentu. 

Adapun hal-hal yang harus dilakukan sebelum dana ditarik dari 

rekening adalah sebagai berikut : 

√ KSM dibantu TFL untuk menyusun RPDB (identifikasi daftar 

kebutuhan yang akan direalisasikan sesuai pelaksanaan 

fisik dilapangan)  

√ Setelah RPDB selesai disusun, Fasilitator Provinsi akan 

melakukan verifikasi; 

√ Apabila RPDB dinyatakan layak maka KSM dapat 

melakukan penarikan dana ke bank;  

Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) merupakan pembagian 

dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahapan. RPDB dibuat 

setiap termin penarikan dana ke bank.  

Sebagai langkah pengendalian penggunaan dana bantuan, 
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maka untuk dana tahap I (pertama) sebesar 70% dari nilai 

kontrak, minimal ditarik 3 (tiga) kali dari Bank atau dengan 

kata lain tidak bisa sekali penarikan. Sedangkan untuk dana 

tahap 2 (kedua) sebesar 30% dari nilai kontrak, minimal 

ditarik 2 (dua) kali dari Bank atau dengan kata lain tidak bisa 

sekali penarikan. Sehingga total RPDB selama penggunaan 

seluruh dana bantuan adalah 5 (lima) termin.   

Pada saat penarikan termin akhir, maka KSM diwajibkan 

untuk menutup rekening bersama. Saldo dana direkening 

berupa setoran awal dan bunga (bila ada) semuanya ditarik 

juga, dan dana tersebut diserahkan ke KPP / langsung 

disetorkan ke rekening KPP untuk digunakan sebagai dana 

pemeliharaan tahun berikutnya.  

2.7.1. Penggunaan dana bantuan (pembayaran oleh bendahara) 

Orang yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, dan 

membayar/menyerahkan uang adalah bendahara KSM. Dana 

bantuan digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan yang 

sudah disetujui oleh PPK selaku pemegang kontrak.  

Untuk setiap pengeluaran uang kas/pembayaran, wajib dibuat 

kuitansinya oleh bendahara. Sebagai pendukung dari kuitansi 

pengeluaran yang dibuat oleh bendahara maka bendahara 

meminta bukti transaksi dari yang menerima uang (contoh, 

apabila pembelian material dari toko, maka toko akan 

memberikan nota pembelian/faktur pembelian ke bendahara) 

Bukti pembayaran (kuitansi pengeluaran yg dibuat oleh 

bendahara KSM) harus dibubuhi materai sesuai ketentuan UU 

RI No. 10 Tahun 2020 tentang bea materai, sebagai berikut: 

a) Untuk pembayaran yang mempunyai harga nominal sampai 

dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dikenakan 
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Bea Meterai; 

b) Untuk pembayaran yang mempunyai harga nominal lebih 

dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan bea 

meterai dengan tarif sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu 

rupiah) 

2.7.2. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas  

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian 

penggunaan dana dalam bentuk tulisan ke dalam pembukuan. 

Pencatatan dilakukan sesuai dengan format dalam lampiran 

pedoman teknis pelaksanaan. Pencatatan penggunaan dana 

dibuat di buku bank, buku kas umum KSM dan buku bantu. 

Adapun buku yang digunakan dalam pencatatan transaski yang 

dilakukan oleh KSM adalah sebagai berikut :   

2.7.2.1 Buku Kas Umum 

Buku Kas Umum KSM adalah buku yang digunakan untuk 

mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran uang 

yang dalam rangka pelaksanaan Program. Penerimaan yang 

dicatat dalam buku kas umum adalah penarikan dana dari 

bank dan penerimaan swadaya tunai / kontribusi masyarakat 

dalam mendukung Program. 

Pencatatan dalam buku kas umum harus sesuai dengan bukti 

penerimaan dan pengeluaran/pembayaran. Buku Kas Umum 

ditulis tangan atau dengan cara lain yang dapat dilakukan oleh 

Bendahara KSM. 

2.7.2.2 Buku Bank KSM 

Buku Bank KSM merupakan catatan yang dipindahkan dari 

pencatatan transaksi oleh  bank melalui buku rekening KSM.   



- 30 - 

Pencatatan buku bank KSM sangat mudah karena bendahara 

tinggal memindahkan catatan transaksi yang ada sesuai dengan 

print out di buku rekening KSM, hanya yang membedakan 

adalah pada saat dana KSM bertambah maka posisi pencatatan 

di buku rekening oleh bank adalah sebagai pengeluaran (kredit), 

sedangkan di buku bank KSM dicatat sebagai penerimaan 

(debet). Demikian sebaliknya, pada saat dana direkening KSM 

berkurang maka pihak bank mencatat sebagai penerimaan di 

buku tabungan KSM, sedangkan di buku bank bendahara KSM 

dicatat sebagai pengeluaran. 

Selain Buku Kas Umum dan Bank diatas, KSM juga perlu untuk 

membuat pencatatan di buku bantu, yaitu antara lain: 

2.7.2.3 Buku Operasional (Dana Non Fisik) 

Buku operasional adalah buku yang digunakan untuk mencatat 

detail pengeluaran dana bantuan khusus untuk kegiatan non 

fisik (operasional KSM). 

Buku operasional ini merupakan buku bantu dari buku kas 

umum. Pencatatan di buku operasional bertujuan untuk 

mempermudah pemeriksaan terhadap rincian biaya-biaya 

operasional KSM karena di buku kas umum pencatatan jumlah 

pengeluaran operasional dibuat secara umum/global. 

2.7.2.4 Buku Swadaya 

Buku swadaya adalah buku yang digunakan untuk mencatat 

penerimaan swadaya baik dalam bentuk uang tunai (incash) 

maupun non tunai (inkind) (misalkan: swadaya material/bahan, 

alat dan tenaga kerja). 
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2.7.2.5 Buku Upah Kerja 

Buku upah kerja adalah buku yang digunakan untuk mencatat 

detail nama-nama pekerja dan upah yang diterima.  

2.7.2.6 Buku Material 

Buku Material adalah buku bantu yang digunakan untuk 

mencatat setiap material yang masuk dan keluar, buku material 

ini dibuat per jenis material yang memiliki nilai besar (seperti 

semen, pasir, besi, dan lainnya sesuai jenis material yang 

digunakan)  

2.7.2.7 Laporan Penggunaan Dana (LPD) 

LPD adalah laporan realisasi penggunaan dana yang disusun 

setiap termin penarikan dana dari bank. Laporan ini memuat 

nilai kumulatif dari realisasi penggunaan dana untuk 

kebutuhan material/bahan, alat, upah, dan operasional. 

LPD ini dibuat oleh KSM bersama dengan TFL dan diverifikasi 

oleh Fasprov. 

KSM wajib menyampaikan LPD setiap termin penarikan dana 

bantuan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah melalui 

Fasprov. Atau dengan kata lain setiap melakukan penarikan 

dana dari bank, selanjutnya wajib disusun Laporan Penggunaan 

Dana (LPD) sebagai syarat penarikan dana  berikutnya. 

 

2.8. SUMBER PENDANAAN LAINNYA 

Dalam pelaksanaan program selain dana bantuan pemerintah 

yang bersumber dari APBN, pendanaan dimungkinkan juga 

bersumber dari pendanaan lainnya, selama tidak mengurangi 

makna dari pemberdayaan sebagai model pendekatan yang 
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hendak dijalankan pada Program. Adapun sumber pendanaan 

yang dimaksud yaitu dari : 

2.8.1. Pemerintah Desa 

Untuk mendukung pelaksanaan program, diharapkan 

Pemerintah Desa juga dapat mengalokasikan dana untuk 

beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Sosialisasi tingkat Desa; 

b. Pembukaan Rekening KSM; 

c. Penyusunan RKM; 

d. Pembentukan dan pembinaan KSM; 

e. Sharing untuk pembangunan sarana sanitasi; 

f. Pemeliharaan Sarana Sanitasi; 

2.8.2. Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD):  

a. APBD non-DAK, digunakan untuk membiayai minimal 1 

lokasi selambat-lambatnya satu Tahun Anggaran 

berikutnya;  

b. Dana sharing (pendamping) APBD Program SANIMAS 

digunakan untuk kegiatan pra konstruksi antara lain: 

1) Pemberdayaan masyarakat, berupa sosialisasi, 

rembuk warga, rapat koordinasi, proses survei cepat/ 

pemilihan/seleksi lokasi partisipatif (SELOTIF), dan 

pendampingan masyarakat lainnya; 

2) Jika diperlukan untuk pendampingan penyusunan 

RTR – RAB fasilitas Sanitasi Berbasis Masyarakat 

untuk lokasi yang ada di kabupaten/kota setempat 
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maka Kabupaten/ Kota dapat merekrut jasa konsultan 

atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki 

spesialisasi keahlian bidang teknik (teknik lingkungan, 

teknik sipil, teknik arsitektur) dan pemberdayaan; 

3) Penguatan kapasitas, sosialisasi PHBS kepada 

operator dan calon pengguna; 

2.8.3. Swadaya Masyarakat ataupun pihak lain yang 

mendukung Program 

Pelaksanaan program dengan pola pemberdayaan ini mendorong 

adanya partisipasi masyarakat maupun pihak lain yang 

mendukung program melalui swadaya dalam bentuk uang tunai 

(incash) ataupun non tunai (inkind) seperti : tenaga kerja, lahan, 

material/bahan, peralatan, konsumsi.  

Dana tunai (in cash) dari masyarakat bisa digunakan untuk 

buka rekening KSM ataupun KPP. Dan iuran awal untuk 

operasional dan pemeliharaan sarana terbangun juga bisa 

digunakan untuk pembukaan rekening KPP sekaligus sebagai 

dana simpanan di KPP untuk pemeliharaan. 

2.9. KETENTUAN PERPAJAKAN 

Ketentuan perpajakan dalam penyaluran dan penggunaan dana 

bantuan program mengacu kepada ketentuan pajak yang 

berlaku dan surat Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat 

Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Nomor S-

171/PJ.02/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal penjelasan 

mengenai ketentuan perpajakan atas bantuan pemerintah. 

2.10. PERTANGGUNGJAWABAN 

a) KSM wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) 
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setiap tahapan dan diserahkan kepada PPK Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah; 

b) KSM selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan 

wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada 

masyarakat yang disampaikan melalui forum rembuk 

warga pelaksanaan fisik dan di papan informasi di lokasi 

sasaran secara periodik setiap dua minggu atau sesuai 

rembuk warga. 

c) Apabila terdapat sisa anggaran dari efisiensi dan 

penurunan harga yang terjadi di lapangan, maka sisa 

dana bantuan pemerintah dimaksud bisa dipergunakan 

untuk kegiatan pengembangan dengan menambah volume 

pekerjaan atau melakukan optimalisasi untuk kegiatan 

yang sejenis sesuai item pekerjaan yang terdapat di dalam 

RAB yang penggunaannya diputuskan melalui mekanisme 

rembuk warga dan harus disetujui oleh PPK pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah. Kesesuaian progres fisik 

dengan laporan pertanggungjawaban dana Bantuan yang 

telah digunakan akan menjadi bahan evaluasi untuk 

pengambilan keputusan. 

d) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK 

setelah pekerjaan selesai atau akhir program pada tahun 

anggaran berjalan dengan dilampiri: 

1) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

ditandatangani oleh KSM dan Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah; 

2) Berita Acara Commisioning Test (Test Kebocoran, 

pengaliran air dan sarana sanitasi yang dibangun 

telah memenuhi Standar pelayanan Minimal (SPM)) 

ditandatangani oleh Penerima Manfaat, TFL, KSM dan 

Fasprov, diketahui oleh Tim Balai Prasarana 
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Permukiman Wilayah; 

3) Berita acara serah terima barang yang ditandatangani 

oleh ketua KSM dan disaksikan oleh TFL kepada PPK 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

4) Dokumentasi (foto) fisik yang terbangun (0%, 60%, dan 

100%); 

5) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa 

dana; dan 

6) Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran 

telah disimpan oleh KSM. 

7) Bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal terdapat 

sisa dana bantuan. 

e) Isi Laporan pertanggungjawaban (LPj) atas pengelolaan 

dana bantuan terdiri dari 3 bagian:  

1) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 

a. Berita Acara Survei Harga Bahan, Upah dan Sewa 

Alat 

b. Undangan Pengadaan Bahan/Material 

c. Penawaran dari pemasok  

d. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha 

e. Surat Penentuan Pemenang 

f. Surat Penyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi  

g. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan 

Pekerjaan  

h. Surat Perjanjian Kerja (SPK);  

i. Dokumen Pengantar Barang / Faktur Barang 
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2) Laporan pelaksanaan fisik 

a. Buku Direksi 

b. Catatan Harian 

c. Catatan Peralatan Kerja 

d. Kurva S 

e. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan 

f. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan 

g. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan,  

3) Laporan Keuangan 

a. Rencana Penggunaan Dana (RPD) 

b. Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) 

c. Surat Permohonan Penarikan Dana dari Bank 

d. Buku Bank KSM 

e. Buku Kas KSM 

f. Buku Operasional (Dana Non Fisik) 

g. Buku Swadaya  

h. Buku Upah Kerja 

i. Buku Material 

j. Laporan Penggunaan Dana (LPD) 

k. Dokumentasi Kegiatan Konstruksi (Awal (0%), 

proses konstruksi (50%) dan hasil (100%) 

 

2.11. SANKSI 

Sanksi dalam pelaksanaan Program dimaksudkan sebagai 

upaya untuk pengendalian dan pembinaan program kepada 



- 37 - 

pemerintah daerah maupun masyarakat penerima 

bantuan. Adapun sanksi yang diberikan antara lain: 

1. PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah  dapat 

melakukan penangguhan terhadap pencairan dana 

bantuan tahap II jika terjadi penyimpangan didalam 

pelaksanaan kegiatan di lapangan dan/atau terjadi 

penyimpangan didalam penggunaan dana, sampai 

permasalahan diselesaikan oleh masyarakat melalui 

rembuk warga didampingi oleh TFL dan diketahui oleh 

Lurah/Kepala Desa yang dinyatakan dalam berita acara 

hasil rembuk warga; 

2. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan terjadi atau 

ditemui penyelewengan dan penyalahgunaan dana oleh 

pengurus KSM maka pengurus KSM yang bersangkutan 

dibebastugaskan dan dilakukan pemilihan pengurus 

KSM baru berdasarkan rembuk warga yang tertuang 

dalam berita acara;  

3. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan terjadi atau 

ditemui penyelewengan dan penyalahgunaan dana KSM 

yang mengakibatkan tidak terselesaikannya atau 

terbengkalaianya pekerjaan, KSM yang bersangkutan 

wajib menyelesaikan pekerjaan tersebut; 

4. Untuk lokasi yang batal atau mundur, maka dana 

bantuan pemerintah yang sudah dicairkan dialihkan ke 

lokasi lain yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan atau dana yang sudah dicairkan 

dikembalikan ke Kas Negara. 
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III. TAHAPAN PERSIAPAN 

Persiapan Penyelenggaraan Program SANIMAS dalam 

pelaksanaan kegiatan di lapangan merupakan salah satu 

tahapan yang sangat penting sebagai awal masuknya rangkaian 

tahapan pelaksanaan program, dalam rangka mencapai maksud 

dan tujuan program serta mewujudkan pelaksanaan program 

yang efektif, efisien, mandiri dan berkelanjutan. 

Tahap Persiapan pelaksanaan Program SANIMAS dilakukan 

secara berjenjang di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, sampai ditingkat masyarakat, yaitu: 

3.1. PENJARINGAN MINAT  

Penjaringan minat dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah 

Pusat ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dengan sasaran daerah rawan sanitasi yang tercantum dalam 

dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), melalui surat 

pemberitahuan, sosialisasi, workshop dan lain-lain. 

Langkah-langkah penjaringan minat 

3.1.1 Sosialisasi Tingkat Kabupaten/Kota 

Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah Provinsi kepada 

Kabupaten/ Kota untuk memperkenalkan dan 

menyebarluaskan informasi tentang Program SANIMAS dan 

pentingnya PHBS, sehingga pemangku kepentingan ditingkat 

Kabupaten/Kota memahami program tersebut. 

3.1.2 Seleksi Kabupaten/Kota 

Kabupaten/Kota yang berminat untuk mengikuti Program 

SANIMAS harus mengirimkan Surat Minat kepada Direktur 

Sanitasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota. 

Prioritas diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Memiliki dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan SSK; 
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2. Memiliki Perda RT/RW atau perda Bangunan Gedung; 

3. Memiliki atau yang sedang menyusun produk hukum 

terkait pengelolaan air limbah atau regulasi terkait sanitasi; 

4. Memiliki tingkat kepadatan penduduk minimal 150 

jiwa/hektar sesuai dengan pedoman teknis SANIMAS; 

5. Diutamakan Kabupaten yang memiliki IPLT; 

Contoh Surat Minat dapat dilihat pada Format 2.1 

  

3.2. PENYIAPAN FASILITATOR PROVINSI (FASPROV) DAN 

TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) 

Tenaga pendamping terdiri dari FASPROV dan TFL. FASPROV 

adalah tenaga fasilitator lapangan di tingkat Provinsi yang 

bertugas membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 

FASPROV merupakan bagian dari Konsultan Advisory. 

Sedangkan TFL adalah tenaga pendamping masyarakat dalam 

pelaksanaan Program SANIMAS. 

TFL direkrut oleh Direktorat Sanitasi dan Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah Provinsi melalui proses seleksi 

administrasi, tes tertulis (online) dan wawancara. TFL terdiri 

dari TFL bidang pemberdayaan dan TFL bidang teknik. Satu tim 

TFL terdiri dari satu orang TFL bidang pemberdayaan dan satu 

orang TFL bidang teknik yang membantu di titik lokasi atau 

sesuai penugasan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 

Dalam melakukan perekrutan TFL Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah mengutamakan TFL yang berdomisili di lokasi kegiatan 

penerima program SANIMAS. 
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Tabel 3. 1 Tahapan Rekrutmen TFL SANIMAS 

TAHAPAN PENANGGUNGJAWAB 
KELUARAN CALON TFL 

HASIL KEGIATAN % *) 

Pengumuman 
Rekrutmen 
TFL 

Direktorat Sanitasi dan 
Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah 

Daftar Calon 
Seleksi 
Adminitrasi 

 

Seleksi 
Administrasi 

Direktorat Sanitasi dan 
Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah 

Daftar Calon TFL 
Seleksi Tertulis 

 

Tes Tertulis 
(online) 

Direktorat Sanitasi 
Daftar Calon TFL 
Seleksi 

Wawancara 

150% 

Tes 
Wawancara 

Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah 

Daftar TFL 
Terseleksi 

120% 

Penguatan 
Kapasitas TFL 

Direktorat Sanitasi 

Daftar Nama TFL 
mengikuti 
penguatan 
kapasitas 

100% 

Kontrak Kerja 
Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah 

Penandatangan 
kontrak TFL 
dengan Balai 
Prasarana 
Permukiman 
Wilayah  

100% 

*)Prosentase dan TFL dari Kebutuhan  

3.2.1. Kriteria Calon FASPROV dan TFL 

1. Kriteria Umum FASPROV dan TFL  

a. Mampu mengoperasikan komputer minimal program 

Ms. Word, Ms. Excel dan mengakses internet; 

b. Memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik; 

c. Memiliki kemampuan dan pengalaman memfasilitasi 

dibidang pemberdayaan masyarakat (diutamakan); 

d. Berasal atau berdomisili dari Kabupaten/Kota sasaran 

Program (diutamakan); 
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e. Berkelakuan baik, dibuktikan melalui Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian (SKCK) 

f. Sehat jasmani maupun rohani (dibuktikan melalui 

Surat Keterangan Sehat dari Dokter); 

g. Memiliki SIM C 

h. Bersedia ditempatkan dan bekerja penuh waktu di 

lokasi dampingan;  

i. Bersedia bekerja dalam tim; 

j. Tidak terikat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) atau 

pekerjaan tetap lainnya; 

k. Bukan pengurus aktif dari BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), 

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Program dan 

calon anggota legislatif; 

l. Bukan anggota dan simpatisan partai politik; 

2. Kriteria Khusus FASPROV 

a. Berusia maksimal 50 tahun, pada saat memasukkan 

lamaran pekerjaan; 

b. Pendidikan minimal S1 Teknik (Teknik Lingkungan, 

Teknik Sipil, atau Arsitektur); 

c. Memiliki kemampuan perencanaan penyusunan 

Rencana Teknik Rinci (RTR), Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), menyusun analisis dan spesifikasi teknis aspek 

struktur mekanikal, arsitektur; 

d. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

memfasilitasi/ memberdayakan masyarakat khususnya 

melakukan kampanye PHBS; 

e. Memiliki kemampu menyusun laporan fisik; 

f. Memiliki kemampuan konsep pembukuan dalam 

pelaporan keuangan; 
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3. Kriteria Khusus Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik  

a. Berusia maksimal 45 tahun, pada saat memasukkan 

lamaran pekerjaan; 

b. Pendidikan minimal S1 Teknik (Teknik Lingkungan, 

Teknik Sipil, atau Arsitektur); 

a. Memiliki kemampuan perencanaan penyusunan 

Rencana Teknik Rinci (RTR), Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), menyusun analisis dan spesifikasi teknis aspek 

struktur mekanikal, arsitektur;Diutamakan yang 

memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

memfasilitasi/ memberdayakan masyarakat khususnya 

melakukan kampanye PHBS; 

b. Mampu menyusun laporan fisik; 

4. Kriteria Khusus Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 

Pemberdayaan  

a. Berusia maksimal 45 tahun, pada saat memasukkan 

lamaran pekerjaan; 

b. Pendidikan minimal S1/sederajat diutamakan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat atau Ilmu Ekonomi; 

c. Diutamakan yang memiliki kemampuan dan 

pengalaman dalam memfasilitasi/ memberdayakan 

masyarakat khususnya melakukan kampanye PHBS; 

d. Memiliki kemampuan konsep dasar pembukuan dalam 

pelaporan keuangan; 

3.2.2. Peningkatan Kapasitas Teknis Pendamping Lapangan 

Peningkatan kapasitas FASPROV dan TFL diselenggarankan 

oleh Direktorat Sanitasi yang diikuti juga oleh Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah  yang ditugaskan sebagai penanggung 

jawab program SANIMAS di tingkat Provinsi. Setelah 

Peningkatan kapasitas FASPROV dan TFL harus mampu 
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memfasilitasi masyarakat dalam mengkaji, mengenali, masalah-

masalah sanitasi yang ada dilingkungannya dan memberikan 

solusinya. 

 

3.3. PENANDATANGANAN KONTRAK KERJA FASPROV DAN 

TFL 

Setelah mengikuti kegiatan Peningkatan kapasitas, selanjutnya 

FASPROV menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan 

manajemen yang terkontrak (konsultan advisory) di Direktorat 

Sanitasi. Sedangkan TFL menandatangani kontrak kerja dengan 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah, sebagai dasar kerja 

dalam proses pendampingan Program SANIMAS. 
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IV. TAHAP PERENCANAAN 

4.1. VERIFIKASI DAFTAR PANJANG MENJADI DAFTAR 

PENDEK  

Daftar panjang merupakan data sekunder minimal 5 lokasi yang 

diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota melalui 

keluaran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) serta 

dokumen Memorandum Program (MP) Program Percepatan Sanitasi 

Permukiman (PPSP) atau data keluaran (laporan) hasil kegiatan 

lainnya, terkait sanitasi permukiman dari masing-masing 

Kabupaten/ Kota.  

Daftar panjang telah memuat lokasi dengan kepadatan minimal 

150 jiwa per hektar. 

Untuk memastikan kesiapan calon lokasi, FASPROV, TFL, SKPD 

Kabupaten/ Kota dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

melakukan verifikasi daftar panjang sehingga melalui tahap ini 

diperoleh calon Desa / Kelurahan (daftar Pendek). 

Berita acara verifikasi longlist dapat dilihat pada Format 2.11 

 

4.2. SELEKSI DAFTAR PENDEK MENJADI CALON PENERIMA 

PROGRAM SANIMAS  

Seleksi kelurahan ini dilakukan dengan metode SELOTIF tingkat 

Desa/ Kelurahan dengan instrumen sebagai berikut: 

a. Kesiapan lahan (dokumen/surat keterangan hibah lahan); 

b. Komitmen pemerintah Desa/Kelurahan dalam kontribusi 

pendanaan pada setiap tahapan kegiatan (surat pernyataan 

dari Kepala Desa/Lurah); 

c. Tingkat kepadatan penduduk tinggi (minimal 150 jiwa/Ha) 

dengan cakupan layanan minimal 70 KK (peta 
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Desa/Kelurahan); 

d. Tingkat kerawanan sanitasi (data akses sanitasi); 

e. Kondisi klasifikasi kesejahteraan masyarakat (data 

demografi masyarakat yang relevan dengan 

permasalahan/rawan sanitasi). 

f. Tujuan dari seleksi daftar pendek ini untuk memilih satu 

calon Desa/Kelurahan penerima Program SANIMAS dan 

Desa/Kelurahan terpilih akan melakukan tahapan 

selanjutnya yaitu Seleksi Titik Lokasi untuk menetukan 

titik lokasi terpilih. 

 

4.3. TAHAPAN PENYIAPAN WARGA DI DESA/KELURAHAN 

TERPILIH 

Desa/Kelurahan rawan sanitasi terpilih penerima Program 

SANIMAS, selanjutnnya masyarakat menyiapkan diri 

didampingi TFL untuk menindaklanjuti tahapan kegiatan 

Program SANIMAS dalam rangka pembangunan/perbaikan 

kondisi rawan sanitasi di Desa/Kelurahan tersebut. TFL 

memastikan warga tersosialisasi dengan baik dan menerima 

program sanimas regular (tidak ada penolakan) 

 

4.4. SOSIALISASI DI TINGKAT DESA/KELURAHAN 

Sosialisasi awal dilakukan untuk memperkenalkan dan 

menyebarluaskan informasi tentang Program SANIMAS kepada 

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan kegiatan 

pemetaan sosial dan pemetaan rawan sanitasi telah dilakukan 

bersama partisipasi masyarakat. 

Selain itu kegiatan sosialisasi program SANIMAS dilakukan juga 

oleh aparat Desa/Kelurahan dengan didampingi oleh FASPROV 

dan TFL. Dari hasil sosialisasi ini didapatkan adanya minimal 3 



- 46 - 

calon titik lokasi yang memiliki kondisi rawan sanitasi. 

 

4.5. PENENTUAN TITIK LOKASI 

Melalui koordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan 

kegiatan penyiapan warga calon penerima program akan 

melaksanakan kegiatan: 

4.5.1. Pemetaan Sosial  

Pemetaan sosial adalah kegiatan partisipatif untuk 

penggambaran masyarakat tentang kondisi terkini dan 

masalah sosial dengan pengumpulan data dan informasi 

mengenai masyarakat yang ada pada masyarakat tersebut. 

Adapun tools yang digunakan masyarakat didampingi TFL 

adalah: 

4.5.1.1. Klasifikasi Kesejahteraan (Wealth  Classification) 

Kegiatan klasifikasi kesejahteraan bertujuan: 

1. Mengklasifikasikan jumlah penduduk RT/ RW/ Kelurahan 

kedalam kategori tingkat kesejahteraan (kaya, MBR, rata-

rata), laki-laki, perempuan, dewasa, manula, anak-anak 

dan tuna daksa, menurut kriteria khusus setempat, serta 

proporsi populasi masing-masing klasifikasi status sosial 

untuk tiap kategori; 

2. Klasifikasi kesejahteraan digunakan untuk 

mengidentifikasi kelompok yang terlibat pelaksanaan 

Forum Discussion Group (FGD), untuk memetakan akses 

terhadap sarana, fungsi dan pekerjaan, permasalahan 

terkait program, serta mengidentifikasi perbedaan tingkat 

partisipasi masyarakat dan sebagainya. 
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Proses Klasifikasi Kesejahteraan: 

1. Dimulai dengan diskusi kelompok yang menyertakan tidak 

hanya kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan, 

manula, anak-anak, tuna daksa dalam masyarakat tentang 

bagaimana membedakan rumah tangga dalam komunitas 

mereka; 

2. Mencatat tingkatan status sosial yang ada di masyarakat 

serta menetapkan kriteria tiap tingkat status sosial, dengan 

media kertas dan spidol/pena (mengarahkan masyarakat 

untuk menggambar orang kaya pada umumnya dalam 

masyarakat); 

3. Setelah satu kelompok sibuk, mengarahkan 2 (dua) 

kelompok untuk menggambar MBR dan rata-rata, hasil 

dari ketiga gambar tersebut diletakkan secara berderet dan 

terpisah; 

4. Mengarahkan masyarakat untuk mendeskripsikan serta 

menulis di bawah masing-masing gambar tentang kriteria 

kaya, menengah dan miskin (minimal 6-7 kriteria pada 

masing-masing strata); 

5. Menggali keterangan rasional atau alasan khusus di balik 

kriteria yang keluar. Setelah itu diklarifikasikan ke 

masyarakat tentang kebiasaan mereka, apakah mereka 

mengutamakan sumber penghasilan tunggal? Sosial 

ekonomi mereka? Terkait keterbatasan/ kerentanan 

terhadap sanitasi? serta seberapa jauh generalisasi dapat 

dilakukan; 

6. Dengan mendistribusikan 100 benih/batu (menunjukkan 

populasi total masyarakat); 

7. Menurut ketiga status sosial, dimana jumlah benih pada 

setiap tingkat status sosial menunjukkan prosentase 

populasi pada tiap kategori; 

8. Kelompok kemudian menulis karakteristik dan persentase 

hasil diskusi dalam lembaran kertas yang besar sebagai 

acuan pekerjaan berikutnya maupun pekerjaan yang 
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membutuhkan pengelompokan; 

Informasi minimum yang diharapkan dari kegiatan klasifikasi 

kesejahteraan adalah : 

1. Kesepakatan kriteria klasifikasi keluarga kaya, MBR dan 

rata-rata; 

2. Perkiraan distribusi keluarga/rumah tangga untuk setiap 

kategori yang muncul; 

3. Proses pemetaan sosial. 

Tabel 4. 1 Contoh Lembar Kerja Klasifikasi Kesejahteraan 

(Wealth Classification) 

A. Data Pertemuan 

No Nama Kelurahan  RT…. / RW…. 

1 Kecamatan/Kab./Kota/Provinsi ..... / ...... / ........ 

2 Kegiatan SANIMAS REGULER 2020 

3 Tanggal ..../...../..... 

4 Nama TFL …. 

5 Jumlah Peserta yang Hadir .... 

6 Perempuan ... Anak Perempuan : ... 

7 Laki-Laki ... Anak Laki-laki     : ... 

8 Waktu dimulai …   WIB 

 

 

 

 

 



- 49 - 

B. Kategori Tingkat Kesejahteraan 

Indikator Mampu Menengah Tidak Mampu 

Pola Makan 3 kali sehari 3 kali sehari 3 kali sehari 

Aset 

Kepemilikan 

Punya rumah, 

tanah dan 

kendaraan mobil 

dan motor 

Punya rumah 

dan kendaraan 

sepeda motor 

Rumah sewa 

dan kendaraan 

sepeda motor 

Komposisi 

Rumah 

Tangga * 

Kepala rumah 
tangga dan 

anggota rumah 

tangga ditambah 

pembantu 

Kepala rumah 

tangga dan 

anggota rumah 

tangga 

Kepala rumah 

tangga dan 

anggota rumah 

tangga 

Pekerjaan Pengusaha 

PNS Golongan 1-

3 dan karyawan 
swasta 

Buruh dan ojek 

Akses 

terhadap 

pelayanan 

Ke dokter dan 

rumah sakit 

berkelas 

Ke dokter dan 

rumah sakit 

umum 

Puskesmas dan 

rumah sakit 

umum 

Pendidikan 

Formal dan 

Non Formal 

Rata-rata SMA-

S2 
SMA dan S1 SD-SMA 

Rasa Aman 

Sosial dan 
Psikologis 

Masyarakat 

   

Lain-lain*    

*) indikator tingkat kesejah teraan harus di gali sesuai hasil FGD 

C. Komposisi Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan 

Kode Pertanyaan Jumlah 

P.1 Jumlah Rumah Tangga Mampu ... KK 

P.2 Jumlah Rumah Tangga Menengah ... KK 

P.3 Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu ... KK 
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D. Catatan Untuk Pembuat Rencana Kegiatan Masyarakat 

* Masyarakat yang mampu dalam proses pelaksanaan kegiatan 

diharapkan dapat membantu kontribusi untuk dapat 

menyumbang dalam bentuk In-Cash dan In-Kind, sedangkan 

untuk masyarakat berekonomi menengah (sedang) diharapkan 

dapat membantu konsumsi kepada para pekerja. Selanjutnya, 

masyarakat yang bekenomi rendah, diharapkan dapat membantu 

dalam bentuk tenaga. 

 

Disetujui: 

Lurah 

 

 

(..................) 

 

Dibuat: 

Koordinator KSM 

 

 

(..................) 

 

Mengetahui: 

Tenaga Fasilitator Lapangan 

 

 

 

(.......................................) 
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4.5.1.2. Pemetaan Sanitasi di Lokasi 

Tujuan pemetaan sanitasi di lokasi: 

1. Mempelajari kondisi sarana air bersih dan sanitasi 

masyarakat (tradisional/ alamiah maupun yang berasal 

dari bantuan); 

2. Mempelajari akses keluarga kaya, rata-rata, MBR serta 

kelompok masyarakat rentan sanitasi terhadap sarana 

tersebut; 

3. Mempelajari dari keluarga kelas sosial apa (kaya, MBR dan 

rata-rata) baik laki–laki atau perempuan yang bekerja 

dalam bidang pelayanan sarana air bersih, sanitasi dan 

promosi hidup sehat dan bersih, serta siapa yang pernah 

atau akan mendapat pelatihan. 

Proses/Tahapan Kegiatan: 

1. Minimal sehari sebelum proses pemetaan, berdiskusi 

dengan wakil masyarakat (laki-laki atau perempuan) 

mengenai kelurahan/desa yang akan dipetakan (dalam 

beberapa kasus, gambarkan peta secara umum), sistem 

penyediaan air bersih baik yang tradisional maupun yang 

baru, serta rumah keluarga kaya, menengah, maupun 

miskin berdasarkan kriteria yang telah dibuat pada saat 

klasifikasi kesejahteraan. Kemudian pilih secara random 

satu atau dua RT/ RW/ Lingkungan yang dipilih mewakili, 

baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu. Pastikan 

warga yang akan ikut proses pemetaan berasal dari lokasi 

yang akan dipetakan, baik laki-laki atau perempuan, serta 

si kaya maupun miskin; 

2. Idealnya acara diadakan di lokasi yang mudah diakses 

orang banyak, cukup penerangan dan terlindungi dari 

gangguan cuaca; 

3. Menjelaskan tujuan dari kegiatan ini, serta 

mengembangkan legenda yang akan digunakan dalam 
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pemetaan ini, seperti : 

a. Jalan, gang/lorong, jalan setapak; 

b. Rumah (tandai sesuai kategori kesejahteraan yang 

telah dibuat masyarakat); 

c. Tanda-tanda utama seperti sekolah, dll; 

d. Tempat ibadah : Masjid, Gereja, Pura, dll; 

e. Sumber air : alami atau buatan; 

f. Sarana sanitasi umum dan rumah-rumah yang 

memiliki jamban (bantuan atau lainnya); 

g. Rumah badan pengelola (laki-laki atau perempuan) 

pelayanan sarana air bersih dan program sanitasi; 

h. Rumah masyarakat yang telah menerima bantuan 

pelatihan dalam bentuk apapun; 

4. Tandai dalam peta mengenai akses masyarakat terhadap 

sarana air bersih maupun sanitasi, baik maupun buruk. 

Perlu juga diketahui penyebabnya, kurang atau jauh 

dengan sumber air dsb; 

5. Kelompok laki-laki dan perempuan, secara gabungan atau 

terpisah, tergantung hubungan gender, menggambar peta 

permukiman setempat di atas kertas besar, dan dapat 

dilakukan di atas lantai atau ditempel di papan, serta 

dilakukan di ruang terbuka; 

6. Lakukan reproduksi (menyalin) hasil gambar peta ke dalam 

kertas, setelah kegiatan selesai; 

7. Kelompok diskusi memberi skor/nilai mengenai keadaan 

akses terhadap sarana air bersih dan sanitasi; 

8. Mengisi lembar isian, jumlah titik air dan fasilitas sanitasi 

dalam peta; 

9. Peta tersebut digunakan oleh tim dan KSM untuk acuan 

kegiatan lanjutan, terutama untuk merencanakan jalur dan 

partisipan yang terlibat dalam transect walk; 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses ini: 

1. Ada perwakilan dari masing-masing lokasi (RT, RW/Banjar) 

baik laki-laki maupun perempuan (kelompok rentan 
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sanitasi); 

2. Media yang digunakan dapat memberikan keleluasaan bagi 

masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemetaan, 

yakni: 

3. Media (kertas, papan tulis, dsb) cukup luas sehingga 

gambar/simbol tidak berhimpitan; 

4. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di  ruang umum sehingga 

tiap orang mudah untuk hadir; 

5. Ruangan kegiatan terlindung dari gangguan cuaca (angin, 

hujan dll), buat terlebih dulu simbol/legenda yang 

disepakati oleh masyarakat. 

4.5.1.3. Pelaksanaan Transect Walk 

Transect Walk memiliki tujuan yaitu untuk mengenali dan 

mengkaji kondisi sarana sanitasi di kantong-kantung rawan 

sanitasi, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas 

sanitasi yang ada serta menilai tingkat kelayakan teknis sebagai 

prasyarat pembangunan infrastruktur sanitasi yang 

direncanakan dengan cara melakukan observasi langsung 

bersama masyarakat. 

Proses/Tahapan Kegiatan 

1. Dilakukan kunjungan ada lokasi yang telah disepakati oleh 

masyarakat penerima bantuan kegiatan SANIMAS; 

2. Kegiatan transect walk ini dilakukan sebagai kunjungan 

awal (gambaran secara umum) kondisi sarana sanitasi 

secara umum, dimana kegiatan ini akan dilanjutkan 

(dirinci) pada kegiatan Seleksi lokasi partisipatif dilakukan 

dan atau telah disepakatinya titik lokasi atas persetujuan 

dari masyarakat. 
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4.5.2. Partisipasi dan Kontribusi 

Penggalian data terkait partisipasi dan kontibusi bertujuan 

untuk: 

a. Menilai serta menganalisa kesetaraan dan transparansi 

kontribusi pengguna saat pembangunan dan pasca 

pembangunan sarana; 

b. Menilai serta menganalisa komposisi dan pengaruh badan 

pengelola masyarakat selama pembangunan sarana 

layanan, termasuk keterwakilan gender (kelompok rentan 

sanitasi), MBR maupun kontrol mereka saat pelaksanaan. 

Proses/Tahapan Kegiatan: 

1. Pemberian nilai sejarah pembangunan pelayanan yang 

dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang tinggal 

dalam masyarakat serta mengetahui sejarah dari 

pengalamannya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan 

yang terlibat dalam badan pengelola setempat atau 

masyarakat yang terlibat dalam pembangunan; 

2. Menanyakan kepada peserta arti kontribusi oleh laki-laki 

dan perempuan. Apakah laki-laki dan perempuan punya 

pengertian yang beda tentang kontribusi; 

3. Melakukan diskusi kelompok, membahas tentang siapa 

berkontribusi apa pada saat pembangunan. Bentuk 

kontribusi dapat berupa tenaga kerja, seperti penggalian, 

sumbangan berupa bahan-bahan setempat maupun uang, 

disamping itu juga dalam bentuk konsumsi untuk para 

pekerja dan tukang; 

4. Apabila MBR memberi kontribusi lebih sedikit, maka perlu 

mencari tahu bagaimana keputusan tersebut dibuat : oleh 

satu orang, tokoh elit setempat atau laki-laki dan 

perempuan anggota masyarakat. Jika penentuan variasi 

kontribusi yang disesuaikan dengan kemampuan 

membayar hanya dilakukan oleh elit, maka ada 

kemungkinan mereka yang berkontribusi lebih besar akan 
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menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk 

melakukan kontrol terhadap pelayanan; 

5. Perlu untuk mengetahui sumber pendapatan dari kaum 

laki-laki maupun perempuan, pengelolaan pengeluaran 

rumah tangga, maupun pola kontribusi untuk pelayanan 

sarana sanitasi pada suatu lingkungan masyarakat. 

Tabel 4. 2 Contoh Lembar Kerja Partisipasi dan Kontribusi Lembar 

Catatan Partisipasi 

Nama Kelurahan/Desa  

Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi  

RT/RW/Lingkungan  

Kegiatan  

Tanggal  

Jumlah Peserta Perempuan  

Posisi dalam Organisasi  

Jumlah Peserta Laki-laki  

Posisi dalam Organisasi  

Jumlah Peserta Tuna Daksa  

Posisi dalam Organisasi  

Waktu Dimulai  
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Tabel 4. 3 Jenis dan Pembagian Kontribusi dari Sudut Pandang 

Gender, Kemiskinan & Keterbatasan Fisik 

Nama Kelurahan/Desa  

Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi  

RT/RW/Lingkungan  

Kegiatan  

Tanggal  

Jumlah Peserta Perempuan  

Posisi dalam Organisasi  

Jumlah Peserta Laki-laki  

Posisi dalam Organisasi  

Jumlah Peserta Tuna Daksa  

Posisi dalam Organisasi  

Waktu Dimulai  

 

Analisa Temuan dan Diskusi :  

Kesetaraan dalam kontribusi, termasuk oleh 

perempuan dan kelompok miskin 

:  

Monitoring dan kontrol terhadap kontribusi 

dari dalam (dari sumbangan rumah tangga) 

:  

Monitoring dan kontrol terhadap pengerjaan 

oleh pihak luar (kontraktor, instansi lain)  

:  

Peranan perempuan dalam monitoring  :  

Apa relevansinya untuk pembuatan RKM  :  

Waktu Selesai :  
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4.5.3. Siapa Melakukan Apa 

Identifikasi kegiatan (tools) Siapa melakukan apa, bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui peran laki-laki, perempuan dan kelompok 

rentan sanitasi lainnya pada tahap perencanaan, 

pembangunan dan pemeliharaan sarana sanitasi; 

2. Membangun kesadaran dan pengertian, tugas-tugas rumah 

tangga dan kemasyarakatan yang dilakukan, baik oleh 

perempuan maupun laki-laki; 

3. Mengidentifikasi perubahan tugas yang sangat diperlukan 

dan layak yang telah dialokasikan. 

Proses/Tahap Kegiatan: 

1. TFL memfasilitasi diskusi kelompok untuk mengulang 

pelajaran apa yang telah diperoleh pada pertemuan 

sebelumnya; 

2. TFL membagi kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan sebanyak 5 - 8 peserta; 

3. Setiap kelompok diberi gambar seorang laki-laki, 

perempuan, pasangan laki-laki dan perempuan secara 

bersama-sama, serta satu set gambar yang 

memperlihatkan tugas yang berbeda. Setelah itu, 

kelompok berdiskusi tentang siapa biasanya yang 

melakukan pekerjaan tersebut. Apabila kelompok setuju, 

tempatkan gambar tersebut di bawah gambar laki-laki, 

perempuan atau pasangan laki-laki dan perempuan yang 

menjadi pilhan kelompok. Untuk gambar pasangan laki-

laki dan perempuan artinya keduanya melakukan 

pekerjaan tersebut; 

4. TFL memfasilitasi kelompok untuk bekerja dengan gambar 

yang mereka miliki dan mendiskusikan temuan-temuan 

mereka. Kelompok bisa melepas dan menempelkan kertas 

yang menggambarkan tugas laki-laki dan perempuan di 

atas kertas kosong. 
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5. Masing-masing kelompok mempresentasikan pilihan 

mereka, dengan menjelaskan pilihan mereka dan 

menjawab beberapa pertanyaan, diantaranya meliputi : 

6. Siapa melakukan apa; 

7. Beban kerja antara laki-laki dan perempuan; 

8. Bagaimana perbedaan beban kerja yang ada bisa 

mempengaruhi pencegahan penularan penyakit diare; 

9. Keuntungan dan kerugian pergantian tugas yang 

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan; 

10. Hal-hal potensial untuk perubahan tugas yang dilakukan 

oleh laki-laki dan perempuan. 

11. Menugaskan tiap kelompok untuk mengidentifikasi peran 

mana yang akan merubah atau memodifikasi hal-hal yang 

layak dalam pengembangan sanitasi dan kesehatan 

pribadi, mendokumentasikan kesimpulan-kesimpulan 

hasil identifikasi untuk dimanfaatkan pada kegiatan 

monitoring selanjutnya; 

12. Memfasilitasi diskusi kelompok tentang apa yang menjadi 

pembelajaran dari kegiatan ini, serta apa yang masyarakat 

suka dan tidak suka dari kegiatan ini. 

4.5.4. Pembagian Kerja Berdasarkan Gender dan Waktu Kerja  

Pembagian kerja berdasarkan gender dan waktu kerja (ladder II) 

bertujuan: 

1. Untuk menilai dan menganalisa pembagian kerja, jenis 

pekerjaan serta menentukan pekerjaan yang perlu dibayar 

atau tidak, terkait dengan pelayanan sarana yang akan 

dibangun antara perempuan dan laki-laki, serta kaya, 

miskin, dan tuna daksa; 

2. Sebagai alat kaji ulang bagi data dari tools lain. 
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Proses/Tahapan Kegiatan: 

1. TFL melakukan diskusi kelompok terfokus laki-laki, 

perempuan, kaya miskin, dan tuna daksa; 

2. Kelompok menentukan tugas/pekerjaan yang 

berhubungan dengan sarana sanitasi yang ada, dengan 

cara peserta menuliskan tiap jenis pekerjaan pada sebuah 

kartu pekerjaan. Peserta dengan kemampuan baca tulis 

rendah dapat membuat gambar dari pekerjaan atau tugas 

yang terkait dengan pembangunan operasional, 

pemeliharaan dan manajemen sarana yang telah 

dibangun; 

3. Dengan diskusi kelompok, kemudian menentukan mana 

pekerjaan yang membutuhkan keahlian/pelatihan seperti 

pengelolaan administrasi keuangan dan sistem iuran. 

Dilihat dari sisi status pekerjaan, pemimpin rapat 

memiliki status yang paling tinggi, sedangkan pekerjaan 

yang membutuhkan kemampuan fisik seperti 

membersihkan sarana dan memperbaiki kerusakan 

merupakan pekerjaan dengan status rendah. 

4. TFL memfasilitasi pembuatan gambar-gambar yang terkait 

dengan pembangunan dan pemeliharaan sarana. Jika 

kelompok diskusi tidak setuju dengan arti sebuah 

gambar, maka sisihkan gambar tersebut. Sebaliknya, jika 

ada ide kelompok yang belum ditunjukkan oleh gambar, 

maka membuat gambar tersebut atau menulis di kertas 

baru; 

5. Dengan menggunakan potongan kertas berwarna, batu, 

biji-bijian atau bahan lokal lainnya, peserta menandakan 

pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, 

serta pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar; 

6. TFL memfasilitasi diskusi hasil temuan dan hasil dari 

pertemuan guna untuk kegiatan perencanaan program 

SANIMAS selanjutnya. 
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Tabel 1 Lembar Kerja Pembagian Peran Berdasar Gender 

Pembagian Peran Berdasar Gender (dan kelompok rentan 

sanitasi): Siapa Melakukan Apa. 

 Lembar Catatan  

No Uraian Keterangan 

1 Nama Desa/Banjar : 

2 Nama Kec/ Kab/ Provinsi : 

3 Kegiatan : 

4 Tanggal : 

5 Jumlah Peserta Perempuan : 

6 Jumlah Peserta Laki-laki : 

7 Jumlah Peserta Tuna Daksa : 

8 Waktu Dimulai : 

 

Tabel 2 Visual “Siapa Melakukan Apa” dalam Pengoperasian dan 

Pemeliharaan Sarana 

No Kegiatan 

Tugas 

Ket. Laki-

Laki 
Perempuan 

Laki-Laki & 

Perempuan 

Tuna 

Daksa 

 1             

 2             

dst       

Analisa Temuan dan Relevansinya untuk RKM : 

 Waktu Selesai : 

Seleksi penentuan titik lokasi terpilih di desa/kelurahan 

terseleksi adalah dengan menggunakan metode Seleksi Lokasi 

Partisipatif (SELOTIF). Metode ini adalah metode survei cepat 

yang dilakukan oleh masyarakat didampingi TFL. Adapun 

variabel yang digunakan adalah pada metode SELOTIF adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kesiapan masyarakat berkontribusi 

2. Tingkat kepadatan penduduk  

3. Tingkat rawan sanitasi  

Contoh Berita Acara Seleksi Titik Lokasi dapat dilihat pada 

Format 3.2 

Penjelasan secara detail SELOTIF dapat dilihat pada Format III. 

 

4.6. KEMITRAAN DENGAN TNI ATAU LEMBAGA KEAGAMAAN 

DALAM PELAKSANAAN SANIMAS PADA LOKASI TERPILIH 

DENGAN PENANGANAN KHUSUS 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah melalui PPK Penyehatan 

Lingkungan Permukiman dapat menjalin kemitraan dengan unit 

kesatuan TNI terkecil setingkat KORAMIL atau Lembaga 

Keagamaan dalam hal pelaksanaan prasarana konstruksi 

Sanimas Reguler. 

a. Kegiatan Swakelola / Pemberdayan  

 PPK dapat meminta dukungan tenaga kerja kepada 

KORAMIL  dalam hal kurang ketersediaan tenaga kerja dari 

masyarakat calon pemanfaat. Jumlah tenaga kerja dari TNI 

ditentukan dalam rembug warga dengan TNI; 

b. Lokasi Kegiatan Dalam Lingkungan Asrama Dan Fasilitas 

TNI 

Komandan KORAMIL atau Pengelola Lembaga Keagamaan dapat 

mengajukan usulan calon lokasi kepada pengelola Sanimas 

Reguler. Apabila terpilih sebagai lokasi pelaksanaan SANIMAS, 

maka ketentuan pelaksanaan mengikuti pola swakelola / 

pemberdayaan dimana anggota TNI/POLRI/Lembaga 

keagamaan menjadi calon pemanfaat dengan syarat minimum 

350 jiwa menetap, sehingga warga di lingkungan 
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asrama/fasilitas TNI/Lembaga Keagamaan membentuk KSM 

dan KPP. Prasarana sanitasi yang terbangun sedapat mungkin 

menyertakan pelayanan kepada masyarakat di sekitarnya. 

Adapun kriteria lokasi untuk penanganan khusus dapat 

dilaksanakan di: 

a) Asrama TNI/POLRI yang memerlukan perbaikan sarana 

sanitasi; 

b) Pesantren / Lembaga Keagamaan yang memerlukan 

perbaikan sarana sanitasi. 

Penenetuan lokasi dalam hal penanganan khusus ini tidak 

diperlukan long list, short list dan SELOTIF lokasi karena lokasi 

sudah ditentukan.  

 

4.7. PEMBENTUKAN KSM 

Berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, dan Perka LKPP No.8 

2018 tentang pedoman Swakelola, dibentuk tim pelaksana 

swakelola dalam hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 

untuk mendukung kegiatan pembangunan Program SANIMAS. 

KSM dibentuk melalui rembuk warga dua di titik lokasi sasaran 

(calon pemanfaat sarana) yang ditetapkan ditetapkan melalui 

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  (SK KPA). Contoh 

SK KPA pembentukan KSM dapat dilihat pada Format 2.6. 

KSM harus berjumlah ganjil, minimal 5 orang yang terdiri dari 

ketua, sekretaris, bendahara, seksi perencana, seksi pelaksana 

(Contoh SK KSM) dapat dilihat pada Format 2.6. 

KSM bertugas sampai dengan serah terima prasarana dan 

sarana sanitasi kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 
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Susunan dan Tugas pengurus KSM  

Contoh Gambar Struktur Organisasi KSM tercantum dalam 

Format 2.6, adapun tugas kepengurusan KSM adalah: 

1. Ketua: 

a. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan 

pembangunan; 

b. Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan 

rapat-rapat. 

2. Sekretaris: 

a. Membantu penyusun rencana kebutuhan dan 

melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi; 

b. Melaksanakan surat-menyurat; 

c. Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara 

bertahap. 

3. Bendahara: 

a. Menerima, menyimpan, membayarkan uang serta 

mempertanggungjawabkan dan mengarsipkan dokumen-

dokumen pertanggungjawaban; 

b. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan dengan 

melakukan pencatatan pada tahap konstruksi antara 

lain: 

1) Laporan keuangan mingguan untuk diumumkan 

(ditempel dipapan pengumuman/tempat strategis) 

sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh 

masyarakat; 

2) Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan 

dana dan laporan harian sesuai format yang 

ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada 

BPPW. 
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4. Seksi-Seksi 

a. Seksi Perencana 

Tugas seksi perencana adalah bersama TFL membantu: 

1) Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada 

masyarakat; 

2) Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi 

sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, 

kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan; 

3) Menyusun analisa teknis, membuat Rencana Teknik 

Rinci (RTR) lengkap dengan potongan gambar, 

Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan teknologi 

sanitasi yang dipilih masyarakat; 

4) Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi dan 

kurva S; 

5) Menyusun dokumen RKM; 

6) Melakukan inventarisasi tenaga kerja; 

7) Merekrut tenaga kerja; 

8) Mengatur tenaga kerja di lapangan; 

9) Mengatur dan mengkoordinir material yang 

diperlukan; 

10) Mengatur mekanisme pengawasan terhadap pekerja. 

b. Seksi Pelaksana 

Tugas seksi pelaksana adalah bersama TFL membantu: 

1) Bertanggung jawab terhadap keamanan material 

selama pembangunan; 

2) Membuat laporan tentang keadaan material; 

3) Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan 
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pekerjaan konstruksi; 

4) Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di 

masyarakat; 

5) Membantu dalam penyuluhan kesehatan 

masyarakat; 

6) Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan 

lingkungan. 

c. Seksi Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 

Dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa 

KSM dibantu oleh Seksi Pengadaan barang/jasa. Seksi 

Pengadaan barang/jasa dibentuk berdasarkan rembuk 

warga yang mekanisme pengadaan barang dan jasanya 

dilaksanakan secara swakelola.  

Contoh Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan 

Barang/Jasa dapat dilihat pada Format 4.1 

 

4.8. PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN 

PEMELIHARA (KPP)  

Pada tahap perencanaan salah satu upaya merencanakan 

keberlanjutan program SANIMAS adalah perlu diuraikan 

kesiapan warga untuk dapat memanfaatkan serta memelihara 

sarana terbangun di dalam RKM. Oleh karena itulah perlu 

dibentuk sebuah wadah/organisasi yang akan 

bertanggungjawab dalam kegiatan pemeliharaan dan 

pengoperasionalan sarana. Organisasi tersebut adalah 

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sarana sanitasi.  

Pembentukan KPP dapat dilakukan bersama-sama 

pembentukan KSM atau paling lama dua minggu setelah 

pembentukan KSM, dan ditetapkan oleh kepala 

desa/lurah/pemda dalam surat keputusan kepala desa/lurah 
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yang diketahui camat. 

Masyarakat didampingi TFL memfasilitasi pembentukan KPP 

untuk melibatkan KPP dalam kegiatan perencanaan termasuk 

merencanakan mekanisme pengelolaan sarana sanitasi 

terbangun, perencanaan perhitungan dan iuran pemanfaat 

setiap periode sesuai kesepakatan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP harus berbadan 

hukum. Hal ini akan sangat membantu KPP dalam 

mengembangkan diri dalam upaya pengelolaan pemanfaatan 

dan pemeliharaan sarana sanitasi berkelanjutan.   

Contoh Berita Acara Pembentukan KPP dapat dilihat pada 

Format 2.7. 

Pengurus KPP adalah sebagian berasal dari KSM yang terlibat 

langsung dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan 

sarana sanitasi atas hasil kesepakatan warga penerima 

manfaat. 

Tugas pokok KPP adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan tentang besarnya iuran pemanfaatan 

sarana; 

2. Mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, 

membukukan dan melaporkan secara rutin operasional 

dan pemeliharaan; 

3. Mengoperasikan dan memelihara sarana fisik SANIMAS; 

4. Mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin; 

5. Mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah sarana 

pengguna; 

6. Melakukan kampanye PHBS. 

Dalam melaksanakan pengelolaan perlu menyusun Standard 

Operating Procedure (SOP) yang akan menjadi acuan. Selain 

SOP, untuk operasional kegiatan juga diperlukan AD/ART. SOP 
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dan AD/ART ini disusun oleh pengurus KPP bersama warga 

pemanfaat, dimusyawarahkan bersama dalam forum rembuk 

warga dan setelah dicapai mufakat disahkan oleh kepala 

desa/lurah. Setiap desa/kelurahan dapat mengembangkan tata 

cara kerjanya sendiri, sesuai dengan kondisi dan budaya yang 

dianut didaerahnya masing-masing. 

Peran pengurus KPP antara lain: 

1. Mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung 

program kerja yang telah dibuat; 

2. Dapat menjamin kepentingan pengguna dan mencarikan 

alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi; 

3. Mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga lain; 

4. Mampu menerapkan sanksi bagi pelanggar peraturan; 

Selain itu dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana 

terbangun perlu adanya kemampuan teknis, seperti: 

1. Kemampuan menyusun rencana operasional dan 

pemeliharaan, misalnya untuk irigasi perdesaan dengan 

menyusun rencana tata tanam dan rencana pembagian air 

irigasi; 

2. Kemampuan untuk mempelajari prinsip dasar cara kerja 

infrastruktur terbangun, dan melakukan inventarisasi 

kerusakan serta usulan perbaikannya; 

3. Kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan operasi 

dan pemeliharaan serta pelaksanaannya. 

Tugas pokok masing-masing seksi, sebagai berikut : 

1) Seksi Usaha Dana: 

a) Merencanakan tentang besarnya iuran anggota 

b) Mengumpulkan iuran anggota 

c) Mencari sumber dana diluar iuran warga pemanfaat 



- 68 - 

d) Membukukan uang yang masuk dan yang keluar 

e) Membuat laporan keuangan secara rutin. 

2) Seksi Operasi dan Pemeliharan: 

a) Mengoperasikan sarana sanitasi 

b) Mengontrol semua bak kontrol dan perpipaan secara 

rutin 

c) Meningkatkan mutu pelayanan  

d) Melakukan pengujian sampel air limbah pada outlet  

3) Seksi Penyuluhan dan Pemeliharaan 

a) Melakukan penyuluhan tentang pengoperasian dan 

pemeliharaan sarana sanitasi 

b) Mengembangkan sarana sanitasi yang sudah terbangun 

c) Melakukan pemeliharaan terhadap sarana sanitasi 

terbangun/melakukan perbaikan apabila ada 

kerusakan 

d) Melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala (2-3 

tahun sekali) 

4) Seksi Kesehatan 

Melakukan kampanye tentang kesehatan rumah tangga 

dan lingkungan. 

Pembentukan KPP dilakukan dalam kegiatan rembuk 

RT/RW/Lingkungan, untuk memformulasikan sejumlah 

kesepakatan masyarakat unuk dapat memanfaatkan sekaligus 

memelihara sarana sanitasi terbangun dalam kegiatan Operasi 

dan Pemeliharaan (OP) sarana sanitasi komunal. 

Kepengurusan KPP yang terbentuk adalah sebagian berasal dari 

masyarakat penerima manfaat yang terlibat langsung dalam 

kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana sanitasi atas 
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hasil kesepakatan warga penerima manfaat dan di SK-kan oleh 

lurah dan diketahui camat. 

4.9. PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) 

RKM adalah dokumen rencana kegiatan pembangunan dan 

perbaikan sanitasi masyarakat yang disusun secara partisipatif 

dengan mengakomodir sejumlah kebutuhan akan ketersediaan 

dan akses sanitasi khususnya pengelolaan sektor air limbah 

domestik. RKM merupakan dokumen resmi sebagai bukti 

kesungguhan masyarakat dalam merencanakan 

perbaikan/pembangunan SANIMAS, sekaligus sebagai dasar 

untuk penyaluran dana bantuan pemerintah dan dari berbagai 

pemangku kepentingan yang telah memberikan komitmen. 

Dokumen ini disusun oleh KSM didampingi oleh TFL. Contoh 

Berita Acara Penyusunan RKM dapat dilihat pada Format 2.12. 

RKM yang telah tersusun serta ditandatangani oleh Ketua KSM 

diajukan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah untuk 

diverifikasi dan disahkan oleh Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah. Apabila RKM sudah disahkan oleh Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah, maka dapat dilakukan penandatanganan 

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PPK pada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah  dengan KSM. 

Isi dokumen RKM minimal memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Profil titik lokasi; 

2. Organisasi KSM; 

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 

KSM (jika ada); 

4. Surat ketersediaan lahan yang sudah pasti (status lahan), 

berupa surat pernyataan hibah dari pemilik lahan jika 

lahan yang digunakan adalah milk pribadi, surat izin 

penggunaan lahan (hak guna) jika lahan tersebut milik 
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pemerintah 

5. Dokumen dan berita acara seleksi titik lokasi, disertai 

dengan dokumen pendukung dan hasil perhitungan 

penilaian (penerapan metode SELOTIF) antar titik lokasi; 

6. Surat Penetapan Penerima Manfaat dari Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah ; 

7. Penentuan Calon Pengguna; 

8. Pemilihan Teknologi Sanitasi; 

9. RTR dan RAB; Serta Jadwal Pelaksanaan Kurva-S 

10. Rekening bank bersama atas nama KSM (ditandatangani 

oleh 3 orang, yaitu 2 orang pengurus KSM dan 1 orang 

calon penerima manfaat); 

11. Rencana Pengelolaan Keuangan (mekanisme pencairan 

dana dari bank,  penggunaan dana bantuan, penyusunan 

pembukuan dan laporan bulanan keuangan) 

12. Rencana pengunaan dana operasional maksimal 5% yang 

bersumber dari dana bantuan pemerintah; 

13. Rencana pembangunan infrastruktur; 

14. Rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan oleh 

masyarakat pengguna, 

15. Jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan 

dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan 

sarana SANIMAS. 

16. Standard Operating Procedure (SOP) untuk kegiatan 

Operasional dan Pemeliharaan KPP. 

17. Lembar verifikasi memuat tanda tangan penyusun (KSM), 

pereview (TFL), mengetahui Fasprov dan menyetujui PPK 

Contoh Perjanjian Kerjasama Antara PPK Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah  dengan KSM dapat dilihat pada Format 
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2.10. 

Adapun kegiatan persiapan dalam penyusunan Dokumen RKM 

adalah: 

1. Persiapan pengurus KSM dalam pembagian tugas: 

a. Siapa berperan sebagai apa dan kapan; 

b. Penyiapan logistik, materi dan alat-alat untuk RKM; 

2. Menentukan waktu dan tempat; 

3. Melaksanakan pertemuan sesuai jadwal dan kesepakatan; 

4. Komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholders. 

Tabel 4. 4 Pendekatan Penggalian Data Titik Lokasi Partisipatif 

No Topik Metode Partisipatif 

1 Penentuan calon penerima 
manfaat program (pengguna 
sarana) 

FGD, Wawancara, 
Kuesioner 

2 
Pilihan Teknologi, DED dan RAB 

FGD, Wawancara, 
Kuesioner 

3 Rencana kontribusi masyarakat Pemicuan warga 

4 
Rencana Penguatan Kapasitas 

On Job Training 
(Pendampingan) 

 

4.9.1.  Tahapan Penyusunan Dokumen RKM 

Tahapan penyusunan dokumen RKM adalah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi ulang mengenai SANIMAS, bagaimana proses 

pelaksanaan SANIMAS; 

2. Melakukan Klasifikasi Kesejahteraan, yaitu mengklasifikasi 

jumlah penduduk titik lokasi ke dalam kategori tingkat 

kesejahteraan (kaya, menengah dan MBR), manula dan 

tuna daksa menurut kriteria khusus dan istilah setempat; 
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3. Melakukan Transect Walk, yaitu mempelajari akses 

masyarakat terhadap sarana sanitasi yang ada; 

4. Melakukan pemetaan sanitasi titik lokasi oleh masyarakat, 

yaitu mempelajari keadaan masyarakat menyangkut sarana 

air bersih dan sanitasi; 

5. Partisipasi dan Kontribusi, yaitu menilai dan menganalisa 

kesetaraan dan transparansi pengguna saat dan pasca 

pembangunan sarana (pembangunan, operasional dan 

pemeliharaan); 

6. Siapa Melakukan Apa, yaitu mengetahui peranan laki-laki 

dan perempuan pada tahap persiapan warga, perencanaan, 

pelaksanaan konstruksi, pasca konstruksi (operasional dan 

pemeliharaan sarana); 

7. Pembagian kerja berdasarkan peran gender dan kelompok 

rentan sanitasi, yaitu menilai dan menganalisa pembagian 

kerja, jenis pekerjaan dan pekerjaan yang dibayar atau 

tidak. 

8. Presentasi Katalog Pilihan Informasi, pengenalan dan 

penjelasan kebaikan dan kekurangan sistem terkait dengan 

lokasi prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat yang akan 

dibangun. 

9. Mengidentifikasi dan memilih pilihan teknologi yang dipilih 

(memperhatikan lokasi spesifik/rawan). 

10. Menyusun RTR (Rencana Teknik Rinci) dan RAB (Rencana 

Anggaran Biaya); 

11. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kurva S;  

12. Menyusun Rencana penguatan kapasitas tukang, pekerja, 

operator dan bendahara; 
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13. Menyusun rencana sosialisasi serta kampanye Perilaku 

Hidup Bersih & Sehat (PHBS) serta upaya penyadaran 

kesediaan masyarakat untuk menggunakan jamban atau 

menyambung ke jaringan perpipaan serta upaya 

penyadaran kesediaan masyarakat untuk 

berkontribusi/pertisipasi Pasca konstruksi; 

14. Finalisasi dokumen RKM. 

Gambar 4. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen RKM 

4.9.2. Peserta/Partisipan 

Partisipan terdiri dari berbagai komponen masyarakat yang ada 

di titik lokasi yang bersangkutan baik perempuan, laki-laki, 

manula, kaya-miskin, maupun tokoh formal dan informal. 

Prinsipnya semakin banyak komponen masyarakat yang terlibat 

dalam proses penyusunan RKM ini adalah semakin baik. 

Sebelum proses penyusunan RKM dimulai, komponen 

masyarakat yang perlu terlibat harus dibicarakan secara jelas 

pada saat pertemuan awal. 
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4.9.3. Waktu dan Tempat Pertemuan 

Waktu pelaksanaan penyusunan dokumen RKM (hari, tanggal 

dan durasi per pertemuan) disesuaikan dengan kesepakatan 

warga. Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan 

RKM yang terdiri dari 6 (enam) tools adalah 20 jam efektif. 

Dengan demikian, apabila dalam satu hari masyarakat bisa 

meluangkan waktu 2-3 jam maka penyusunan RKM ini bisa 

selesai dalam 2-3 bulan. Untuk tempat pertemuan, yang perlu 

diperhatikan adalah cukup luas, bersifat netral dan mudah 

diakses oleh masyarakat. 

4.10. PILIHAN PRASARANA DAN SARANA SANITASI 

Pemilihan opsi prasarana dan sarana sistem pengelolaan air 

limbah sangat tergantung kepada kebutuhan atau kapasitas 

pengelolaan, kondisi lingkungan kepadatan penduduk, 

ketersediaan lahan, ketinggian muka air tanah, Aspirasi non 

teknis yang terkait dengan perencanaan dan pemilihan sistem 

serta kemudahan dalam pengoperasian dan pemeliharaannya.  

Prasarana dan sarana sanitasi dalam Program SANIMAS dipilih 

oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

kondisi lingkungan setempat berdasarkan asas keberlanjutan. 

Jenis sarana sanitasi terpilih ini akan menjadi dasar dalam 

penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang 

dilaksanakan oleh KSM SANIMAS.  

Prasarana dan sarana sanitasi yang akan diterapkan dilengkapi 

dengan diagram alir. Proses pengelolaan yang akan diterapkan 

dalam sebuah SPALD-T ditentukan dengan langkah berikut ini: 

a. Mengumpulkan data mengenai air limbah domestik  yang 

akan diolah, meliputi kualitas dan kuantitas air limbah 

domestik serta beban organik air   limbah domestik. 

b. Menentukan proses pengelolaan yang dibutuhkan 
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berdasarkan: 

1) Aspek teknis yaitu kemudahan pengoperasian, 

ketersediaan SDM, jumlah lumpur yang dihasilkan, 

kualitas efluen; 

2) Aspek non teknis yaitu ketersediaan lahan dan         

Ketersediaan biaya investasi dan pengoperasian. 

 

Gambar 4. 2 Bagan Alir Pemilihan Unit Pengelolaan pada 

IPAL 

Proses utama Pengolahan Air Limbah Domestik dalam 

prasarana dan sarana SANIMAS adalah proses secara 

biologi, untuk teknologi pengelolaannya terdiri dari 

beberapa pilihan/ opsi yaitu: 

a) Proses Anaerobik; 

b) Proses Aerobik; 

c) Kombinasi Proses Anaerobik dan Aerobik.  

Untuk membantu masyarakat dalam memilih opsi teknologi 
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dilaksanakan presentasi, penjelasan dan diskusi-diskusi dalam 

rembug warga yang diselenggarakan oleh KSM atas pilihan-

pilihan opsi teknologi berdasarkan pertimbangan : 

- Hasil pemetaan (transect walk), observasi detail bersama 

masyarakat. 

- Hasil pemetaan masyarakat, klasifikasi, kondisi sumber air, 

existing sanitasi, identifikasi calon pengguna dan akses 

terhadap sarana sanitasi yang direncanakan. 

Prasarana dan sarana sanitasi dalam SANIMAS terdiri dari 2 

(dua) pilihan : 

1. SPALD-T yang terdiri dari Sub-sistem Pengolahan Air 

Limbah Domestik (Bangunan IPAL), Sub-sistem 

Pengumpulan dan Sub-sistem Palayanan dengan jumlah 

minimal 70 KK setara dengan 350 jiwa. Opsi teknologi 

teknologi Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik 

(IPAL) dengan Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem 

Pelayanan diterapkan pada : 

a. Permukiman dengan kepadatan >= 150 jiwa/Ha, 

mayoritas sudah atau belum memiliki jamban pribadi 

akan tetapi tidak/belum memenuhi ketentuan dalam 

SNI 03-2398-2017 tentang Tata Cara Perencanaan 

Tangki Septik dengan Sistem Resapan; 

b. Kawasan permukiman yang sudah memiliki 

ketersediaan air bersih; 

c. Masyarakat mau dan sanggup untuk mengelola sarana 

dan prasarana terbangun. 

2. Kombinasi MCK dan SPALD-T Skala Permukiman  yang 

terdiri dari: 

a. MCK maksimum 4 bilik pintu; 
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b. Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL); 

c. Sub-sistem Pengumpulan; 

d. Sub-sistem Pelayanan dengan jumlah minimum 25 

KK. 

Opsi Kombinasi MCK dan SPALD-T Skala Permukiman adalah 

Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) dengan 

Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Palayanan sistem 

perpipaan diterapkan pada: 

a. Permukiman padat di perkotaan yang mayoritas sudah 

memiliki jamban pribadi akan tetapi tidak/belum 

memenuhi ketentuan dalam SNI; 

b. Permukiman padat di perkotaan yang sebagian tidak 

memiliki jamban pribadi; 

c. Kawasan sudah memiliki ketersediaan air bersih; 

d. Masyarakat mau dan sanggup untuk mengelola sistem 

kombinasi MCK dan Kombinasi MCK dan SPALD-T Skala 

Permukiman tersebut. 

4.11. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 

TERPUSAT (SPALD-T)  

Komponen SPALD-T terdiri dari: 

1. Sub-sistem Pelayanan  

Sub-Sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana 

untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumbernya 

(rumah tangga) melalui perpipaan ke Sub-sistem 

Pengumpulan. 

Sub-sistem Pelayanan terdiri dari: 

a. Pipa tinja; 
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b. Pipa non tinja; 

c. Bak perangkap lemak dan minyak dari dapur; 

d. Pipa persil; 

e. Bak kontrol; 

f. Sumur resapan air hujan. 

2. Sub-sistem Pengumpulan 

Sub-Sistem pengumpulan merupakan prasarana dan 

sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari Sub-

sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat. 

Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari : 

a. Pipa retikulasi yang terdiri dari pipa lateral dan pipa 

servis; 

b. Pipa induk;  

c. Prasarana dan sarana pelengkap (bangunan 

pendukung). 

3. Sub-Sistem Pengolahan Terpusat  

Merupakan prasarana dan sarana berupa Instalasi 

Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) untuk mengolah 

air limbah domestik yang dialirkan dari rumah-rumah 

melalui Sub-sistem Palayanan dan Sub-Sistem 

Pengumpulan, untuk diolah agar menghasilkan air hasil 

olahan (Effluent) yang aman bagi lingkungan. 

 

 

 



- 79 - 

Adapun prasarana dan sarana IPALD terdiri atas : 

a. Prasarana Utama 

➢ Pre Treatment / Pengelolaan Awal 

o Proses Fisik 

▪ Screen; 

▪ Grit Chamber; 

▪ Equalisasi 

▪ Settler/Sedimentasi awal 

➢ Primary Treatment/Pengelolaan Utama 

o Proses Biologi 

▪ Anaerobik 

▪ Aerobik 

▪ Kombinasi Anaerobik dan Aerobik 

➢ Post Treatment/Pengelolaan Lanjut 

o Proses Fisik 

▪ Karbon Aktif  

▪ Saringan pasir lambat 

▪ Sedimentasi akhir 

▪ Horizontal Gravel Filter / Wetland 

o Proses kimia  

▪ Desinfeksi dengan klorin 

b. Prasarana dan sarana pendukung meliputi: 

- Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan 

operasional dan jalan inspeksi; 

- Sumur pantau; 
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- Alat pemeliharaan; 

- Pagar pembatas; 

- Pipa pembuangan; 

- Tanaman penyangga dan/atau; 

- Sumber energi listrik. 

 

4.12. PERENCANAAN SUB_SISTEM PELAYANAN 

Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk 

menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui 

perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan yang terdiri dari 

beberapa unit proses pengelolaan yaitu; 

1. Grease Trap / Penangkap Lemak. 

Unit perangkap lemak adalah bak kontrol yang dilengkapi 

dengan pipa masuk (inlet) dan keluar (outlet) yang berfungsi 

memisahkan lemak dan padatan dari dapur. Unit ini 

dimaksudkan untuk mencegah penyumbatan akibat 

masuknya lemak ke dalam pipa. Disarankan dipasang 

diluar dapur dan daerah dengan pemakaian air rendah, 

dan lokasinya sedekat mungkin dengan sumbernya. 

Spesifikasi Unit penangkap lemak sebagai berikut; 

a. Bentuk ; 

Bulat dengan diameter dalam maksimal 40 cm 

b. Bahan; 

Precast/pracetak dengan campuran beton komposisi 

1:2:3 Besi tuang 
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c. Lokasi; 

Penempatan sedekat mungkin dengan dapur, 

kedalaman dari muka tanah maximal 50 cm 

d. Tutup; 

Prinsipnya adalah rapat, kedap air dan udara, ringan 

dan mudah di buka untuk perawatan rutin dan di 

kunci, jika terletak pada badan jalan wajib 

menggunakan bahan dari besi tuang, jika tidak terletak 

tidak dibadan jalan boleh menggunakan bahan 

campuran beton dengan komposisi 1:2:3, plat besi atau 

dari plastik. 

2. Bak Kontrol Sambungan Rumah 

Berfungsi untuk mengalirkan air limbah yang bersumber 

dari WC/kakus/jamban,cuci dan mandi menuju 

Sub_sistem Pengumpulan. 

Unit Bak Kontrol dari kamar mandi/WC dengan spesifikasi; 

a. Bentuk ; 

Bulat dengan diameter dalam maksimal 40 cm 

b. Bahan; 

Precast/pracetak dengan campuran komposisi beton 

1;2;3 atau dengan besi tuang 

c. Tutup; 

Prinsipnya adalah rapat, kedap air dan udara, ringan 

dan mudah di buka untuk perawatan rutin dan di 

kunci, jika terletak pada badan jalan wajib 

menggunakan bahan dari besi tuang, jika tidak terletak 

tidak dibadan jalan boleh menggunakan bahan 

campuran beton dengan komposisi 1:2:3, plat besi atau 

dari plastik. 
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3. Sumur Resapan Air Hujan 

Bertujuan untuk mengantisipasi air hujan dari lingkungan 

warga masuk ke sub-sistem pelayanan dan sub-sistem 

pengumpulan yang dapat mengganggu kinerja sub-sistem 

pegolahan (IPAL) secara keseluruhan. Sumur resapan ini 

berfungsi untuk meresapkan air hujan khususnya pada 

lokasi dimana warga yang mempunyai sumur terbuka. 

4.13. PERENCANAAN SUB_SISTEM PENGUMPULAN 

Perencanaan sub-sistem pengumpulan dalam program 

SANIMAS terdiri dari jaringan pipa induk, prasarana dan sarana 

bangunan pendukung (manhole, bak kontrol) yang berfungsi 

untuk membawa air limbah domestik dari beberapa rumah 

menuju sub-sistem pengolahan (IPAL) agar tidak terjadi 

pencemaran pada lingkungan sekitarnya.  

Sumber air limbah domestik dari rumah tangga adalah sebagai 

berikut: 

1. WC/kakus/jamban. Air limbah domestik yang berasal dari 

sumber ini sering disebut dengan istilah black water; 

2. Kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak (dapur);  

3. Air limbah domestik yang berasal dari sumber ini sering 

disebut dengan istilah grey water. 

Pada tiap pertemuan atau belokan harus menggunakan bak 

kontrol, jarak antara bak kontrol pada jaringan pipa induk  

maksimal 20 meter bertujuan untuk mengurangi akumulasi gas 

dan memudahkan pemeliharaan saluran. 

Syarat-syarat pengaliran air limbah yang harus diperhatikan, 

dalam perencanaan jaringan saluran air limbah adalah : 

1. Pengaliran secara gravitasi; 

2. Batasan kecepatan minimum dan maksimum harus 
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diperhatikan. Kecepatan minimum untuk memungkinkan 

terjadinya proses pembilasan sendiri / self-cleansing, 

sehingga bahan padat yang terdapat didalam saluran tidak 

mengendap di dasar pipa, agar tidak mengakibatkan 

penyumbatan, sedangkan kecepatan maksimum mencegah 

pengikisan pipa oleh bahan-bahan padat yang terdapat 

didalam saluran. 

Persyaratan teknis perencanaan pipa pengumpulan air limbah 

domestik dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. 5 Persyaratan Teknis Perencanaan Pengumpulan Air 

Limbah Domestik 

No Kategori Keterangan 

1 Suplai Air Bersih Tersedia air bersih untuk keperluan 
gelontor 

2 Diameter Pipa 4 - 6 Inci untuk pipa induk yang 
menuju sub-sistem pengumpulan 
dan sub-sistem pengolahan. 

3 Aliran Dalam Pipa Aliran Seragam 

4 Kecepatan Pengaliran 
Minimal 

0,6 M/Detik 

5 Kecepatan Aliran 
Maximal 

3 M/Detik 

4.13.1. Dimensi dan Kemiringan Pipa  

1. Dimensi Pipa  

 Dimensi pipa untuk Sanimas adalah sebagai berikut: 

a. Dimensi pipa untuk sambungan rumah/persil 

adalah 3” – 4”. 

b. Dimensi pipa untuk pipa induk adalah 4” – 6”. 

2. Kemiringan Pipa  

 Kemiringan pipa minimal diperlukan agar di dalam 

pengoperasiannya diperoleh kecepatan pengaliran 



- 84 - 

minimal dengan daya pembilasan sendiri/self cleansing 

guna mengurangi gangguan endapan di dasar pipa. 

 Kemiringan muka tanah yang lebih curam daripada 

kemiringan pipa minimal bisa dipakai sebagai 

kemiringan desain selama kecepatannya masih di 

bawah kecepatan maksimal. 

 Kemiringan pipa untuk SANIMAS adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemiringan pipa untuk sambungan rumah (pipa 

persil) adalah 1% - 2%. 

b. Kemiringan pipa untuk pipa induk adalah 0,4% - 

1%. 

4.13.2. Bahan Perpipaan  

Pemilihan bahan pipa harus betul-betul dipertimbangkan 

mengingat air limbah banyak mengandung bahan padat yang 

mengganggu atau menurunkan kekuatan pipa. Demikian pula 

selama pengangkutan dan pemasangannya, diperlukan 

kemudahan serta kekuatan fisik yang memadai. Pipa yang biasa 

dipakai untuk penyaluran air limbah komunal adalah: 

a. Pipa SNI khusus air limbah yang mengacu pada SNI 06-

0178-1987, dalam kondisi khusus dapat digunakan 

pipa klas AW. Pipa klas D hanya boleh digunakan 

untuk pipa persil (SR). 

b. PE (polyethylene) untuk daerah rawa atau persilangan 

di bawah air. 

c. Pipa galvanis untuk kondisi jaringan pipa yang 

terekspos. 

4.13.3. Sambungan Perpipaan  

1. Untuk PVC: 

a. Solvent (lem): untuk diameter kecil; 
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b. Cincin karet: untuk diameter lebih besar. 

2. Untuk Galvanis: 

a. Flange atau las 

4.13.4. Kedalaman Perpipaan  

a. Kedalaman perletakan pipa minimal diperlukan untuk 

perlindungan pipa dari beban di atasnya dan gangguan 

lain; 

b. Kedalaman galian pipa persil > 0,2 m, selanjutnya 

mengikuti gradien hidrolik. Dalam situasi tertentu 

memperhitungkan beban luar.  

4.13.5. Bangunan Pelengkap Pada Sub_sistem Pengumpulan 

Prasarana dan sarana pelengkap (bangunan pendukung) berupa 

unit bak kontrol yang berfungsi sebagai awal dari satu kesatuan 

Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 

unit pengelolaan ini terdiri dari; 

Bangunan pelengkap pada Sub_sistem pengumpulan terdiri 

dari;   

1. Unit Manhole dengan Spesifikasi  

a. Bentuk: 

Bulat dengan diameter dalam maksimal 60 cm. 

b. Bahan: 

Precast/pracetak dengan campuran komposisi beton 

1;2;3 atau dengan besi tuang. 

c. Tutup; 

Prinsipnya rapat, kedap air dan udara, ringan dan 

mudah dibuka untuk perawatan rutin dan dikunci. 

Bak Manhole digunakan untuk memudahkan 

pemeliharaan pada saluran perpipaan apabila terjadi 

penyumbatan.  
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2. Unit Drop Manhole 

Drop Manhole digunakan apabila beda elevasi 

pertemuan cabang saluran datang (Inlet) dan saluran 

yang meninggalkan (Outlet) > 50 cm. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Drop Manhole 

4.14. PERENCANAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN 

Rencana Teknik Rinci (RTR) Sub_sistem Pengolahan berupa 

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) dibuat oleh 

masyarakat dan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan 

setelah jenis sarana sanitasi dan teknologi pengolahan air 

limbah domestik dipilih oleh masyarakat dalam rembuk warga.  

Opsi teknologi dalam perencanaan Instalasi Pengolahan Air 

Limbah Domestik (IPAL) dalam SANIMAS minimal terdiri dari; 

1. Unit Grit Chamber & Screen/ Penangkap padatan 

Sebelum masuk ke unit pengolahan, dibangun konstruksi 

Grit chamber & screen yang berfungsi untuk menangkap 

padatan besar dan padatan inorganic seperti pasir, plastik, 

logam, kaca, dlsb. Sehingga tidak mengganggu sistem 

pengolahan selanjutnya. 

2. Unit Equalisasi /Bak Perata Aliran 

Berfungsi untuk meratakan/ menyamakan beban aliran 
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yang masuk agar menjadi laminer/rata sehingga tidak 

mengganggu sistem pengelolaan  selanjutnya,  

3. Unit Settler/Sedimentasi Awal 

Berfungsi untuk mengendapkan padatan organik dalam 

limbah sehingga total padatan tersuspensi dalam air limbah 

akan mengendap dan dilanjutkan dengan stabilisasi dari 

bahan yang diendapkan tersebut melalui proses anaerobik.  

4. Unit Pengolahan Secara Biologi  

Pengolahan secara biologis adalah penguraian bahan 

organik yang terkandung dalam air limbah oleh 

mikroorganisme/bakteri sehingga menjadi bahan kimia 

sederhana berupa unsur-unsur dan mineral yang siap dan 

aman dibuang ke lingkungan. Dalam pengolahan ini, 

polutan yang degradable (mudah diuraikan) dapat segera 

dihilangkan. Polutan tersebut merupakan makanan bagi 

bakteri, sehingga dalam waktu yang singkat bakteri akan 

berkembang biak menghabiskan polutan yang ada dalam air 

limbah dan menghasilkan lumpur biologis sebagai endapan. 

Pengolahan secara biologi terbagi menjadi 2 bagian yaitu; 

a. Proses Anaerobik adalah proses pengolahan air limbah 

secara biologi dengan dibantu menggunakan mikroorganisme 

jenis anaerob dalam mendegradasi parameter pencemar 

(BOD,COD) yang terkandung dalam air limbah. Dalam 

aplikasinya terdapat 2 (dua) model/jenis tumbuh dan 

berkembangnya mikroorganisme/bakeri yaitu secara 

melayang dan melekat pada suatu media yang di pasang 

dalam kompartemen pengolahan. 
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Skema pengolahan air limbah dengan proses Anaerobik 

dapat di lihat seperti gambar berikut; 

Proses Anaerobik 
Pengoalahan 

awal 

Pengoalahan 

Akhir
inlet outlet

 

Gambar 4. 4 Skema Pengolahan Air Limbah dengan Proses 

Anaerobik 

b. Proses Aerobik adalah proses pengolahan air limbah 

secara biologi dengan dibantu menggunakan 

mikroorganisme jenis aerobik dalam mendegradasi 

parameter pencemar (BOD, COD) yang terkandung dalam 

air limbah. Dalam aplikasinya terdapat 2 (dua) 

model/jenis tumbuh dan berkembangnya 

mikroorganisme/bakeri yaitu secara melayang dan 

melekat pada suatu media yang di pasang dalam 

kompartemen pengolahan. 

Skema pengolahan air limbah dengan proses Aerobik 

dapat di lihat seperti gambar berikut; 

Proses Aerobik 
Pengoalahan 

awal 

Pengoalahan 

Akhir
inlet outlet

 

Gambar 4. 5 Skema Pengolahan Air Limbah dengan Proses 

Aerobik 

c. Kombinasi Proses Anaerobik dan Aerobik 

Proses kombinasi anaerobik dan aerobik adalah proses 

pengelolaan air limbah secara biologi dengan 

menggabungkan proses Anaerobik dan proses Aerobik. 

d. Skema pengolahan air limbah dengan Kombinasi Proses 
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Anaerobik dan Aerobik dapat dilihat seperti gambar 

berikut; 

Proses 

Anaerobik 

Pengoalahan 

awal 

Pengoalahan 

Akhir
inlet outlet

Proses 

Aerobik 

 

Gambar 4. 6 Skema Pengolahan Air Limbah dengan 

Kombinasi Proses Anaerobik dan Aerobik 

 

5. Prasarana dan Sarana pendukung meliputi : 

a. Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional 

dan jalan inspeksi; 

b. Sumur pantau berfungsi untuk memonitoring kualitas 

hasil olahan dan pengambilan sampel air limbah; 

c. Tanggul Pengaman; 

d. Peralatan persampahan untuk mendukung PHBS; 

e. Pagar pengaman IPAL; 

f. Bangunan Pelindung IPAL; 

g. Diluar item diatas  harus bersurat ke direktorat Sanitasi. 

4.14.1 Parameter Desain Dalam Penyusunan Rencana Teknik 

Rinci (RTR) IPAL 

Parameter Desain dalam Penyusunan RTR IPAL sebagai berikut; 

1. Debit Limbah  

Debit Limbah dalam Rencana Teknik Rinci 

pembangunan IPAL di tentukan berdasarkan 

Perhitungan dan atau asumsi pemakaian air setiap jiwa 

dari calon pengguna dan pemanfaat IPAL, contoh asumsi 

kebutuhan air bersih per jiwa perhari. 

a. Kota Kecil dengan kebutuhan 60-100 liter/orang/hari. 
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b. Kota Sedang dengan kebutuhan 90-100 

liter/orang/hari. 

c. Kota Besar dengan kebutuhan 100-150 

liter/orang/hari. 

* sumber pedoman konstruksi dan bangunan, Dep. PU 

2. Karakteristik Limbah 

Karakteristik air limbah adalah parameter yang terdapat 

dalam air limbah secara fisik, biologi dan kimia. 

3. Baku Mutu Air Limbah 

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar 

unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang 

ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan 

dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu 

usaha dan atau kegiatan.   

4. Hydrolic Retention Time (HRT)/Waktu Tinggal 

Makin lama waktu tinggal air limbah makin baik, tapi di 

perhatikan juga dengan anggaran yang tersedia. Dalam 

Sub-sistem pengolahan (bangunan IPAL) SANIMAS 

waktu tinggal yang digunakan adalah minimum 24 Jam 

dengan pendekatan aliran rata-rata air limbah dalam 24 

jam atau 1 hari. 

5. Organic Loading Rate /Laju Beban Organik 

Kandungan organik air limbah yang biasa dinyatakan 

dalam kg BOD/m3  

6. Hydrolic Loading / Beban Hidrolis 

Dinyatakan sebagai volume air buangan yang dapat 

diolah per satuan waktu persatuan luas permukaan 

media. 
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7. Media Filter  

Sangat penting memahami kriteria media filter yang akan 

digunakan/dipilih, beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam memilih media filter; 

a. Mempunyai Luas Permukaan Spesifik Besar 

b. Mempunyai Fraksi Volume Rongga Tinggi  

c. Dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak terendam 

dalam air 

d. Mempunyai kekuatan mekaniknya yang baik  

e. Ringan 

f. Fleksibilitas 

g. Pemeliharaan mudah  

h. Reduksi Cahaya 

i. Sifat Kebasahan (wetability) 

8. Ketersediaan Lahan 

Lahan yang akan dimanfaatkan untuk bangunan IPAL 

merupakan lahan yang memiliki letak yang lebih rendah 

dari permukiman dan dekat dengan badan air penerima 

yang aktif/mengalir sepanjang tahun, memiliki luas yang 

memadai untuk dibangun Sub-sistem pengolahan 

(bangunan IPAL), status lahan harus pasti dan tidak 

dalam konflik. 

4.14.2 Contoh Perhitungan Rencana Teknik Rinci IPAL  

Berikut adalah salah satu contoh perhitungan desain IPAL 

secara sederhana yang digunakan dalam program SANIMAS 

dengan kapasitas pengelolaan 100 KK setara dengan 500 jiwa. 

Sebagai contoh dalam buku pedoman ini adalah sistem 

pengolahan air limbah domestik secara biologi dengan proses 

anaerobik sebagai proses utamanya, menggunakan media filter 
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sebagai tempat menempelnya microbiologi/bakteri yang dikenal 

dengan Anaerobik Filter/Biofilter. 

Pendekatan yang digunakan dalam sistem pengolahan air 

limbah domestik dalam contoh ini adalah sebagai berikut: 

1) Makin merata aliran, makin baik; 

2) Makin lama waktu tinggal dalam bak 

sedimentasi/settler, makin baik; 

3) Makin banyak mikroorganisme/bakteri makin baik; 

4) Memperpanjang waktu kontak supernatan dalam air 

limbah dengan media filter sebagai tempat tumbuh dan 

berkembangnya mikroorganisme/bakteri dengan cara 

membagi beberapa kompartemen/ruang/bak 

anaerobik. 

5) Makin luas permukaan media filter, makin baik 

6) Makin besar rongga dalam media filter (void ratio) makin 

baik 

Unit-unit pengolahan yang terdapat dalam IPAL adalah sebagai 

berikut; 

1) Pengolahan Awal/Pre Treatment 

• Grit Chamber, Screen dan Equalisasi 

• Fungsi utama bukan untuk bak pengolahan,tapi 

hanya untuk penampung awal agar aliran air limbah 

ke IPAL lebih laminer/rata, serta menangkap padatan 

yang tidak dapat terurai seperti pasir dll, harus 

dibersihkan maksimal 2 minggu sekali 

• Sekat Gantung 

Berfungsi sebagai perangkap scum yang terbentuk 

pada bak settler/sedimentasi awal. 

• Settler/Sedimentasi: 
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Proses sedimentasi/pengendapan dan dilanjutkan 

dengan stabilisasi dari bahan yang diendapkan 

tersebut melalui proses anaerobik. Tujuannya adalah 

untuk mengendapkan dan menstabilkan lumpur 

sebelum masuk ke pengolahan selanjutnya (sebagai 

pengolahan awal). 

• Ruang Lumpur 

Berfungsi untuk menampung akumulasi 

mikroorganisme/bakteri yang sudah menjadi lumpur 

dari proses sedimentasi dalam bak 

settler/sedimentasi. 

• Gutter 

Sebagai pengarah aliran dan menstabilkan kecepatan 

aliran dari bak settler/sedimentasi menuju ke Proses 

pengolahan utama. 

2) Pengelolaan Utama/Primary Treatment 

• Anaerobic Filter/Biofilter 

Sistem ini untuk memproses bahan-bahan yang tidak 

terendapkan dan bahan padat terlarut (dissolved solid) 

dengan cara mengkontakan dengan surplus 

mikroorganisme anaerobik pada media filter dengan 

tujuan akan terjadi penguraian bahan organik terlarut 

(dissolved organic) dan bahan organik yang tersuspensi 

(dispersed organic) yang ada dalam air limbah dalam 

kondisi anaerobik atau tanpa menggunakan oksigen. 

3)  Sumur Pantau 

Berfungsi untuk memonitoring kualitas air  hasil 

olahan dan pengambilan sampel air buangan. 
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Contoh Perhitungan IPAL dalam program SANIMAS untuk 100 KK 

PARAMETER JUMLAH SATUAN KETERANGAN 

Jumlah Pengguna 500 Jiwa (disesuaikan) 

Penggunaan Air 
Bersih 

90 
liter/orang/ha

ri 
(disesuaikan) 

Timbulan Air Limbah 0,8 
% dari air 

bersih 
(standar 0,7 - 0,8 
%) 

Endapan Lumpur 
Limbah 

20 liter/tahun (baku) 

Kooefisien Saat Jam 
Sibuk 

1,2 - (pilih 1,1 - 1,2) 

Waktu Tinggal di 
IPAL  

24 jam 
(disesuaikan) 

1 hari 

A. Kapasitas Volume IPAL 

• Penggunaan Air Bersih 100 

KK (500) jiwa 

= Jumlah  Pengguna x Jumlah 

Penggunaan Air Bersih 

= 500 jiwa x 90 liter/orang/hari 

= 45000 liter/hari 

= 45 m3/hari 

 
• Volume  Limbah = Timbulan Air Limbah x Penggunaan 

Air Bersih 

= 0,8 x 45 m3/hari 

= 36 m3/hari 

 
• Volume saat Jam  Puncak = Koefisien Jam Sibuk x Volume 

Limbah    

= 1,2 x 36 m3/hari 

= 43,2 m3/hari 

 
• Q = Volume Jam Puncak : 1 hari 

= 43.2 m3/hari : 24 jam 

= 1,8 m3/jam 
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• Volume Lumpur = Endapan Lumpur Limbah x 

Jumlah Pengguna x 1 hari 

= 20 liter/orang/tahun x 500 jiwa x 

1 Hari 

= 10.000 liter/tahun 

 = 10 m3/tahun 

B. Kapasitas Unit Sedimentasi / Settler 

- Waktu Tinggal di Settler = 12 jam 

- Volume Bak Settler = Debit rata-rata Air Limbah x  

  Waktu Tinggal di Sedimentasi/Settler 

  = 1,8 m3/jam x 12 jam 

  = 21,6 m3/hari 

- Volume Bak Lumpur = 10 m3/jam 

- Dimensi Bak Sedimentasi / settler : 

 - Lebar = 3 m (ditentukan) 

 - Tinggi Kedalaman basah  = 2 m (ditentukan) 

 - Panjang  = Volume Bak Settler : (Lebar x Tinggi) 

   = 21,6 : (3 m x 2 m) 

   = 3,6 m 

C. Cek Kecepatan Aliran di Unit Settler 

- V max = 0,5 m3/jam 

- Luas Penampang = Panjang Settler x Lebar Settler 

  = 3,6 m x 3 m 

  = 10,8 m2 
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- V (Kecepatan Aliran di Settler) = Debit Air Limbah : Luas  

  Penampang Settler 

  = 1,8 m3/jam : 10,8 m2 

  = 0,17 m3/jam 

- V < V max => aman 

D. Kapasitas Unit Anaerobic Filter (AF) 

- Waktu Tinggal di AF = 12 jam (direncanakan) 

- Volume total Unit AF = Debit rata-rata Air Limbah x  

  Waktu Tinggal di AF 

  = 1,8 m3/jam x 12 jam 

  = 21,6 m3/hari 

- Jumlah Kompartemen AF = 9 buah (direncanakan) 

- Volume 1 Bak AF = Volume Bak AF : Jumlah  

   Kompartemen AF 

  = 21,6 m3/hari : 9 

  = 2,4 m3/hari 

- Dimensi 1 Kompartemen AF :  

- Tinggi kedalaman basah  = 2 m (ditentukan) 

- Lebar  = 1 m ( di tentukan ) 

- Panjang = Volume 1 Bak AF : (Lebar AF X                                         

  Tinggi AF) 

 = 1,2 : (1 X 2) 

 = 1,2 m 

E. Cek Kecepatan Aliran di Unit Anaerobic Filter (AF) 

- V max  = 1 – 2 m3/jam 

- Luas Penampang AF = Panjang AF X Lebar AF 

  = 1,2 m x 1 m 
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  = 1,2 m2 

- Kecepatan Aliran di AF = Debit Air Limbah : Luas 

   Penampang AF 

  = 1,8 m3/jam : 1,2 m2 

  = 1,5 m3/jam  

- V max bawah < V < Vmax atas => aman 

*)Angka-angka hasil perhitungan dimensi di atas adalah angka untuk 

ukuran dalam dinding, belum termasuk tebal dinding. 
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Contoh Gambar RTR Perhitungan IPAL 100 KK   
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Gambar 4. 7 Contoh Layout dan Bangunan Beserta Unit-Unit 

IPAL dalam Program SANIMAS 
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4.15. KONSTRUKSI BANGUNAN PADA SISTEM PENGELOLAAN 

AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT (SPALD_T)  

Persyaratan Bangunan IPAL tidak memperbolehkan adanya 

kebocoran sehingga diharuskan memakai struktur beton 

bertulang yang kuat dan kedap air. 

1. Pondasi 

a. Menggunakan batu pecah di tanam dengan kedalaman 

galian 60 cm atau sesuai dengan gambar perencanaan/ 

spesifikasi teknis. 

b. Menggunakan Pondasi Beton Bertulang/Pondasi 

Setempat/Pondasi Telapak setiap titik Kolom pada 

konstruksi Dinding beton Bertulang menggunakan 

tulangan pokok diameter 12mm, 

c. Sisa tanah sisa galian dibuang ke tempat yang telah 

disediakan atau dipindahkan ke lokasi yang telah 

direncanakan. 

d. Untuk lantai kerja pembuatan platform dengan 

konstruksi beton tumbuk sesuai 

perencanaan/spesifikasi teknis. 

e. Pemadatan dan pengurugan kembali bekas galian di 

sekitar lokasi yang telah dibuat. 

2. Lantai kerja 

a. Dibuat lantai kerja minimal setebal 5 cm (beton tumbuk 

kelas tiga) diatas tanah sebelum tulangan beton 

ditempatkan/dipasang. 

b. Sebelum dilakukan pengecoran lantai kerja beton 

tumbuk kelas tiga harus di diratakan dengan urugan 

pasir urug setebal 5cm. 
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3. Konstruksi Bangunan IPAL 

Pemasangan platform dengan konstruksi beton bertulang 

sesuai gambar rencana/spesifikasi teknis. 

a. Lantai bangunan IPAL dengan  konstruksi beton 

betulang; 

b. Dinding luar dan dinding kompartemen sedimentasi / 

settler bangunan IPAL dengan konstruksi beton 

bertulang; 

c. Sekat dalam antar kompartemen dengan konsruksi 

beton bertulang atau menggunakan pasangan bata di 

plester dan aci; 

d. Penghubung antar kompartemen dalam bangunan 

menggunakan pipa PVC berikut aksesorisnya berupa T 

dengan diameter 3-4 in. 

Saat pekerjaan bangunan IPAL harus diperhatikan dan 

diawasi dengan teliti karena kesalahan pekerjaan dapat 

menyebabkan terjadinya kebocoran pada bangunan 

pengelolaan. Setelah unit pekerjaan selesai dibangun harus 

dilakukan pengetesan kebocoran dari unit. 

4.15.1 Material Konstruksi Bangunan IPAL 

1. Semen  

Jenis dan tipe semen adalah jenis semen yang ber SNI 

penggunaan umum (pasaran) 

2. Agregat Halus (pasir) 

Agregat halus yang akan digunakan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a) Terdiri dari butir-butir yang keras dan kekal. 

b) Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5%, yang 

ditentukan terhadap berat kering. 
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c) Tidak boleh mengandung bahan-bahan organis terlalu 

banyak. 

d) Pasir dari laut tidak boleh digunakan. 

3. Agregat Kasar 

a) Agregat Kasar harus terdiri dari butir-butir keras 

berupa batu SPLIT/batu pecahukuran ’1/2 ( 10mm-

20mm atau tidak berpori dan kekal. 

b) Kandungan lumpur tidak boleh lebih dari 1%, yang 

ditentukan terhadap berat kering. 

4. Air 

Air yang akan dipakai untuk pembuatan beton tidak 

boleh mengadung minyak, garam, bahan-bahan organis 

atau bahan-bahan lain yang dapat merusak beton/baja 

tulangan. 

5. Baja tulangan 

a) Baja tulangan yang akan dipakai adalah jenis baja 

tulangan yang ber SNI yang ada dipasaran; 

b) Bentuk baja tulangan dapat berupa tulangan polos 

atau tulangan diprofilkan. 

6. Pengujian kebocoran unit IPAL 

a) Untuk membuktikan bahwa IPAL yang sudah selesai 

dikerjakan tidak bocor, maka pengujian struktur 

hidrolis harus dilakukan sebelum dilakukan 

pengecoran plat bagian atas. 

b) Setelah bekisting dilepas, semua dinding IPAL harus 

bersih dari timbunan, supaya kebocoran pada dinding 

dapat diketahui dengan jelas. 

c) Sebelum pelaksanaan pengujian ini, tidak boleh 

dilakukan pengecatan. 
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d) Tiap unit kompartemen yang akan diperiksa diisi 

dengan air sampai dengan setinggi outletnya. 

e) Lakukan penutupan dan biarkan terisi sekurang-

kurangnya 24 jam. 

f) Pengujian ini dilakukan per dua kompartemen secara 

berurutan.  

g) Ketinggian air selama waktu pengujian harus diamati 

dan tidak boleh terjadi penurunan muka air.  

h) Penurunan maksimum yang diijinkan selama 24 jam 

adalah 1 cm. Bila penurunan permukaan air lebih dari 

1 cm dalam waktu 24 jam berarti IPAL tersebut bocor 

dan harus dicari tempat dimana yang bocor dan 

kemudian dilakukan perbaikan. 

4.15.2 Pemasangan Perpipaan 

Secara garis besar hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

pemasangan pipa adalah sebagai berikut: 

a. Aliran air dalam pipa telah ditentukan dalam gambar 

rencana, sehingga semua pekerjaan pipa harus 

dipasang sesuai dengan gambar rencana. 

b. Pipa-pipa dipasang/ditanam di dalam tanah dan dasar 

parit-parit galian pipa harus rata dan bebas dari benda-

benda yang keras seperti batu atau kerikil kasar. 

c. Setiap belokan atau pertemuan antar pipa harus 

memasang manhole dan jarak maksimal pipa lurus 

adalah 20 cm,jika lebih dari itu maka wajib memasang 

manhole. 

d. Pipa tidak boleh diturunkan kedalam parit sebelum 

parit mempunyai kedalaman yang ditentukan dalam 

gambar rencana. 



- 106 - 

e. Parit-parit galian pipa harus diberi dasar pasir setebal 

10 cm lebih dahulu sebelum pipa diturunkan (dipasang) 

atau sesuai dengan gambar rencana. 

f. Setelah pipa diturunkan kedalam galian parit pipa dan 

setelah pemasangan sambungan pipa selesai, harus 

diberi urugan pasir setebal 10 cm diatas pipa dan 

kemudian diatasnya dapat ditimbun dengan bahan 

bekas galian yang bebas dari kotoran atau dengan 

urugan tanah dari luar. 

g. Cara atau metoda penimbunan kembali harus 

dilakukan lapis demi lapisan kemudian dipadatkan 

sekeliling dan diatas pipa dengan cara yang tidak 

merusak pipa. 

h. Setelah pipa-pipa tersambung dan terpasang harus 

diuji secara hidrostatis (commisioning test), untuk itu 

bagian-bagian sambungan pipa yang sudah terpasang 

tersebut tidak boleh ditimbun sebelum pengujian 

hidrostatis selesai. Pekerjaan dinyatakan selesai dengan 

baik bila tidak terdapat tanda-tanda adanya kebocoran. 

4.15.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

 

Gambar 4. 8 Skema pelaksanaan Perhitungan Anggaran Biaya 
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Keterangan: 

1. Upah Tenaga Kerja tergantung dari masing-masing 

keahlian, dan dihitung perhari kerja yaitu 8 jam per 

hari. Upah tenaga kerja didapat dilokasi, 

dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang 

dinamakan daftar Harga Satuan Upah; 

2. Harga bahan/material untuk pelaksanaan fisik 

didasarkan pada setiap daerah/lokasi masing-

masing (berdasarkan hasil survey di lokasi masing-

masing); 

3. Harga satuan upah dan bahan/material untuk 

dasar perhitungan biaya perencanaan didasarkan 

Harga Satuan Setempat mengacu harga satuan 

kab/kota sebagai batas maksimal ; 

4. Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan 

analisa untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan 

dengan menggunakan analisa SNI; 

5. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan 

dan upah yang dihitung/berdasarkan analisa SNI; 

6. Volume pekerjaan adalah besar volume atau 

kubikasi suatu pekerjaan yang dihitung 

berdasarkan gambar bestek dan gambar detail; 

7. Rencana anggaran biaya suatu bangunan adalah 

perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan 

(bahan dan upah) untuk menyelesaikan bangunan 

tersebut. 

Didalam penyusunan RAB dikelompokkan sesuai 

dengan komponen yang terdapat dalam SPALD-T. 
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V TAHAP PELAKSANAAN  

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan perencanaan dalam 

Rencana Kerja Masayarakat (RKM) serta kesepakatan perjanjian 

kontrak antara KSM dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah  

dalam melaksanakan kegiatan Program SANIMAS di lokasi 

sasaran. 

Tahap pelaksanaan konstruksi ditandai dengan telah 

ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara PPK Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah dengan KSM sebagai 

keterwakilan warga penerima manfaat. Contoh Surat Perjanjian 

Kerjasama PPK dan KSM dapat dilihat pada Format 2.10. 

5.1. TAHAP PERSIAPAN KONSTRUKSI 

Tahap persiapan konstruksi diawali dengan pengajuan 

penarikan dana Bantuan Pemerintah tahap I oleh KSM.  

Pelaksanakan persiapan konstruksi KSM didampingi oleh TFL 

pada forum rembuk warga meliputi:  

1. Memeriksa dan merevisi Jadwal Pelaksanaan Kurva S yang 

telah disusun di dalam RKM, disesuaikan dengan kondisi 

terkini (bila diperlukan); 

2. Mengidentifikasi pekerjaan dan tenaga pelaksana 

pembangunan seperti: tenaga terampil yang dibutuhkan, 

dan membuka pendaftaran calon pekerja untuk pekerjaan 

yang akan dilaksanakan secara mandiri. Prioritas tenaga 

kerja yang akan dilibatkan adalah warga kurang mampu 

(MBR), baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan 

pendaftaran tenaga kerja dapat diteruskan selama 

dibutuhkan dalam pelaksanaan; 

3. Membentuk tim pekerja konstruksi yang terdiri dari tukang 

dan pekerja. Tim pekerja konstruksi tersebut diutamakan 
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berasal dari penduduk setempat atau calon pemanfaat. 

Khusus untuk tukang diusahakan mempunyai keahlian 

yang memadai. 

4. Memastikan jadwal dan pelatihan tukang sudah 

terselenggara sebelum kegiatan konstruksi dimulai. 

Pada tahap persiapan konstruksi harus dilakukan penguatan 

kapasitas terhadap tukang, pekerja, KSM, KPP serta masyarakat 

pemanfaat prasarana dan sarana yang terbangun. Tujuan 

penguatan kapasitas ini untuk memberikan pemahaman dan 

keterampilan dalam hal pelaksanaan konstruksi dan 

keberlanjutan program SANIMAS. Penguatan kapasitas ini 

dilakukan oleh TFL selaku tenaga pendamping masyarakat. 

Materi Penguatan Kapasitas yang diberikan antara lain: 

1. Cara membaca gambar teknis; 

2. Pengetahuan tentang spesifikasi teknis dan batasan-

batasannya; 

3. Tata cara pengawasan pekerjaan (quality control) dan cara 

menghitung kemajuan kegiatan (progress fisik); 

4. Administrasi dan keuangan (Penyusunan LPj); 

5. Pelatihan tukang 

6. Operasional dan perawatan SPALD-T. 

5.2. TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Maksud dari tahap konstruksi adalah pelaksanaan 

pembangunan prasarana dan sarana SANIMAS yang 

dilaksanakan masyarakat secara partisipatif (bergotong-royong), 

sehingga masyarakat pengguna mempunyai rasa memiliki 

terhadap prasarana dan sarana SANIMAS yang dibangunnya. 

Tahapan konstruksi secara garis besar adalah pelaksanaan, 
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pengawasan, pengendalian konstruksi dan pelaporan. 

5.2.1 Pengadaan Barang Dan Jasa di Tingkat Masyarakat 

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada  

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa, serta turunannya Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Swakelola.  

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Kegiatan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat merupakan Swakelola Tipe IV yaitu swakelola yang 

direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan 

Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh 

Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.  

Pengadaan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang 

nilainya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

Proses pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat : 

1) Proses pengadaan dilakukan oleh Tim Pengadaan yang 

dipilih pada saat pembentukan KSM (1 SK); 

2) Proses Pengadaan barang dan jasa dilakukan setelah RKM 

(Khususnya HPS dan spesifikasi teknis) ditetapkan  oleh 

PPK; 

3) KSM dan Tim Pengadaan harus memahami RKM, 

khususnya HPS yang menjadi acuan bagi Tim Pengadaan 

untuk melakukan perencanaan pemaketan pengadaan; 

4) Tim Pengadaan Mengidentifikasi jenis barang/jasa dan 

pekerjaan sesuai spesifikasi teknisnya; 
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5) Tim Pengadaan Melakukan pertemuan dengan warga 

masyarakat (rembuk warga pra pelaksanaan) untuk 

memberitahukan rencana pembelian barang dan jasa 

termasuk rencana Pemaketan Pengadaan bedasarkan HPS 

didalam RKM yang telah ditetepakan oleh PPK; 

6) Proses Pemaketan Pengadaan dilakukan hanya 1 (satu) 

kali sebelum proses penyaluran dana tahap pertama; 

7) Tim Pengadaan Melakukan survei Pemasok/Toko, minimal 

2 toko material/pemasok (survey dapat dilakukan dengan 

mendatangi langsung toko/pemasok, atau melalui media 

elektronik); 

8) Tim Pengadaan, melakukan klarifikasi   teknis dan 

negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan 

harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, 

dihadiri oleh unsur tokoh masyarakat, seluruh anggota 

KSM, Kepala Desa/Lurah, TFL dan kaum perempuan; 

9) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS); 

10) Memastikan kualitas barang/jasa sesuai dengan spesifikasi 

yang dibutuhkan dan mendapatkan harga yang termurah 

dan dapat dipertanggungjawabkan; 

11) Tim pengadaan membuat administrasi pengadaan barang 

dan jasa; 

12) Untuk nilai Rp.1, - s/d Rp. 10.000.000,-, dilakukan dengan 

Pembelian Langsung kepada penyedia barang, bukti 

perikatannya cukup berupa bukti kuitansi Pembelian 

pembayaran dengan materai sesuai ketentuan; 

13) Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa terdiri dari 

dokumen-dokumen dalam proses pengadaan barang dan 

jasa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban  tim 

pengadaan barang dan jasa :  
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➢ Untuk nilai  diatas Rp.10.000.000,- s/d Rp. 

200.000.000,- adalah : 

a) Berita Acara Survey Pemasok/Toko (harga dan 

spesifikasi teknis) 

b) Berita acara Klarifikasi dan negoisasi calon 

Pemasok/Toko 

c) Berita Acara Penetapan Toko dan Pemasok 

d) Surat Perintah Kerja (SPK) 

Format Administrasi Pengadaan pengadaan barang/jasa 

dapat dilihat pada buku lampiran 

5.2.2 Etika Pelaksanaan Pekerjaan 

Baik penyedia barang/jasa (pemasok) maupun pengguna barang 

harus memenuhi etika pelaksanaan pengadaan 

barang/pekerjaan konstruksi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan 

tercapainya tujuan dalam pelaksanaan pengadaan barang; 

2. Bekerja secara operasional, mandiri atas dasar kejujuran 

dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam 

pelaksanaan; 

3. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan 

dalam rapat lapangan sesuai kesepakatan dengan pihak 

terkait; 

4. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dalam 

pelaksanaan pekerjaan ini; 

5. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 

dan/atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan 

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara 

langsung atau tidak langsung merugikan Negara; 
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6. Menghindari dan mencegah pertentangan dengan pihak 

terkait, baik langsung maupun tidak langsung; 

7. Tidak menerima, tidak menawarkan dan atau tidak 

menjanjikan untuk memberi atau menerima 

hadiah/imbalan berupa apapun kepada siapa saja yang 

diketahui patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan 

pekerjaan ini. 

8. Mencegah dan memastikan tidak terjadinya praktek KKN 

dalam pelaksanaan kegiatan SANIMAS 

KSM dan Masyarakat dengan dukungan PPK secara terus 

menerus melakukan monitoring kemajuan pembangunan 

selama pelaksanaan pekerjaan, seperti pembelian material, 

kualitas pekerjaan, periode pembayaran, administrasi 

keuangan, pemasangan SR, dsb. Hal ini untuk 

mempercepat langkah-langkah yang dapat segera diambil 

bila terdapat penyimpangan dari rencana teknik rinci yang 

ada dalam RKM. 

Sebagai upaya pertanggungjawaban tugas KSM dan panitia 

pelaksana dalam tahap pelaksanaan konstruksi, KSM akan 

menginformasikan kepada masyarakat dan pihak yang 

berkepentingan tentang pengelolaan pelaksanaan program 

melalui mekanisme pelaporan baik setiap saat tercantum 

dalam papan informasi maupun secara periodik: 

a. Papan Informasi SANIMAS 

Papan informasi merupakan media publikasi kepada 

masyarakat dengan ukuran tertentu yang terbuat dari 

papan kayu atau sejenisnya, memuat tentang segala 

informasi mengenai kondisi/keadaan atas pelaksanaan 

kegiatan di titik lokasi. Papan informasi tersebut 

dipasang di tempat strategis agar mudah terlihat dan 

dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya 
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masyarakat di titik lokasi 

Pembuatan papan informasi harus dimusyawarahkan 

dengan masyarakat/warga agar secara bersama-sama 

menetapkan pembiayaan, lokasi pemasangan, pembuat, 

penanggung jawab dalam perawatan dan perbaikannya. 

Papan informasi harus dirancangan atau dibuat 

menarik, tidak mudah rusak dan berukuran ideal agar 

dapat terlihat dari jarak tertentu. Pada umumnya 

ukuran yang digunakan sekitar 1 x 1,5 meter dan biaya 

yang dibutuhkan untuk pembuatan papan informasi. 

Tujuan utama digunakan papan informasi adalah untuk: 

1. Mempermudah masyarakat memperoleh informasi 

mengenai kegiatan secara terbuka; 

2. Mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai 

dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai 

dengan pengoperasian dan pemeliharaan; 

3. Mempermudah masyarakat untuk turut mengawasi 

secara langsung pelaksanaan kegiatan fisik dan 

penggunaan dana kegiatan; 

Informasi dalam Papan Informasi 

Papan informasi dipasang di tempat yang strategis dan 

mudah diakses oleh masyarakat. Informasi minimal yang 

harus tercantum dalam papan informasi antara lain : 

1. Jumlah dana kegiatan yang harus diterima 

masyarakat melalui rekening KSM; 

2. Jumlah kontribusi masyarakat; 

3. Sistem pencairan dana; 
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4. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

5. Laporan pertanggungjawaban pencairan dan 

penggunaan dana; 

6. Nama Kecamatan/Desa/kampung dan alamat KSM 

agar informasi diketahui oleh masyarakat secara luas.  

7. Gambar Perencanaan (RTR) dan rekap RAB serta 

gambar kerja. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Papan informasi harus dipasang di tempat yang 

banyak dikunjungi orang tetapi aman dari gangguan; 

2. Papan informasi harus dipasang agak tinggi agar tidak 

mudah dirusak 

3. Tulisan agak besar, kalimat sederhana dan singkat 

disertai gambar berwarna agar menarik perhatian dan 

minat pembacanya; 

4. Papan informasi dilindungi kaca atau plastik untuk 

mengurangi kemungkinan informasi dirusak orang; 

5. Informasi yang ditempel di papan informasi dapat 

berupa fotokopi atau tulisan tangan, asalkan jelas dan 

terbaca dengan baik Informasi harus selalu 

diperbaharui, TFL bertugas untuk memberikan 

dukungan dan bimbingan kepada KSM dalam urusan 

administrasi dan pelaporan tersebut; 

6. KSM berkewajiban untuk melaporkan kemajuan 

kegiatan masyarakat setiap bulan sesuai dengan 

Pedoman Teknis SANIMAS Reguler berupa laporan 

progres pelaksanaan fisik dan penyerapan dana serta 

ditempel pada papan informasi; 

7. KSM harus menginformasikan perjanjian kerjasama 

dengan pemasok, melalui papan informasi. 
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b. Tenaga Pelaksana 

1. Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan di tingkat 

masyarakat dilakukan oleh masyarakat sendiri 

(partisipasi masyarakat) melalui suatu wadah 

organisasi yang dibentuk masyarakat sendiri dan 

disebut KSM. 

2. Proses partisipasi masyarakat tersebut diharapkan 

menjadi wujud pemberdayaan dan memberi 

kesempatan agar masyarakat menjadi pelaku dalam 

menangani kegiatan yang mereka inginkan. 

3. Tenaga inti pelaksana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan (misalnya tukang kayu, tukang batu, 

tukang pasang pipa) dipilih dari masyarakat setempat 

yang bertugas untuk memberikan bimbingan kepada 

mereka. 

4. Tenaga inti diberikan upah (kompensasi) sesuai 

dengan norma yang wajar di lokasi tersebut. Besarnya 

upah yang wajar tersebut ditetapkan bersama oleh 

KSM dan sesuai harga setempat. 

5. Bila ada bagian pekerjaan tertentu yang tidak terdapat 

tenaga di lokasi bersangkutan, maka KSM bersama 

masyarakat dapat mencari tenaga yang dibutuhkan 

dari tempat lain (artinya daerah/lokasi di Kecamatan, 

Kabupaten dsb) bertugas untuk membantu KSM 

dalam identifikasi tenaga yang dibutuhkan dan 

melakukan perundingan mengenai harga yang 

penggunaan tenaga luar tersebut berbasis upah 

harian/mingguan/bulanan atau bisa berbasis 

borongan. 

6. Sedangkan kebutuhan tenaga lain yang sifatnya 

pembantu umum (seperti tenaga angkut galian, dsb) 

akan ditangani oleh masyarakat sendiri secara gotong 
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royong dan hal tersebut merupakan bagian dari 

kontribusi masyarakat. 

c. Administrasi dan pelaporan 

1. Bendahara KSM didampingi TFL akan mengawal 

kegiatan administrasi keuangan secara khusus 

melakukan kegiatan pencatatan, penyusunan dan 

penyimpanan dokumen pendukung untuk 

pengeluaran dana. Dokumen pendukung tersebut 

diantaranya: Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian, 

Bukti Pembelian, kuitansi, Bon, Nota Pembayaran, 

Faktur, dan sebagainya. 

2. Seluruh catatan dan dokumen pendukung 

penggunaan dana tersebut harus tersedia pada waktu 

diadakan pemeriksaan oleh pihak berwenang dari 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah . 

3. Catatan atau dokumen pendukung harus bersifat 

transparan dalam pelaksanaan kegiatan baik internal 

maupun eksternal, yang berisi tentang nama, 

kedudukan, cakupan kegiatan, sumber dana, 

mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban dll. 

5.3. ADDENDUM DAN AMANDEMEN KONTRAK 

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada 

saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi 

teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen RKM bagian dari 

kontrak, PPK bersama KSM dapat melakukan perubahan 

kontrak, yang meliputi: 

a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam 

kontrak; 

b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 
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c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi 

lapangan; dan/atau 

d. Mengubah jadwal pelaksanaan. 

Terkait perubahan tersebut maka KSM perlu melakukan 

penyesuaian-penyesuaian terkait pertanggungjawaban kegiatan 

dengan penyusunan dokumen perubahan kontrak (Addendum) 

yang disetujui oleh PPK. Adapun dasar hukum pelaksanaan 

Perubahan Kontrak (Adendum) adalah Perpres Nomor 16 Tahun 

2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 

turunannya Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 tahun 2018 

tentang pedoman pelaksanaan swakelola. 

Dalam hal Tim Pelaksana/KSM gagal menyelesaikan pekerjaan 

sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK 

menilai bahwa Tim Pelaksana/KSM kontrak berakhir, namun 

PPK menilai bahwa KSM mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK 

memberikan kesempatan Tim Pelaksana/KSM untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada KSM 

untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun 

Anggaran seperti diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 

8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan swakelola. 

5.4. COMMISSIONING TEST SARANA SANITASI  

Sebelum dilakukan kegiatan serah terima sarana dari KSM 

kepada PPK, KSM didampingi TFL memastikan bahwa seluruh 

pekerjaan terselesaikan dangan baik sesuai dengan RKM. Untuk 

itu sebelum sarana dan prasarana dapat digunakan oleh 

masyarakat maka akan dilakukan uji kelayakan dan uji 

keberfungsian sarana terbangun (Commissioning Test),terkait 

penyelesaian pekerjaan KSM maka:  

1. Jika sarana terbangun selesai sesuai dengan RKM dan dapat 

berfungsi dengan baik, maka KSM segera melaporkan 
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kepada Satker/PPK untuk mengagendakan kegiatan serah 

terima sarana dari KSM kepada pemberi pekerjaan tugas 

yaitu PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah  untuk 

kemudian diserahkan kepada masyarakat difasilitasi oleh 

TFL; 

2. Jika sarana belum dapat berfungsi dengan baik maka KSM 

bersama masyarakat akan segera memperbaiki sarana 

tersebut. 

5.5. PELAKSANAAN SERAH TERIMA 

5.5.1. Serah Terima Pekerjaan 

Kegiatan serah terima pekerjaan dilakukan dengan 

penandatanganan Berita Acara serah terima yang 

ditandatangani antara KSM (selaku penerima dana Bantuan 

pemerintah) dan PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah  

selaku pemberi pekerjaan.  

Pada saat serah terima pekerjaan status rekening bank KSM 

sudah harus ditutup. Oleh karena itu saat KSM melakukan 

penarikan dana bantuan termin akhir (RPDB terakhir) agar 

seluruh sisa dana direkening ditarik dan dilakukan tutup buku. 

Selisih dari nilai RPDB termin akhir dengan total dana yang 

ditarik diserahkan kepada KPP untuk selanjutnya digunakan 

sebagai dana pemeliharaan.  

Format berita acara (BA) Serah terima pekerjaan dengan 

dilampiri: 

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengunaan dana; 

2. Laporan Progres fisik; 

3. Dokumen Pengadaan (jika dilakukan lelang); 

4. Dokumentasi 0%, 60% dan 100%; 

5. BA. Pelaksanaan Commisioning test; 
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6. BA. Pemeriksaan Pekerjaan; 

7. As Buildrawing. 

5.5.2. Serah Terima Sarana Infrastruktur 

Serah terima sarana infrastruktur dilakukan setelah serah 

terima Pekerjaan, yaitu dengan 3 tahapan: 

1. Serah terima Sarana Prasarana Sanitasi dari KSM kepada 

PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku pihak 

pemberi tugas diketahui Kepala Desa/Lurah; Format 2.14 

2. Serah terima Sarana Prasarana Sanitasi dari PPK Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota agar sarana tersebut dapat dicatatkan 

sebagai infrastruktur Pemerintah Kabupaten/Kota (tidak 

mencakup lahan hibah).  Format 2.15  

3. Serah terima pengelolaan sarana dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada KPP. Format 2.16 

 

Gambar 5. 1 Alur Pelaksanaan SANIMAS Reguler 
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VI  TAHAP PASCA KONSTRUKSI 

6.1. TAHAP OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN (O&P) 

Dalam program SANIMAS, keterlibatan masyarakat khususnya 

pengguna perempuan, lebih diutamakan. Demikian pula dalam 

operasional dan pengelolaan sangat penting, karena tanggung 

jawab operasional dan pemeliharaan tidak hanya berada pada 

kaum laki-laki tetapi juga perempuan. 

Di beberapa daerah, pilihan teknologi prasarana dan sarana 

sanitasi masih terhitung baru, contohnya bangunan 

pengelolaan limbah manusia yang berupa air kotor dan tinja. 

Oleh sebab itu, masyarakat perlu mendapat pemahaman 

tentang cara penggunaan dan pengelolaan sarana sanitasi agar 

tetap berfungsi dengan baik melalui sistem dan mekanisme 

operasi dan pengelolaan yang baik. 

Keberlanjutan prasarana dan sarana SANIMAS sangat 

bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam 

mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana 

dan sarana yang ada. Secara umum aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan prasaran 

dan sarana, penyuluhan dan pedoman pengelolaan.  

6.1.1. Pengelolaan 

Pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek dan sendi utama 

pelestarian hasil fisik terbangun, pengelola prasarana dan 

sarana perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kinerja prasarana dan sarana yang dikelola; 

2. Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia; 

3. Jumlah prasarana dan sarana yang digunakan 

target/sasaran sesuai perencanaan; 
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4. Standard Operating Procedure dan pengelolaan standar 

kriteria teknis prasarana dan sarana; 

5. Rencana pengembangan sarana dimasa datang. 

Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan KPP harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut; 

1. Melakukan pemantauan rutin/berkala untuk mengetahui 

dan memastikan kondisi prasarana dan sarana berjalan 

dengan baik; 

2. Mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun 

rencana perawatan dan pengelolaan yang baik; 

3. Melakukan rehabilitasi tepat waktu; 

4. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala; 

5. Melakukan pengelolaan sesuai Standard Operating 

Procedure. 

6. Menginformasikan penggunaan dana operasional dan 

pemeliharaan di papan informasi desa. 

6.1.2. Penyuluhan 

Dari hal-hal diatas, KPP diharapkan mampu menindaklanjuti 

operasi dan pemeliharaan secara tepat. Melalui kegiatan operasi 

dan pemeliharaan diharapkan dapat mencapai umur teknis 

prasarana dan sarana sesuai dengan target dan standar 

perencanaan. 

Dalam pelaksanaan pelestarian prasarana dan sarana, 

diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan aktif 

memberikan pembinaan juga dukungan teknis kepada 

masyarakat (seperti penyuluhan, penguatan kapasitas) agar 

mereka mampu mengoperasikan dan memanfaatkan prasarana 

dan sarana yang ada dengan baik. 
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6.1.3. Standard Operating Procedure 

SOP yang telah disusun menjadi acuan dalam melaksanakan 

kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana SANIMAS yang 

disepakati masyarakat pemanfaat.  

6.2. PENDANAAN O&P 

Pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana yang 

telah dibangun oleh Program SANIMAS tidak lepas dari 

tanggungjawab masyarakat. Pengelolaan prasarana dan sarana 

dapat berjalan dengan baik jika diwujudkan dengan rencana 

kerja yang nyata dan iuran (pendanaan) dari pemanfaat sebagai 

swadaya untuk keberlanjutannya. 

Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa memiliki serta 

dimungkinkan akan adanya fasilitasi dari pemerintah baik 

pusat maupun daerah ataupun dari pihak swasta (Masyarakat, 

LSM dan perusahaan) dalam ikut membantu dalam pendanaan 

pemeliharaan sarana dan bahkan pengembangan prasarana dan 

sarana sanitasi terbangun. 

Besaran iuran dari masyarakat dihitung berdasarkan 

kesepakatan bersama sesuai kebutuhan operasional dan 

pemeliharaan, serta rencana pengembangan sarana di masa 

yang akan datang. Pendanaan dipergunakanuntuk kebutuhan 

seperti honorarium petugas pemelihara sarana, perbaikan 

komponen sarana yang rusak dan biaya operasional lainnya 

yang sesuai dengan sistem sarana terbangun. 

6.3. PERAN PEMERINTAH DAERAH 

Peran Pemerintah Daerah sebagai pembina atau fasilitator 

kegiatan SANIMAS, diharapkan dapat meneruskan bantuannya 

pada tahap Pasca konstruksi. Bentuk pembinaan dan bantuan 
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yang diberikan dapat berupa bantuan teknis dan/atau bantuan 

pendanaan. 

Terkait sumber pendanaan operasional dan pemeliharaan 

sarana sanitasi pada dasarnya menjadi tanggung jawab 

masyarakat sebagai pihak penerima manfaat, melalui KPP 

dengan semangat gotong-royong dan kesadaran masyarakat 

bahwa pelayanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan 

prasarana adalah tanggung jawab bersama. 

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada KPP 

yang bersumber dari APBD yang sudah dituangkan dalam 

Peraturan Daerah, dimana hal ini disesuaikan dengan 

kemampuan daerah masing-masing. 

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan pengurus KPP 

untuk dapat mencari sumber dana di luar iuran warga 

pemanfaat, diantaranya adalah dari bantuan pemerintah yang 

diberikan berupa bantuan teknis dan/atau bantuan pendanaan 

terkait yang cukup besar seperti rehap sarana. Lebih lanjut 

tugas dan tanggung jawab Pemda antara lain seperti: 

1. Penguatan kelembagaan KPP; 

2. Memonitoring keberlangsungan/keberlajutan Operasi dan 

Pemeliharaan Sarana Prasarana Program SANIMAS 

terbangun serta pembinaan kepada masyarakat/KPP dalam 

kepengelolaan sarana; 

3. Memberikan masukan atas kendala yang terjadi di tingkat 

masyarakat; 

4. Memberikan bantuan teknis yang memungkinkan kepada 

masyarakat/KPP terkait hal teknis seperti, penyedotan 

lumpur dari bangunan IPAL komunal, pemeriksaan kualitas 

effluent (effluent test) secara berkala, dan analisa teknis 

lainnya terkait pengelolaan sarana. 
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6.4. PERAN SWASTA 

Swasta diharapkan mampu merealisasikan dana tanggung-

jawab perusahaan untuk sosial melalui Corporate Social 

Responsibility (CSR) untuk membantu masyarakat selama tidak 

mengikat. 

Bantuan swasta (peran swasta) dalam membantu masyarakat 

melalui KPP terkait pemeliharaan sarana dapat berupa bantuan 

teknis pemeliharaan sarana, pendanaan operasional dan 

pemeliharaan atau pengembangan jaringan, peningkatan akses 

sanitasi maupun peningkatan kapasitas KPP berupa 

keterampilan, pengetahuan pengelolaan sarana sanitasi dan 

masih banyak lagi bantuan yang dapat ditindaklanjuti atas 

kerjasama maupun bantuan dari pihak swasta. 

6.5. BIAYA OPERASI DAN PENGELOLAAN  

6.5.1. MCK 

Tabel 6. 1 Contoh Perhitungan Biaya Operasional dan 

Pemeliharaan Sarana Sistem MCK 

No Kebutuhan Keterangan  Rp/ Bulan 

1 Operator & Penjaga Pekerjaan yang tidak tetap                        400,000 

2 Listrik 250 Watt (Pompa dan lampu)                        120,000 

3 Pengurasan IPAL Rp. 400.000,-/2 tahun                          16,650 

4 Peralatan Pembersihan Sabun dan pembersih lantai, dll                          35,000 

5 Perbaikan Pompa Rp. 250.000,-/Tahun                          20,830 

6 Lain-lain Serok, lampu, keran, cat dinding dll.                          30,000 

                       622,480 

Fasilitas Rp./Pakai  Rata-rata/KK/Hari 

1 Kamar mandi 150 - 600  750  s.d 3.000 

2 WC/Jamban 150 - 400  750  s.d 2.000 

3 Mencuci & ambil air 150 - 500  750  s.d 2.500 

II. BIAYA PEMAKAIAN

Total biaya Operasi dan Pemeliharaan

 

Biaya Operasi dan Pemeliharaan 

*) 1 KK = 5 orang 
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Secara rinci operasional dan pemeliharaan mengacu pada 

Program SANIMAS di tingkat masyarakat. 

Petunjuk Pelaksana/Pengelola bagi Pengguna MCK antar lain: 

1. Lakukan pembersihan gayung yang digunakan dengan 

menggunakan sikat; 

2. Bersihkan lantai luar jamban dengan kain pel setiap 2 atau 

3 hari sekali, jika perlu gunakan bahan pembersih lantai 

jika sangat kotor; 

3. Bersihkan saringan di lantai kamar mandi/WC dari 

kotoran padat/sampah; 

4. Buang sampah ruang kamar mandi/WC pada tempatnya, 

dan bersihkan tempat sampahnya; 

5. Setiap hari bersihkan dinding kamar mandi/WC 

menggunakan sikat (gunakan bahan pembersih jika sangat 

kotor); 

6. Bersihkan kloset setiap hari dengan sikat kloset; 

7. Bersihkan (kuras) bak air dalam kamar mandi/WC setiap 

hari (gunakan bahan pembersih jika sangat kotor); 

8. Seminggu sekali kuras dan bersihkan tangki/tandon air 

dari lumut dan kotoran; 

9. Setiap hari bersihkan/sapu taman, dan 1 kali perminggu 

taman (tanaman dan rumput); 

10. Bagi pengguna sarana dihimbau untuk: 

a. Tidak membuang sampah/benda padat ke dalam 

lubang koset, karena akan dapat menyumbat saluran; 

b. Membuang sampah pada tempatnya; 

c. Tidak membuang air sabun mandi dan air sabun 

bekas cucian masuk kedalam kloset; 
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d. Tidak membuang bahan kimia kedalam saluran 

karena dapat mematikan bakteri; 

e. Menggunakan diterjen (bahan pencuci pakaian) 

dengan bijaksana/tidak berlebihan 

f.  Tidak mencoret coret dinding di kamar mandi/WC 

dan tempat   mencuci. 

11. Bersihkan langit-langit dalam jamban setiap bulannya; 

12. Periksa bak kontrol jamban jika terdapat kotoran 

padat/sampah dan keluarkan, kemudian buang ke tempat 

sampah; 

13. Setiap 2 minggu sekali, buang kotoran padat dan kotoran 

yang mengapung tepat di bawah manhole. Gunakan alat 

untuk mengumpulkan kotoran tersebut, keluarkan semua 

kotoran yang terkumpul sampai tidak ada yang tersisa, 

buang semua kotoran (sampah ke dalam plastik dan buang 

ke tempat sampah); 

14. Mintalah tukang untuk secara cepat memperbaiki 

kebocoran saluran yang terjadi dan cari sebabnya; 

15. Setiap 6 bulan sekali, lakukan tes kualitas air limbah, 

ambil 2 sample air limbah dari inlet dan outlet. Periksakan 

ke laboratorium yang direkomendasikan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota. 
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6.5.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 

(SPALD-T) 

Tabel 6. 2 Contoh Perhitungan Biaya Operasional dan 

Pemeliharaan Sarana SPALD-T 

 

 

6.6. PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN UNTUK 

PENGGUNA DAN PEMANFAAT SARANA SANIMAS 

1. Untuk  pengguna sarana IPAL; 

a. Tidak membuang sampah/benda padat ke dalam 

saluran, karena akan dapat menyumbat saluaran; 

b. Membuang sampah pada tempatnya; 

c. Tidak membuang bahan kimia kedalam saluran IPAL 

karena dapat mematikan bakteri; 

d. Tidak membuang sisa minyak ke saluran pembuangan 

dapur menuju IPAL, karena dapat menyumbat pipa; 

e. Tidak menanam pohon dekat salura perpipaan dan IPAL, 

karena bisa merusak pipa; 
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f. Mengunakan deterjen (bahan penecuci pakaian) 

secukupnya/tidak berlebihan, hal ini baik untuk 

pengelolaan juga penghematan; 

g. Memasang saringan untuk memisahkan limbah padat 

yang berasal dari kamar mandi dan dapur; 

h. Mengambil lemak yang mengapung di bak penangkap 

lemak setiap 3 hari sekali; 

i. Memeriksa bak kontrol sekitar /dekat dengan rumah 

setiap 3 hari sekali; 

j. Membuang limbah padat/lumpur dengan serok/sekop, 

dan buang di tempat sampah; 

k. Tidak mencoret-coret dinding di kamar mandi/WC dan 

tempat mencuci. 

2. Untuk operator sarana SPALD-T; 

a. Lakukan setiap minggu setiap bak kontol saluran induk 

/ primer (Sub-sistem pengumpulan); 

b. Buang Limbah padat dan padatatan mengapung (scum); 

c. Jika tidak ada aliran air dalam bak kontrol, mungkin 

pipa tersumbat atau rusak; 

1) Hentikan sementara kegiatan di rumah; 

2) Periksa Sub-sistem pengumpulan, minta tukang 

untuk memperbaiki kerusakan; 

d. Jika ada luapan air dari bak kontrol, mungkin pipa 

tersumbat; 

1) Hentikan sementara kegiatan di rumah, segera 

perbaiki jika ada kerusakan pipa; 

2) Sogok dari bak kontrol ke bak kontrol lain; 

3) Minta tukang untuk memperbaiki kerusakan 
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secepatnya; 

e. Buang limbah padat dan padatan mengapung (scum) dari 

inlet; 

f. Semua tutup bak kontrol dan manhole IPAL harus bisa 

dibuka untuk mempermudah pengoperasian dan 

pemeliharaan; 

g. Setiap 2 minggu sekali, buang kotoran padat dan 

kotoran yang mengapung tepat di bawah manhole. 

Gunakan alat untuk mengumpulkan kotoran tersebut, 

keluarkan semua kotoran yang terkumpul sampai tidak 

ada yang tersisa, buang semua kotoran (sampah ke 

dalam plastik dan buang ke tempat sampah); 

h. Tes kualitas air limbah setiap 6 bulan sekali, ambil 2 

sample air limbah dari inlet dan outlet, masing-masing 2 

liter dalam botol terpisah. Periksakan ke laboratorium 

yang direkomendasikan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

3. Pengurasan/Sedot Lumpur 

a. Rutin minimal setiap 1 tahun sekali lakukan pengurasan 

lumpur hasil olahan dalam unit settler/sedimentasi: 

b. Hubungi perusahaan jasa penguras tinja; 

c. Buka semua tutup manhole IPAL, angkat semua kotoran 

yang mengapung dan buang sampah pada tempatnya; 

d. Masukkan pipa penyedot tinja sampai lantai dasar, sedot 

dari bak pertama, lumpur yang disedot adalah lumpur 

berwarna hitam, hentikan penyedotan jika lumpur 

berwarna coklat; 
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6.7. KEWIRAUSAHAAN 

Sebagai keterwakilan masyarakat dalam mengelola sarana 

prasarana, KPP bersama masyarakat bertanggung jawab atas 

pemeliharaan sarana sanitasi terbangun, dalam pengelolaan 

dimasa yang akan datang. KPP diharapkan mampu untuk 

berwirausaha, upaya ini dilakukan sebagai bentuk 

mengembangkan diri KPP dalam memberikan/meningkatkan 

nilai tambah bagi masyarakat atas pengelolaan iuran 

masyarakat dalam mendanai operasional dan pemeliharaan 

sarana (pengelolaan sarana), terkait pembangunan sarana 

secara langsung maupun tidak langsung.  

Contoh KPP memanfaatkan outlet air limbah (effluent dengan 

baku mutu ramah lingkungan) untuk budidaya ikan lele, selain 

itu memanfaatkan lahan yang ada disekitar sarana IPAL untuk 

berbudidaya tanaman produktif dengan menggunakan pupuk 

hasil pengelolaan air limbah SPALD-T Skala permukiman dan 

masih banyak lagi upaya untuk mengembangkan diri dengan 

berwirausaha serta memanfaatkan iuran masyarakat yang 

ada/sumber pendanaan yang lainnya (atas kesepakatan 

masyarakat). 

 

6.8. LAPORAN KEUANGAN DARI PENGELOLA KPP 

Prinsip transparansi, profesional dan akuntabilitas dari 

pengelolaan keuangan (pengelolaan iuran masyarakat untuk 

pendanaan pengelolaan sarana sanitasi terbangun), adalah 

wajib dilakukan oleh KPP. Pelaporan atas pengelolaan keuangan 

ini dilakukan sebagai upaya memberikan informasi secara 

berkala (bulanan kepada masyarakat dan tahunan kepada 

pemerintah kabupaten/kota) tentang kondisi keuangan KPP dan 

“kesehatan” pengelolaan lembaga untuk dapat dilakukan 

pembinaan sesuai AD/ARTKPP. 
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• Daftar Anggota KPP  

Adalah buku yang memuat nama-nama (KK) pemanfaat 

sarana, alamat dan jumlah jiwa pemanfaat.  

• Buku Iuran Anggota KPP  

Adalah buku yang memuat nama-nama KK pemanfaat, dan 

jumlah iuran yang dibayar pada setiap periode tertentu. 

Dalam hal ini tergantung kesepakatan masyarakat tetapi 

tetap mengacu pada kebutuhan pemeliharaan sarana yang 

terbangun. Pembayaran iuran bisa dilakukan dengan 

periode mingguan, bulanan atau triwulan, dll.  

• Buku Kas KPP 

Adalah buku yang mencatat transaksi penerimaan & 

pengeluaran uang KPP. Penerimaan kas KPP antara lain 

pembayaran iuran wajib dan sukarela dari pemanfaat, 

swadaya tunai dari pihak luar. Sedangkan pengeluaran kas 

KPP antara lain honor operator inspeksi IPAL, upah 

penjaga/cleaning services rutin MCK, perbaikan sarana, 

atau pembelian peralatan sarana, dll.  

Pencatatan buku kas KPP sesuai dengan urutan tanggal 

terjadinya transaksi. Setiap penerimaan dan pengeluaran 

dana kas disertai dengan bukti yang ditanda tangani oleh 

penerima uang, yang mengeluarkan uang dan diketahui 

oleh Ketua KPP. 

• Buku Bank KPP 

Adalah buku KPP yang berisikan catatan mengenai 

transaksi melalui bank dan transaksi yang dilakukan oleh 

pihak bank yang tertulis di Buku Tabungan KPP.  

Buku Bank/Rekening KPP di tandatangani minimal oleh 

2 orang pengurus KPP. Nama Rekening KPP harus atas 

nama kelompok bukan atas nama pribadi. 
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• Buku Rekapitulasi Keuangan Dana KPP 

Adalah laporan keuangan yang merupakan 

rangkuman/rekap keuangan dana secara menyeluruh yang 

mencakup Saldo Awal, Pengeluaran, Pemasukan, 

Pengeluaran dan Saldo Akhir.  

• Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan 

Adalah waktu untuk melakukan pemeliharaan sarana. 

Rencana jadwal pemeliharaan merupakan serangkaian 

kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga 

sarana yang terbangun secara optimal agar tidak rusak dan 

tetap berfungsi. Rencana pemeliharaan disini mencakup 

pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan 

insidentil/mendesak. Format jadwal pemeliharaan ini 

dibuat oleh Seksi O&P.  

• Rencana Penggunaan Dana Pemeliharaan KPP 

Adalah rincian rencana pengeluaran berkenaan dengan 

operasional dan pemeliharaan sarana. Rencana 

penggunaan dana O&P ini dibuat agar ada acuan KPP 

dalam penggunaan dana O&P. Penyusunan rencana 

penggunaan dan O&P dibuat setelah adanya jadwal 

pelaksanaan pemeliharaan. Rencana penggunaan dana 

O&P dibuat secara periodik bulanan.  

• Realisasi Penggunaan Biaya Pemeliharaan KPP 

Adalah rincian realisasi pengeluaran dana berkenaan 

dengan operasional dan pemeliharaan sarana. Realisasi 

penggunaan dana O&P ini dibuat agar lebih jelas 

penggunaan dana O&P. Realisasi penggunaan dana O&P 

dibuat secara periodik yaitu setiap bulanan. Format ini 

dibuat oleh Seksi O&P.  
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6.9. PENINGKATAN KELEMBAGAAN 

Penguatan kelembagaan (Capacity Building) dalam Sanitasi 

Berbasis Masyarakat ditekankan pada upaya peningkatan 

kapasitas/pengetahuan maupun keterampilan:  

- KPP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, 

- OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait kabupaten/kota 

penanggungjawab kegiatan SANIMAS yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah Provinsi, 

- Pelibatan masyarakat/kader/satgas dalam pengelolaan 

SANIMAS. 

 

6.10. PENGEMBANGAN SARANA 

Indikasi Program SANIMAS dapat berjalan baik dan berhasil 

dilapangan akan diikuti dengan pengembangan sarana 

prasarana sanitasi, sehingga dengan demikian akan semakin 

banyak masyarakat mendapatkan layanan akses sarana 

sanitasi dengan layak termasuk masyarakat berpengasilan 

rendah (MBR). Sarana yang sudah terbangun dapat dilakukan 

pengembangan yaitu penambahan SR (jika kapasitas IPAL 

memungkinkan). 

Dengan semakin banyak masyarakat mendapatkan akses 

sarana sanitasi tersebut, maka secara bertahap pengetahuan 

masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

juga akan meningkat, sehingga akan tercipta kondisi sanitasi 

yang baik dan sehat/lingkungan bersih dan sehat. Dengan 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat maka pada 

akhirnya akan mampu menekan/mengurangi masalah penyakit 

yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah yang tidak 

baik menjadi baik, dengan demikian Sumber Daya Manusia dari 

MBR menjadi meningkat. 
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VII PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN 

7.1. UMUM 

Pengendalian program memiliki tujuan, antara lain: 

1. Memastikan bahwa lokasi program sesuai dengan 

ketentuan yang ada; 

2. Memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan 

tahapan program; 

3. Memastikan bahwa pengalokasian dan pemanfaatan dana 

bantuan pemerintah sesuai dengan pedoman;  

4. Memastikan bahwa kualitas bangunan sesuai spesifikasi 

yang telah ditetapkan;  

5. Memastikan agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas 

dan tanggung-jawabnya dengan baik sesuai dengan 

fungsinya masing-masing;  

6. Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan dengan jadwal 

pelaksanaan yang telah ditentukan.  

Kegiatan Pengendalian yang dilakukan pada Program SANIMAS 

meliputi, Pemantauan/ Pengawasan dan Pelaporan dengan 

strategi sebagai berikut : 

1. Pemantauan/pengawasan secara ketat dan obyektif pada 

setiap proses tahapan kegiatan baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

2. Pelaporan dilakukan oleh semua tingkatan pelaku 

(struktural dan fungsional) secara akurat dan tepat waktu. 

7.2. PEMANTAUAN 

Bagian dari pengendalian program di lapangan, pemantauan 

dilakukan oleh Direktorat Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, 
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Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi serta data 

pelaksanaan program untuk bahan pengambilan kebijakan 

dalam proses menjaga pelaksanaan dan perbaikan program. 

Kegiatan pemantauan akan dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

1. Pemantauan secara langsung,  

Kegiatan pemantauan ini dilakukan guna memperoleh 

gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan 

Program SANIMAS yang dilakukan oleh penyelenggara. 

2. Pemantauan secara tidak langsung,  

Kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan mempelajari 

data dan penyelenggaraan Program SANIMAS, yang 

dikirimkan oleh penyelenggara dan atau diperoleh dari 

instansi terkait lainnya, juga dapat dilakukan dengan 

suatu sistem informasi manajemen maupun data elektronik 

lainnya. 

▪ Menteri melaksanakan pemantauan penyelenggaraan 

program SANIMAS, tingkat nasional dan lintas Provinsi. 

▪ Gubernur melaksanakan pemantauan penyelenggaraan 

program SANIMAS, tingkat Provinsi dan lintas 

kabupaten/kota. 

▪ Bupati/Walikota pemantauan penyelenggaraan program 

SANIMAS tingkat kabupaten/kota. 

Pemantauan dilakukan dua tahap, yaitu : 

Tahap I Pemantauan pada Tahun Anggaran Berjalan; 
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a. Pemantauan Peran Stakeholder Terkait 

Pada pemantuan pelaksanaan Program SANIMAS pada 

tahun anggaran berjalan yang dilaksanakan secara 

langsung melalui kegiatan monitoring dan survei 

langsung kepada seluruh stakeholder terkait adalah : 

1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

2. OPD Dinas/Instansi Provinsi terkait pelaksanaan 

SANIMAS; 

3. OPD Dinas/Instansi Kabupaten /Kota yang 

menangani pelaksanaan SANIMAS; 

4. Fasilitator Provinsi; 

5. TFL Teknik dan TFL Pemberdayaan; 

6. KSM, KPP dan Masyarakat; 

b. Pemantauan terhadap Realisasi Proses dan Fisik 

Pada pemantuan pelaksanaan Program SANIMAS pada 

tahun anggaran berjalan yang dilaksanakan secara 

langsung melalui kegiatan monitoring dan survei 

langsung terhadap seluruh proses dan realisasi fisik 

Program SANIMAS adalah : 

1. Sosialisasi, meliputi: surat minat, daftar panjang 

lokasi, surat pernyataan Kepala Daerah untuk 

kontribusi, sosialisasi TK Kabupaten/Kota, kesiapan 

TFL dan ketersediaan lahan; 

2. Penetapan Lokasi, meliputi: Undangan SELOTIF dari 

desa/ kelurahan, Surat Penetapan Penerima Manfaat, 

Legalitas atas kesepakatan penggunaan/ kepemilikan 

lahan; 
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3. Pembentukan KSM, terhadap seluruh proses dan 

penetapannya KSM; 

4. Pembentukan KPP, proses pembentukan pengelola dan 

kesiapan pengelola Sarana Sanitasi; 

5. Penyusunan RKM, presentasi opsi teknologi sanitasi, 

kelayakan teknis, kepemilikan jamban (akses sanitasi 

yang ada) dan ketersediaan air bersih, proses 

penyusunan RKM, kelengkapan RKM, termasuk 

penyusunan DED dan RAB, penyusunan SOP 

operasional dan pemeliharaan, rencana kegiatan 

pelatihan KSM, tukang ahli & tukang, bendahara;  

6. Pembentukan Tim/ Seksi Pengadaan Barang dan Jasa; 

7. Kontrak kerja, proses penyusunan kontrak kerja Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah dan KSM, 

kelengkapan jadwal dan realisasi pelaksanaannya; 

8. Progres fisik: Kesesuaian rencana dan realisasi 

pelaksanaan/ konstruksi, termasuk kesesuaian 

rencana dan realisasi keuangannya; 

9. Uji Coba: Pelaksanaan uji coba dan ketersediaan SOP 

operasional dan pemeliharaan atas kesepakatan 

masyarakat pemanfaat dan pemelihara sarana 

sanitasi. 

Tahap II Pemantauan pada Tahun Anggaran yang lalu 

(Pasca Program) 

a. Pemantauan Terhadap Stakeholder Terkait 

Pada pemantuan pelaksanaan Program SANIMAS pada 

tahun anggaran yang lalu/pasca program yang 

dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan 

monitoring dan survei langsung kepada seluruh 

stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan 



 

- 139 - 

sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan serta 

pengembangan dimasa mendatang : 

1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

2. OPD Dinas/Instansi Provinsi terkait pelaksanaan 

Program SANIMAS; 

3. OPD Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang terkait 

menangani Program SANIMAS; 

4. KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara); 

5. Kepala Desa/Lurah/Camat/Kepala Lingkungan; 

6. Masyarakat; 

b. Pemantauan Terhadap Kinerja Program SANIMAS  

Pada pemantuan pelaksanaan Program SANIMAS pada 

tahun anggaran yang lalu/pasca program yang 

dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan 

monitoring dan survei langsung terhadap kondisi saat 

pemantauan antara lain adalah : 

1. Aspek Teknis 

Kondisi fisik, sarana-prasarana terbangun di SPLAD-T 

dan MCK (Kamar Mandi, jamban/WC, tempat cuci 

tangan, sambungan listrik, fasilitas penyaluran air 

limbah, pembuangan air bekas cucian, fasilitas air 

bersih, fasilitas lain seperti bak penangkap lemak, bak 

kontrol, pemanfaatan effluent, dll)  

2. Aspek Pemanfaatan 

Prosentase jumlah pengguna terhadap rencana, 

perlengkapan dan pemanfaatan SPALD-T Skala 

permukiman dan MCK, dampak terhadap kebersihan, 

kesehatan lingkungan dan pengembangan jaringan 
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SR. 

3. Aspek Keuangan 

Iuran/biaya untuk Operasional & Pemeliharaan (O&P), 

sumber pendanaan dan penggunaannya. 

4. Aspek Kelembagaan 

Aspek legalitas KPP, Struktur kepengurusan KPP, 

Aktifitas KPP.  

5. Keterlibatan Pemerintah Daerah 

Keterlibatan pemerintah daerah dalam keberlanjutan 

Program SANIMAS. 

c. Analisa Dampak Pembangunan Program SANIMAS 

Terhadap Kesehatan dan Sosial Masyarakat 

1. Kelayakan kualitas air tanah sebagai sumber air 

bersih bagi masyarakat; 

2. Dampak beban pencemaran terhadap badan air; 

3. Dampak penyakit yang ditularkan melalui air; 

4. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat.  

7.3. ASPEK INDIKATOR DAN PARAMETER EVALUASI  

Aspek indikator dan parameter evaluasi ini digunakan untuk 

menilai sarana SANIMAS yang terbangun. Evaluasi dilakukan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan program SANIMAS yang 

telah dijalankan selama minimum 3 bulan.  
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7.3.1. Aspek Idikator dan Parameter Evaluasi Tahap Pra 

Kontruksi 

No. Jenis Kegiatan Kelengkapan 
Ya/ 

Tidak 
Ket. 

1. 

Penyampaian Surat Minat dari 
Kabupaten/Kota dilengkapai 
daftar panjang lokasi yang 
diusulkan untuk program 
SANIMAS 

▪ Dokumen Surat 
Minat 

  

2. 

Penyampaian Surat pernyataan 
dari kepala daerah yang 

ditujukan kepada Direktur 
Jenderal Cipta Karya (DJCK), 
Kesanggupan Dana sharing 
(pendamping) APBD Program 
SANIMAS digunakan untuk 
kegiatan prakonstruksi 

▪ Dokumen Surat 
Kesanggupan Dana 
sharing 

  

3. 

Penetapan Lokasi Tingkat 
Kabupaten/Kota oleh 
Bupati/Walikota Penerima 
Program SANIMAS  

▪ SK Penetapan 
Lokasi oleh 
Bupati/Walikota 

  

4. 
Penandatanganan SP3 antara 
Bupati/Walikota dengan 
Direktur Sanitasi 

Dokumen SP3   

5. Rekruitment TFL     

6. Mobilisasi TFL oleh BPPW    

7. Bimbingan Teknis TFL     

8. 
Sosialisasi SANIMAS tingkat 
Kab/kota 

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 

  

9. Pelaksanaan SELOTIF ▪ Dokumen SELOTIF   

10. 
Sosialisasi SANIMAS tingkat 
Kelurahan/Desa 

▪ Undangan 

▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 

  

11. 

Rembuk kelurahan/Desa I 
(Fakta Integritas/Surat 
Kesiapan Masyarakat 
menerima dan melaksanakan 
Program SANIMAS 

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 
▪ Penandatanganan 

Fakta Integritas 
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No. Jenis Kegiatan Kelengkapan 
Ya/ 

Tidak 
Ket. 

12. 
Rembuk Kelurahan/Desa II 
(Pembentukan KSM dan KPP) 

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 
▪ Dokumen 

Pembentukan KSM 
dan KPP 

▪ SK KSM dan KPP 
oleh Kepala 
Kelurahan/Desa 

  

13. 
Surat Penetapan Penerima 
Manfaat 

▪ SK Penetapan 
Penerima Manfaat 
Oleh Balai 
Prasarana 
Permukiman 
Wilayah 

  

14. 
Pembentukan Panitia 
Pengadaan Barang dan Jasa  

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 
▪ Dokumen 

Pengadaan Barang 
dan Jasa 

  

15. 

Penyusunan RKM (Rencana 
Kerja Masyarakat) didalamnya 
tercakup RTR (Rencana Teknik 
Rinci) dan RAB (Rencana 
Anggaran Biaya) & Spesifikasi 
Teknis 

▪ Dokumen RKM 
yang sudah 
diverifikasi oleh 
Balai Prasarana 
Permukiman 
Wilayah dibantu 
oleh FASPROV 

  

16. 

Pembukaan Rekening 
Masyarakat 

(ditandatangani oleh 3 orang, 
yaitu 2 orang pengurus KSM 
dan 1 orang calon penerima 
manfaat) 

▪ Bukti Buku 
Rekening 

  

17. 
Pelatihan KSM, Tukang dan 
Tenaga Kerja 

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
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7.3.2. Aspek Indikator dan Parameter Evaluasi Tahap 

Kontruksi 

No. Jenis Kegiatan Kelengkapan 
Ya/ 

Tidak 
Ket. 

1. 

Rembuk Warga III 

(sosialisasi dokumen 

RKM dan Persiapan 

pelaksanaan Fisik) 

▪ Undangan 

▪ Daftar Hadir 

▪ Dokumentasi 

▪ Berita Acara 

  

2. 

Penanda Tanganan 

Perjanjian Kerjasama 

(PKS) antara KSM dengan 

PPK BPPW  

▪ Dokumen PKS   

3. 
Pencairan Dana Tahap 1 

(70 %) 

▪ RPD (Rencana 

Penggunaan Dana) 

Tahap 1 

  

4. 

Pelaksanaan 

Pembangunan/ 

Konstruksi Tahap 1 

▪ Laporan Progress 

(harian, mingguan, 

Bulanan) 

▪ Laporan Penggunaan 

Material 

▪ Daftar hadir penerima 

upah 

▪ Dokumentasi 

  

5. 

LPD (Laporan 

Penggunaan Dana) Tahap 

1 

▪ Dokumen LPD Tahap 

1 
  

6. 
Pencairan Dana Tahap 2 

(30 %) 

▪ RPD (Rencana 

Penggunaan Dana) 

Tahap 2 

  

7. 

Pelaksanaan 

Pembangunan/ 

Konstruksi Tahap 2 

▪ Laporan Progress 

(harian, mingguan, 

Bulanan) 

▪ Laporan Penggunaan 

Material 

▪ Daftar hadir penerima 

upah 

▪ Dokumentasi 

  

8. 

LPD (Laporan 

Penggunaan Dana) Tahap 

2 

▪ Dokumen LPD Tahap 

2 
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No. Jenis Kegiatan Kelengkapan 
Ya/ 

Tidak 
Ket. 

9. 

Pelaksanaan 

Pembangunan/ 

Konstruksi Tahap 3 

▪ Laporan Progress 

(harian, mingguan, 

Bulanan) 

▪ Laporan Penggunaan 

Material 

▪ Daftar hadir penerima 

upah 

▪ Dokumentasi 

  

10. 

Rembuk Warga IV 

(membahas persiapan 

Comissioning Test) 

▪ Undangan 

▪ Daftar Hadir 

▪ Dokumentasi 

▪ Berita Acara 

  

11. 

Pelaksanaan Uji 

Fungsi/Comissioning Test 

oleh BPPW  

▪ Dokumen Berita Acara 

Uji 

Fungsi/Comissioning 

Test. 

  

12. 

Serah Terima 

Infrastruktur SANIMAS 

terbangun dari KSM ke 

PPK  

▪ Berita Acara Serah 

Terima Infrastruktur 

SANIMAS dengan 

dilampiri daftar 

periksa sarana 

terbangun. 

  

 

13. 

Serah Terima dari PPK 

kepada OPD 

Kabupaten/Kota Terkait. 

(Menyerahkan 

infrastruktur kepada 

OPD Kabupaten/Kota 

terkait) 

▪ Berita Acara Serah 

Terima Infrastruktur 

SANIMAS 

  

15. 

Serah Terima 

Pengelolaan dari OPD 

Kabupaten/Kota terkait 

ke KPP (serah terima 

pengelolaan diketahui 

Kepala desa/kelurahan) 

▪ Berita Acara Serah 

Terima Pengelolaan 

sarana SANIMAS 
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7.3.3. Aspek Idikator dan Parameter Evaluasi Tahap Pasca Kontruksi Tabel Aspek Indikator 

Dan Parameter Evaluasi SANIMAS 

No. Aspek/ Kriteria Indikator Parameter Nilai 
Nilai/ 

Aspek 
Bobot 

Nilai 

Relatif 

1. 

Produk 

pengaturan yang 

mendukung 

(a) Adanya 

Pengaturan di 

Daerah Tentang 

SANIMAS 

▪ Ada Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang pengelolaan 

Ipal secara detail 

3 

 

 5%  

▪ Ada Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang Pengelolaan 

Ipal tetapi tidak mengatur 

pelaksanaan SANIMAS secara 

detail 

2 

▪ Belum ada Peraturan Daerah 

yang mengatur tentang 

pengelolaan Air Limbah 

Domestik 

1 

(b) Rencana 

Pengembangan 

SANIMAS 

▪ Ada program pembangunan 

SANIMAS dalam RTRW dan 

sudah melakukan revisi SSK 

3  
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No. Aspek/ Kriteria Indikator Parameter Nilai 
Nilai/ 

Aspek 
Bobot 

Nilai 

Relatif 

▪ Ada program pembangunan 

SANIMAS di dalam RTRW akan 

tetapi belum melakukan revisi 

SSK 

2 

▪ Tidak ada program 

pembangunan SANIMAS didalam 

RTRW 

1 

2. 

Teknis –SPALD-T 

skala 

permukiman 

dengan sistem 

perpipaan  

(a) Kapasitas 

Pelayanan 

SPALD-T 

▪ > 70 KK 3 

 

 20%  

▪ = 50 – 69 KK 2 

▪ < 50 KK 1 

(b) Kondisi 

Sarana dan 

Prasarana 

SPALD-T 

▪ Kondisi sarana dan 

prasarana berfungsi dengan baik 
3 

 
▪ Kondisi sarana dan 

prasarana berfungsi sebagian 
2 

▪ Kondisi sarana dan 

prasarana tidak berfungsi 
1 

 

Teknis – 

MCK Kombinasi 

SPALD-T 

(a) Kapasitas 

Pelayanan MCK 

▪ 4 bilik dengan > 25 KK 3 

    
▪ 4 bilik dengan < 25 KK 2 

▪ > 4 bilik dengan < 25 KK 1 

(b) Kondisi 

Sarana MCK 

▪ Kondisi sarana dan 

prasarana berfungsi dengan baik 
3     
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No. Aspek/ Kriteria Indikator Parameter Nilai 
Nilai/ 

Aspek 
Bobot 

Nilai 

Relatif 

▪ Kondisi sarana dan 

prasarana berfungsi sebagian 
2 

▪ Kondisi sarana dan 

prasarana tidak berfungsi 
1 

3. 
Kelembagaan 

Pengelola 

(a) Lembaga 

Pengelola 

▪ KPP Berbadan Hukum 

(Terdaftar di Menkunham) 
3 

 

 30%  

▪ KPP Memiliki Akte Notaris 2 

▪ KPP Berdasarkan SK Kepala 

Desa/Lurah 
1 

(b) Struktur 

Organisasi 

▪ Struktur lengkap dan 

pengelola berfungsi aktif 
3 

 
▪ Struktur lengkap akan 

tetapi pengelola kurang aktif 
2 

▪ Ada struktur akan tetapi 

organisasi tidak berjalan 
1 

(c) Sumber Daya 

Manusia 

▪ Pengelola kompeten, 

operator dan tenaga kerja 

cukup 

3 

 

▪ Pengelola kompeten, 

opertor dan tenaga kerja 

kurang 

2 

▪ Pengelola kurang 

kompeten, operator dan tenaga 

kerja kurang 

1 

(d) Administrasi ▪ Dilakukan pencatatan 3  
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No. Aspek/ Kriteria Indikator Parameter Nilai 
Nilai/ 

Aspek 
Bobot 

Nilai 

Relatif 

Pengelolaan operasional SANIMAS secara 

baik 

▪ Dilakukan pencatatan 

operasional SANIMAS tetapi 

kurang baik 

2 

▪ Tidak dilakukan 

pencatatatan operasional 

SANIMAS 

1 

(e) Fasilitasi 

Kelembagaan 

Oleh Pemda 

▪ Ada fasilitasi kelembagaan 

secara rutin dari Pemda 

(minimal 1 kali/bulan) 

3 

 
▪ Pernah ada fasilitasi dari 

Pemda (minimal 1 kali dalam 3-

6 bulan) 

2 

▪ Tidak pernah ada fasilitasi 

dari Pemda 
1 

4. Keuangan KPP 

(a) Kondisi 

Keuangan 

▪ Keuangan bulanan surplus 3 

 

 

 
15%  

▪ Keuangan bulanan cukup 

(balance) 
2 

▪ Keuangan bulanan minus 1 

(b) Pengelolaan 

Keuangan 

▪ Ada pencatatan lengkap 

disertai dengan bukti pendukung 

dan dana KPP disimpan di bank 

3 

 

▪ Ada pencatatan lengkap 

tetapi tidak disertai bukti 
2 
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No. Aspek/ Kriteria Indikator Parameter Nilai 
Nilai/ 

Aspek 
Bobot 

Nilai 

Relatif 

pendukung dan dana KPP tidak 

disimpan di Bank 

▪ Tidak ada pencatatan 1 

(c) Iuran dari 

Masyarakat 

▪ Masyarakat membayar 

Iuran dan nilainya melebihi 

dengan hasil kesepakatan 

dalam RKM 

3 

 

▪ Masyarakat membayar 

Iuran dan nilainya sesuai 

dengan hasil kesepakatan 

dalam RKM 

2 

▪ Masyarakat membayar 

Iuran dan nilainya kurang dari 

hasil kesepakatan dalam RKM 

1 

 Partisipasi 

(a) Pemeliharaan  

▪ Dilakukan pembersihan 

secara rutin oleh masing-

masing penerima manfaat 

3   

30% 

 

▪ Dilakukan pembersihan 

secara rutin hanya oleh 

petugas yang ditunjuk oleh KPP 

2    

▪ Tidak ada pembersihan 

secara rutin 
1    

(b) Dampak 

Ekonomi 

▪ Ada Penambahan nilai 

ekonomi di tingkat Masyarakat 

(penerima manfaat) 

3    
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No. Aspek/ Kriteria Indikator Parameter Nilai 
Nilai/ 

Aspek 
Bobot 

Nilai 

Relatif 

▪ Ada Penambahan Nilai 

ekonomi di Pengelola (KPP) 
2 

▪ Tidak Ada Penambahan 

nilai ekonomi 
1 

(c) Pengembangan 

Sambungan 

Rumah (SR) 

▪ Penambahan SR ≥ 100% 3 

 

▪ Penambahan SR 50% - 99% 2 

▪ Penambahan SR sebesar < 

50% 
1 

Jumlah  100%  

 

Kategori Penilaian (Berdasarkan Jumlah Nilai Relatif) 

> 8   : Baik 

6 < N ≤ 8 : Sedang 

≤ 6  : Buruk 
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Tata cara menggunakan Tabel Evaluasi: 

1. Dalam menilai SANIMAS digunakan 5 aspek/kriteria, 

dimana masing-masing aspek/kriteria memiliki jumlah 

indikator yang berbeda 

▪ Aspek/Kriteria produk pengaturan yang mendukung 

memiliki 2 indikator 

▪ Aspek/Kriteria Teknis-Teknologi memiliki 2 indikator 

▪ Aspek/Kriteria Kelembagaan Pengelola memiliki 5 

indikator 

▪ Aspek/Kriteria Keuangan memiliki 3 indikator 

▪ Aspek/Kriteria Partisipasi memiliki 3 indikator 

2. Masing-masing indikator memiliki 3 parameter dengan 

tingkat penilaian yang sama yaitu 3, 2, dan 1 (walaupun 

parameternya berbeda bergantung jenis indikatornya).  

3. Kolom Nilai adalah nilai indikator yang paling sesuai 

dengan kondisi SANIMAS yang diuji. Hal ini 

menggambarkan kualitas dari masing-masing indikator.  

4. Nilai aspek adalah penjumlahan dari beberapa nilai 

indikator (bergantung jumlah indikator dari masing-masing 

aspek) 

5. Masing-masing aspek memiliki bobot yang nilainya 

berbeda-beda dan telah ditentukan/ditetapkan 

sebelumnya. 

6. Nilai relatif adalah nilai aspek/kriteria yang diperoleh dari 

perkalian antara jumlah total nilai indikator dengan bobot 

dari masing-masing aspek. 

7. Jika telah diperoleh jumlah total nilai relatif maka dapat 

ditentukan kualitas sebuah SANIMAS yang berfungsi yaitu:  

a. Baik  : > 8 

b. Sedang : 6 – 8 

c. Buruk  : < 6 
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8. Penilaian dapat dilakukan apabila SANIMAS dalam kondisi 

berfungsi 

9. SANIMAS tidak perlu di evaluasi apabila  

a. Belum atau tidak pernah difungsikan (belum pernah 

beroperasi) 

b. Tidak Berfungsi (pernah berfungsi) namun keadaan saat 

ini:  

▪ SANIMAS tidak ada kegiatan sama sekali 

▪ SANIMAS telah beralih fungsi menjadi rumah, bengkel, 

dll. 

Keterangan tentang indikator: 

1.a.  Adanya Pengaturan di Daerah Tentang SANIMAS 

• Peraturan Daerah adalah Perda Kabupaten/Kota  

1.b.  Rencana Pengembangan SANIMAS 

• RT/RW adalah RT/RW Kabupaten/Kota yang masih 

berlaku dan telah ada Perda terkait. 

• SSK yang dimaksud adalah SSK yang masih berlaku 

(sudah dimutakhirkan). 

2.A.a. Kapasitas Pelayanan IPAL 

• Yang dimaksud adalah kemampuan pengelolaan IPAL 

yang diindikasikan dengan jumlah KK yang dilayani.  

2.A.b. Kondisi Sarana dan Prasarana IPAL 

• Yang dimaksud adalah kondisi bangunan IPAL beserta 

sarana dan prasarana pendukung meliputi : jaringan 

perpipaan, bak kontrol, bak penangkap lemak, dan 

bangunan IPAL.  

2.B.a. Kapasitas Pelayanan MCK 

• Yang dimaksud adalah kemampuan pelayanan MCK 
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yang diindikasikan dengan jumlah KK yang dilayani. 

2.B.b. Kondisi Sarana MCK 

• Yang dimaksud adalah kondisi bangunan MCK yang 

berfungsi melayani kebutuhan Mandi, Cuci, dan Kakus. 

3.a. Lembaga Pengelola 

• Lembaga yang mengelola SANIMAS adalah KPP. 

3.b. Struktur Organisasi 

• Yang dimaksud dengan Struktur lengkap adalah seluruh 

pengurus yang tertera di akte pendirian yang masih 

aktif, ditandai dengan adanya bukti laporan kegiatan 

seperti Notulen Rapat dan daftar hadir; 

3.c. Sumber Daya Manusia 

• Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah SDM yang 

menjalankan kegiatan teknis dan manajemen SANIMAS 

3.d. Administrasi Pengelola 

• Administrasi harus dibuktikan dengan adanya catatan 

dan dokumentasi tentang pengelolaan SANIMAS mulai 

beroperasi hingga saat dilakukan evaluasi seperti jumlah 

KK yang terlayani. 

3.e. Fasilitasi Kelembagaan Oleh Pemda 

• Harus ada bukti (dapat berupa absensi di buku tamu) 

bahwa aparat Pemda memang berkunjung ke lokasi 

SANIMAS 

4.a. Kondisi Keuangan 

• Keterangan yang diperoleh harus ada bukti berupa 

catatan laporan keluar/masuk keuangan (buku 

kas/laporan akutansi) yang lengkap 

4.b. Pengelolaan Keuangan 

• Keterangan yang diperoleh harus ada bukti berupa buku 
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kas dan buku tabungan atas nama KPP yang 

bersangkutan  

4.c. Iuran dari Masyarakat 

• Yang dimaksud adalah iuran yang diterima dari 

masyarakat sesuai dengan kesepakatan pada saat 

penyusunan RKM. 

5.a. Pemeliharaan oleh masyarakat 

• Yang dimaksud adalah pemeliharaan oleh masyarakat 

selain pengurus yang diberi tugas. 

5.b. Dampak Ekonomi 

• Keterangan yang didapat harus ada bukti adanya 

masyarakat dan/atau pengurus KPP yang menerima 

tambahan uang. Dapat dilakukan dengan 

survei/wawancara.  

5.c. Pengembangan Sambungan Rumah (SR) 

• Yang dimaskud adalah pengembangan jumlah 

sambungan rumah yang melayani melebihi dari 70 KK. 

 

7.4. PELAPORAN 

7.4.1. Ketentuan Pelaporan Progres Kegiatan 

Pelaporan progress kegiatan untuk program SANIMAS 

dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang 

tersedia, yaitu E-Monitoring dan SIM IBM-PLP. Sesuai dengan 

kebijakan Satu Data, data yang masuk ke dalam SIM IBM-PLP 

dan E-Monitoring akan dGiteruskan dan ditampilkan sampai ke 

Situation Room Kementerian PUPR. Untuk menghindari 

duplikasi data diantara kedua sistem informasi tersebut, maka 

dilakukan pembagian peran, khusus data persentase progress 

fisik dan persentase penyerapan keuangan dimutakhirkan 

melalui E-Monitoring, sedangkan data progress fisik dan 
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keungan pada SIM IBM-PLP berstatus sebagai data 

pembanding.  

Sementara itu untuk data lainnya berupa data pemanfaat, 

lahan, tahapan kegiatan, dan detail kegiatan lainnya 

dimutakhirkan melalui SIM IBM-PLP.  

Berikut di bawah ini ilustrasi terkait alur data progress 

kegiatan. 

 

Gambar 7. 1 Alur Data Progress Kegiatan 

Dalam melakukan pencatatan data progress kegiatan Program 

SANIMAS, digunakan 10 (Sepuluh) form pelaporan kegiatan 

yang dibagi berdasarkan jenis datanya. Berikut ini adalah form 

pelaporan tersebut: 

Form 1 : Formulir untuk mencatat tentang profil 

desa 

Form 2 : Formulir untuk mencatat pelaku program 

tingkat masyarakat (organisasi pengelola) 

Form 3 : Formulir untuk mencatat data TFL dan 

FASPROV 

Form 4 : Formulir untuk mencatat Data tahapan 

kegiatan 

Form 5 : Formulir untuk mencatat data pekerjaan 

konstruksi dan lahan 
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Form 6 : Formulir untuk mencatat data realisasi 

pencairan dana 

Form 7 : Formulir untuk mencatat laporan kemajuan 

fisik dan keuangan 

Form 8 : Formulir untuk mencatat berkaitan dengan 

Kegiatan On the Job Training (OJT) oleh TFL 

Form 9 : Formulir untuk mencatat data Rekening 

KSM 

Form 

10 

: Formulir untuk mencatat Permasalahan 

dan Penanganannya 

Sepuluh form diatas secara lebih lengkap dapat dilihat pada 

Format 1.3, form-form tersebut digunakan sebagai dasar 

pengembangan dalam pengisian data pada SIM IBM-PLP yang 

digunakan juga sebagai data pada Laporan Bulanan dan 

Laporan Mingguan. Berikut ini adalah jenis dokumen pelaporan 

terkait data monitoring/progres disusun selama masa program 

SANIMAS Berlangsung. 

1. Form Pelaporan TFL 

Terdiri dari 10 (sepuluh) form pelaporan yang identik 

dengan tabel/form pelaporan program yang diuraikan 

sebelumnya. Form pelaporan TFL ini dikerjakan oleh 

masing-masing TFL secara bertahap, dan 

dilaporkan/dikirim progresnya secara berkala kepada 

Pendamping/Fasilitator Provinsi yang bertugas untuk 

pemutakhiran SIM IBM-PLP. Form Pelaporan TFL dalam 

format Excel (.xlxs) telah tersedia dan dapat diunduh pada 

tautan bit.ly/fas_sanimas 

2. Form Rekapitulasi Provinsi 

Merupakan form alat bantu bagi Pendamping/Fasilitator 

Provinsi untuk merekapitulasi Form Pelaporan TFL yang 

diterima secara berkala, sebelum dilakukan penginputan 
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data ke dalam SIM IBM-PLP. Form Rekapitulasi Provinsi 

dalam format Excel (.xlxs) telah tersedia dan dapat diunduh 

pada tautan bit.ly/fas_sanimas 

3. Lembar Kendali TFL 

Merupakan form alat bantu bagi Pendamping/Fasilitator 

Provinsi untuk melakukan pencatatan dan pengendalian 

terhadap TFL dalam melakukan pengumpulan Laporan 

Bulanan serta data mingguan melalui Form Pelaporan TFL. 

Dalam lembar kendali ini juga dapat digunakan sebagai 

form checklist file, foto, dan berita acara yang perlu di input 

ke dalam SIM IBM-PLP. Form Lembar Kendali TFL dalam 

format Excel (.xlxs) telah tersedia dan dapat diunduh pada 

tautan bit.ly/fas_sanimas 

4. Laporan Mingguan 

Merupakan laporan progress pelaksanaan kegiatan 

program SANIMAS per-minggu yang dibuat oleh tim 

Pendamping/Fasilitator Pusat. Data yang diambil 

merupakan hasil rekapitulasi yang terdapat pada SIM IBM-

PLP dan E-Monitoring. Alur pelaporan Laporan Mingguan 

dalam Program SANIMAS adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 7. 2 Alur Pelaporan 
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Data lapangan disampaikan oleh TFL kepada Fasilitator 

Provinsi (FASPROV) diketahui oleh Pemerintah 

Kabupaten/kota, kemudian FASPROV merekapitulasi dan 

melaporkan kepada Fasilitator Pusat melalui penginputan 

data pada SIM IBM-PLP di ketahui oleh Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah. Hasil rekapitulasi yang dihimpun 

dalm SIM IBM-PLP kemudian dikirimkan oleh Fasilitator 

Pusat kepada SATKER Direktorat PPLP dan Tim Teknis ke 

dalam format yang disepakati. 

5. Laporan Bulanan 

Merupakan laporan progres pelaksanaan kegiatan program 

SANIMAS per bulan yang harus dilaporkan secara terjadwal 

oleh pelaksana kegiatan mulai dari tingkat desa, 

kabupaten, provinsi dan tingkat pusat. Alur pelaporan 

Laporan Bulanan sama dengan Laporan Mingguan, dapat 

dilihat pada Gambar 14. Data-data yang disajikan dalam 

laporan bersumber dari SIM IBM-PLP serta melampirkan 

data-data yang dihifmpun secara mingguan pada Laporan 

Mingguan. Outline dari Laporan Bulanan dapat dilihat pada 

Format 1.1 untuk TFL dan Format 1.2 untuk 

Pendamping/Fasilitator. 

Berikut di bawah ini adalah jadwal dan ketentuan 

pelaksanaan pelaporan program. 
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Tabel 7. 1 Ketentuan Pelaporan Program 

No. Pelaporan Penyusun 
Diserahkan 

ke- 
Bentuk Form dan Jadwal 

1 
Laporan 

Bulanan 

TFL 
Satker/Balai 
dan Fasilitator 

Provinsi 
Laporan Bulanan (Word), 

Deadline: 

• Tanggal 27 setiap 

bulannya (TFL) 
• Tanggal 30 setiap 

bulannya (Fasprov) 

Fasilitator 

Provinsi 

Fasilitator 

Pusat 

Fasilitator 

Pusat 

Tim Teknis/ 

SATKER 

Direktorat 

PPLP 

2 
Laporan 

Mingguan 

TFL 
Fasilitator 
Provinsi 

Form Pelaporan TFL 

(Excel), Deadline:  

• Setiap hari Selasa jam 
12.00 WIB setiap 

minggunya. 

Fasilitator 

Provinsi 

Fasilitator 

Pusat 

Form Rekapitulasi (Excel), 
Deadline:  

• Setiap hari Rabu jam 

12.00 WIB setiap 

minggunya  

Fasilitator 

Pusat 

Tim Teknis/ 

SATKER 

Direktorat 

PPLP 

Rekapitulasi Laporan 

Mingguan, Deadline: 

• Setiap hari Kamis jam 

12.00 WIB setiap 
minggunya. 

3 SIM IBM  
Fasilitator 

Provinsi 
- 

Deadline Input online: 
Setiap hari Rabu jam 

12.00 WIB setiap 

minggunya. 

 

Penginputan data 

progress mingguan yang 
melebihi jadwal diatas 

masuk ke pelaporan 

mingguan yang akan 

datang. 
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7.4.2.  E-monitoring 

Pelaksanaan Program SANIMAS harus dilaporkan melalui 

sistem e-monitoring oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 

Pelaporan bersifat realtime dimana setiap ada kemajuan 

khususnya untuk data penyerapan keuangan dan 

pembangunan fisik, harus segera dimutakhirkan ke dalam 

sistem e-monitoring. Tata cara penginputan dan perubahan 

data pada sistem e-monitoring mengikuti tata cara dan 

ketentuan yang berlaku. 

Pemutakhiran data pada sistem e-monitoring dilakukan 

oleh petugas e-monitoring pada masing-masing Balai 

Prasarana Permukiman. Sumber data diperoleh dari 

laporan yang disampaikan oleh Fasilitator Provinsi maupun 

dari hasil pemantauan langsung oleh Balai. Perkembangan 

progres pada sistem e-monitoring dipantau secara 

berjenjang dari provinsi hingga tingkat pusat dan dijadikan 

sumber informasi mengenai progres capaian pelaksanaan 

Program SANIMAS. 

7.4.3. SIM IBM-PLP 

Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Berbasis Masyarakat 

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (SIM IBM-PLP) 

adalah alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi program 

infrastruktur berbasis masyarakat yang termasuk di dalamnya 

adalah program SANIMAS. SIM IBM-PLP menampilkan data 

capaian pelaksanaan dari Program SANIMAS di lapangan 

melalui mekanisme pengelolaan data dan informasi terpadu. 

Pengisian/penginputan data SIM IBM-PLP dilakukan oleh 

Pendamping/Fasilitator Provinsi, yang datanya bersumber dari 

form pelaporan TFL (Format 1.3) yang diisi oleh TFL. 
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Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pelaporan melalui 

SIM IBM-PLP adalah sebagai berikut: 

a. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian 

pelaksanaan Program SANIMAS di lapangan melalui 

mekanisme pengelolaan data dan informasi. 

b. Mendukung pengambilan keputusan kebijakan. 

c. Mendukung kebutuhan data dan informasi bagi 

pelaporan dan sistem informasi lain yang 

membutuhkan. 

d. Menjamin kebijakan satu pintu bagi akses data, agar 

tidak dijumpai perbedaan data. 

e. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua 

aktifitas dan transaksi. 

f. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi 

pelaksana program 

Perbedaan SIM IBM-PLP dan E-monitoring ada pada tingkat 

kedetilan atau perincian data, dimana untuk E-Monitoring fokus 

pada pemenuhan progress fisik dan pencairan keuangan, 

sementara itu untuk SIM IBM-PLP mencatat/merekam semua 

data tahapan kegiatan pelaksanaan mulai dari tahapan 

persiapan, keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan 

kegiatan, data para pelaku kegiatan, tahap konstruksi, data 

pemanfaat, sampai dengan tahap paska konstruksi. SIM IBM-

PLP dikembangkan menjadi sumber data pelaporan untuk 

tingkat TFL, FASPROV dan Fasilitator Pendamping tingkat pusat 

untuk mendukung kebutuhan informasi pada pelaporan yang 

dibutuhkan. Capaian yang dilaporkan melalui SIM IBM-PLP di 

akhir program juga dilakukan verifikasi oleh Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah. Berikut di bawah ini adalah alur 
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pelaporan dan data dengan menggunakan SIM IBM-PLP. 

Gambar 7. 3 Alur Pelaporan SIM IBM-PLP 

Verifikasi data yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data 

(aplikasi) dengan sumber data, serta validasi data yaitu 

melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data (masuk akal 

atau tidak, salah jumlah, kebenaran data, konsisten data). 

Fasilitator Provinsi (FASPROV) bertanggung jawab untuk 

melakukan verifikasi dan validasi data terhadap Data yang 

diperoleh dari TFL melalui form Pelaporan TFL. TFL sebagai 

penanggung jawab data di tingkat Desa/ Kelurahan mempunyai 

tugas untuk mengumpulkan data yang terekap di Form 

Pelaporan TFL, di mana data-data tersebut diperoleh dari 

kegiatan yang dilakukan pada tahapan kegiatan program 

SANIMAS. Berdasarkan hasil verifikasi FASPROV memberikan 

feedback kepada TFL untuk data-data yang tidak lengkap dan 

data yang bersifat anomali. Hasil feedback ditindak lanjuti oleh 

TFL dan dilakukan perbaikan. Jika sudah verifikasi, data 

diinput ke aplikasi oleh TFL dan kemudian di validasi oleh 

FASPROV. 

   



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Cipta Karya

http://ciptakarya.pu.go.id



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Cipta Karya

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

NOMOR: 04/SE/DC/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS 

PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA 

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

LAMPIRAN

E. SANITASI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

(LPK)



- 1 - 

E. SANITASI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN (LPK) 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan penyediaan sarana prasarana sanitasi di Lembaga 

Pendidikan Keagamaan (LPK) merupakan kegiatan pembangunan 

untuk dapat menyediakan sarana prasarana sanitasi yang layak 

khususnya di LPK dan turut meningkatkan kesadaran para penghuni 

LPK dan masyarakat sekitar terhadap pentingnya hidup bersih dan 

sehat. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu untuk memperhatikan 

beberapa hal mulai dari pemilihan lokasi hingga penentuan metode 

pelaksanaan yang sesuai. Detail penjelasan mengenai metode 

pelaksanaan akan dijelaskan pada bab tersendiri.  

1.1  Latar Belakang 

Sehubungan dengan arahan Wakil Presiden terkait bantuan untuk 

Institusi Pendidikan Keagamaan di masa pandemi Covid-19, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) telah melakukan survei 

terhadap kondisi sarana dan prasarana sanitasi di Lingkungan 

Pendidikan Keagamaan (LPK).  

Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui bahwa kondisi sarana 

dan prasarana sanitasi di LPK sebagian besar tidak layak. Selain itu, 

belum terdapat pengolahan air limbah domestik yang baik sehingga 

berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya badan 

air. 

Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya akan 

melakukan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berupa 

fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di LPK yang tersebar di 29.667 

lokasi, dengan prioritas penanganan untuk TA 2020 sebanyak 100 

lokasi di 10 provinsi prioritas. Sedangkan untuk TA 2021 akan 

dilakukan pembangunan sebanyak 5500 unit MCK di 34 provinsi yang 

akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap.  
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Pembangunan pada TA 2021 dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode swakelola (berbasis masyarakat) atau dengan metode 

kontraktual, dengan memperhatikan kondisi di lokasi. 

Secara prinsip jika dilakukan dengan metode swakelola (berbasis 

masyarakat), kegiatan pembangunan akan bersifat swakelola dan 

pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh pengelola LPK. Sedangkan 

untuk tenaga kerja pada saat proses pembangunan sarana prasarana 

sanitasi tidak menutup kemungkinan dapat berasal dari siswa dan 

pengurus LPK namun diutamakan untuk melibatkan masyarakat 

sekitar LPK untuk turut menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat 

sekitar dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.  

Jika metode kegiatan akan dilaksanakan dengan metode kontraktual 

maka terdapat 2 (dua) opsi yaitu menggunakan Pengadaan Langsung 

atau Tender Umum. Pelaksanaan dengan menggunakan metode 

kontraktual akan melibatkan penyedia jasa dalam pelaksanaan 

konstruksinya.  

Dengan terbangunnya prasarana dan sarana sanitasi yang baik di LPK, 

diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar mengajar yang 

aman, nyaman, bersih dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga 

diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat 

sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). 

1.2 Dasar Hukum  

Adapun yang menjadi dasar hukum pemberian bantuan pemerintah 

untuk kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi di Lembaga 

Pendidikan Keagamaan (LPK) adalah:  

1. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Nomor R.578/SES/SID.00.01/06/2020 tanggal 16 

Juni 2020 perihal Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat 

Menteri (RTM) terkait Kebijakan Afirmasi kepada Pendidikan 

Keagamaan di Masa Pandemi COVID-19;  

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga;  

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;  

4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan 

Kemudahan Bangunan Gedung; 

5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar 

dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;  

6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

7. SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya sarana dan 

prasarana sanitasi yang layak di LPK agar tercipta lingkungan belajar 

mengajar yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. 

Penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK 

memiliki tujuan:  

1. Menyediakan sarana prasarana sanitasi di LPK;  

2. Meningkatkan kualitas sanitasi dan pola hidup bersih sehat di 

lingkungan LPK;  

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat; 

dan 

4. Mengurangi adanya penyebaran Covid-19 di LPK melalui 

peningkatan kebersihan sarana prasarana sanitasi.  

 

1.4 Sasaran 

Sasaran kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi adalah warga 

di Lembaga Pendidikan Keagamaan yang memiliki sarana prasarana 

sanitasi yang tidak layak dengan prioritas jumlah siswa bermukim 

sebanyak 50-100 siswa.  
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1.5 Kriteria Penetapan Lokasi  

Kriteria penetapan lokasi penerima bantuan kegiatan penyediaan 

sarana prasarana sanitasi adalah:  

1. Termasuk dalam list 29.667 Lokasi berdasarkan Surat Kementerian 

Agama No. B-2649/DJ.I/Dt.I.U/HM.01/11/2020 tanggal 16 

November 2020 perihal Surat Dukungan Data Pesantren (Untuk 

LPK Muslim); 

2. Tersedianya sumber air bersih di lokasi; 

3. Diprioritaskan pembangunan baru; 

4. Surat keterangan lahan tersedia untuk pembangunan dengan 

minimum luasan total 60 m2; 

5. Minimal jumlah siswa bermukim 50 (lima puluh) sampai dengan 

100 (seratus) siswa (dengan minimal 50 jiwa dengan gender yang 

sama), sebagai jumlah minimal pemanfaat; dan 

6. Membutuhkan sarana dan prasarana sanitasi. 

Dana bantuan untuk kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi 

di lingkungan LPK diberikan melalui Direktorat Sanitasi, Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR). 

1.6 Sumber Dana 

Pendanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di 

Lembaga Pendidikan Keagamaan dibiayai dengan sumber dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

1.7 Identifikasi Penetapan Lokasi 

Penetapan lokasi pembangunan sarana dan prasarana sanitasi 

dilakukan dengan mengacu pada data dari Kementerian Agama untuk 

LPK muslim. Kemudian, dari data tersebut ditentukan long list lokasi 

berdasarkan hasil koordinasi antara Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah (BPPW) dan Kementerian Agama atau Kantor Wilayah (Kanwil) 

Agama. Berdasarkan long list yang telah ditentukan tersebut, 

dilakukan survei lokasi oleh BPPW untuk memastikan lokasi yang 

akan dibangun memenuhi kriteria teknis. Adapun untuk LPK non 
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muslim, BPPW dapat secara langsung melakukan survei untuk 

memastikan lokasi yang akan dibangun memenuhi kriteria teknis. 

Selanjutnya BPPW melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian 

lokasi dengan kriteria teknis serta melakukan pengecekan apakah 

sebelumnya lokasi tersebut sudah pernah menerima bantuan baik 

melalui DAK, Sanimas Reguler maupun kegiatan lain. Jika lokasi 

tersebut memenuhi kriteria teknis dan belum pernah mendapatkan 

bantuan sebelumnya, maka termasuk ke dalam lokasi prioritas. 

Sedangkan, jika lokasi memenuhi kriteria teknis namun pernah 

mendapatkan bantuan maka perlu dilakukan pengecekan kembali 

apakah lokasi tersebut masih memerlukan bantuan atau tidak. Apabila 

lokasi tidak memerlukan bantuan kembali, maka lokasi tersebut tidak 

masuk ke dalam prioritas. Adapun, apabila lokasi tersebut masih 

memerlukan bantuan dan tidak terdapat daerah atau lokasi lain yang 

lebih membutuhkan maka lokasi tersebut masuk ke dalam lokasi 

prioritas. Lokasi Prioritas selanjutnya diusulkan oleh BPPW kepada 

Direktorat Sanitasi untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) 

Direktur Jenderal Cipta Karya. Skema penetapan lokasi dapat dilihat 

pada gambar berikut.  

 

Gambar 1. Skema Pemilihan Lokasi 
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1.8 Pemilihan Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan 

Mekanisme pelaksanaan pengadaan penyediaan sarana dan prasarana 

sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan dapat dilaksanakan secara 

swakelola berbasis masyarakat maupun kontraktual melalui 

mekanisme pengadaan langsung atau tender umum. Dalam 

pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di 

LPK, diutamakan dengan metode swakelola berbasis masyarakat 

disertai dengan surat kesediaan LPK membentuk tim pelaksana dan 

melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di 

LPK. Adapun untuk pilihan mekanisme pengadaan manapun, pihak 

LPK perlu menyampaikan surat pernyataan bahwa LPK bersedia 

menerima hibah sarana dan prasarana sanitasi dan bersedia 

menyerahkan mekanisme pelaksanaan kepada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah (BPPW). Untuk pelaksanaan secara kontraktual, 

apabila pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan klastering dengan 

minimal 30 unit di 1 sampai 6 Kab/Kota berdekatan, maka 

pelaksanaan dapat menggunakan tender umum. Namun apabila tidak 

dimungkinkan adanya pengklasteran, maka pelaksanaan dilaksanakan 

melalui pengadaan langsung dengan pembangunan dibatasi 1 unit. 

Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di LPK 

mengutamakan penyerapan tenaga kerja dan material setempat 

semaksimal mungkin. Pemilihan mekanisme pelaksanaan pengadaan 

dapat dilakukan melalui skema di bawah ini. 

 

Gambar 2. Skema Pemilihan Mekanisme Pengadaan 
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1.9 Penggunaan Dana APBN  

Penggunaan dana APBN yang diberikan adalah untuk kegiatan 

penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di LPK dengan nilai 

maksimum Rp 200 juta berupa pembangunan MCK untuk siswa 

wanita atau pria dengan minimal siswa menginap adalah 50-100 

orang, yang terdiri dari sarana dan prasarana sanitasi berupa: 

1. Bangunan MCK yang terdiri dari tempat cuci tangan, tempat cuci, 

tempat wudhu, bilik kamar mandi dan bilik kakus; serta 

2. Bangunan pengolahan air limbah domestik. 

Terdapat beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan dana APBN, 

yaitu: 

1. BPPW dapat membangun lebih dari 1 (satu) unit sarana dan 

prasarana sanitasi sesuai dengan jumlah siswa menginap dan 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

2. Apabila BPPW akan melakukan pengurangan terhadap jumlah 

fasilitas yang akan dibangun pada MCK, misalnya dikarenakan 

fasilitas tersebut sudah memadai dan tidak diperlukan adanya 

penambahan, maka BPPW dapat mengurangi penggunaan dana 

APBN atau mengalihkan penggunaan dana APBN ke fasilitas 

lainnya pada MCK jika terdapat kebutuhan. Penyesuaian tersebut 

(pengurangan atau pengalihan) perlu disampaikan dalam justifikasi 

teknis pengurangan atau pengalihan fasilitas MCK dan penggunaan 

dana APBN. 

3. Untuk BPPW khususnya Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan 

Maluku Utara yang memiliki harga satuan yang lebih tinggi, maka 

penggunaan dana APBN dapat melebihi Rp 200 juta sesuai hasil 

analisa Direktorat Bina Penataan Bangunan dan dilengkapi dengan 

hasil analisa kebutuhan anggaran. Sebagai konsekuensi dari hal 

tersebut, jika diperlukan maka pemilihan mekanisme pengadaan 

seperti pada Gambar 2 di subbab 1.8 dapat dikecualikan sehingga 

BPPW dapat melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan 

prasarana sanitasi menggunakan mekanisme pengadaan tender 

umum. 
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Adapun justifikasi teknis dan hasil analisa kebutuhan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) disampaikan kepada 

Direktorat Sanitasi melalui surat resmi. 

1.9.1 Desain Sarana dan Prasarana MCK yang Dibangun 

Desain MCK yang direncanakan telah disesuaikan dengan spesifikasi 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Desain MCK memperhatikan 

luasan antar ruang, luasan sirkulasi gerak manusia, konfigurasi 

ruangan, ukuran dan dimensi ruangan sesuai dengan luas minimal 

gerak manusia dan lainnya. Selain itu, dengan mempertimbangkan 

kesetaraan gender dan pola perilaku antara siswa laki-laki dan 

perempuan yang berbeda maka desain MCK pria dan MCK wanita 

berbeda. Sebagai dasar perencanaan dan perancangan dalam 

penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di LPK, terdapat beberapa 

spesifikasi yang harus dipenuhi berdasarkan prototipe yang telah 

dibuat.  

1.9.2 Desain Bangunan Pengolahan Air Limbah 

Terdapat 2 (dua) opsi bangunan pengolahan air limbah yang dapat 

dibangun di LPK, antara lain: 

1. IPAL Non-Pabrikasi (Sedimentasi, Anaerobic Filter, dan Unit 

Desinfeksi);  

2. IPAL Pabrikasi. 

Opsi bangunan pengolahan air limbah dipilih berdasarkan kebutuhan 

di lapangan dari hasil survei lokasi dan ditetapkan oleh BPPW Provinsi. 

Desain prototipe untuk sarana dan prasarana MCK dan bangunan 

pengolahan air limbah yang meliputi Detail Engineering Design, Bill of 

Quantity (BoQ), dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) terdapat 

pada Buku Desain Prototipe yang merupakan lampiran yang tidak 

terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. Adapun berdasarkan Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara, desain prototipe dapat dilakukan 

penyesuaian berdasarkan keadaan lokasi, bahan bangunan dan 

pelaksanaan di lapangan.  
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BoQ dan RKS yang tertera dalam Buku Desain Prototipe merupakan 

BoQ dan RKS untuk pelaksanaan kontraktual, untuk pelaksanaan 

secara swakelola BPPW harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi di lapangan. Untuk semua kegiatan baik kontraktual dan 

swakelola, BoQ dan RKS harus disesuaikan sesuai dengan harga 

satuan kab/kota dan ketersediaan material setempat dan dituangkan 

dalam dokumen DED yang telah disesuaikan oleh KI Perencanaan.
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II. METODE PELAKSANAAN SWAKELOLA BERBASIS MASYARAKAT 

2.1 Ketentuan Umum 

2.1.1 Dasar Pemilihan Metode Swakelola Berbasis Masyarakat 

Metode swakelola berbasis masyarakat dapat diterapkan jika LPK 

setempat bersedia menjadi tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan 

penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di LPK yang dibuktikan 

dengan surat pernyataan dari LPK. 

2.1.2 Bentuk Bantuan 

Bantuan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi di lingkungan 

LPK diberikan dalam bentuk uang yang diserahkan melalui mekanisme 

transfer langsung ke rekening Tim Pelaksana melalui BPPW. 

Adapun perkiraan rincian biaya kegiatan yang akan dihitung pada 

tahap perencanaan harus berdasarkan kebutuhan, dan rincian jumlah 

bantuan dibagi menjadi:  

a) Minimal 65% untuk biaya bahan/material  

b) Maksimal 30% untuk biaya upah 

c) Maksimal 5% untuk operasional tim pelaksana (biaya pengajuan 

perizinan (perizinan bangunan Gedung), biaya akomodasi, print 

persiapan dokumen dan lainnya) 

2.1.3 Pola Penyelenggaraan Program 

Pola penyelenggaraan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi 

di LPK jika menggunakan metode swakelola (berbasis masyarakat) 

akan dilakukan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh KPA yang 

beranggotakan unsur dari pengelola LPK dan didampingi oleh Tenaga 

Fasilitator Lapangan (TFL).  

Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan kegiatan penyediaan 

sarana prasarana sanitasi adalah sebagai subyek (pelaku utama 

kegiatan). Masyarakat yang menjadi sasaran didampingi oleh TFL akan 

melakukan kegiatan pembangunan di lokasi terpilih. Adapun kegiatan 

tersebut akan dilakukan mulai dari tahap persiapan, tahap 
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perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca konstruksi yang 

digambarkan pada skema berikut ini: 

 

Gambar 3. Skema Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dengan Metode 
Swakelola Berbasis Masyarakat 

Dalam proses perencanaan penyesuaian desain BPPW dibantu oleh 

Konsultan Individual (KI) Perencanaan termasuk dalam pembuatan 

gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan untuk 

dokumen RKM akan tetap disusun oleh Tim Pelaksana dan dibantu 

oleh TFL.  

2.1.4 Organisasi Pelaksana 

Penyelenggaraan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi di 

LPK melibatkan berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait 

yang berjenjang mulai dari tingkat masyarakat, provinsi hingga tingkat 

pusat. Adapun skema organisasi pelaksana di tiap tingkat dapat dilihat 

pada gambar sebagai berikut.  
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Gambar 4. Skema Organisasi Pelaksana di Tiap Tingkat 

 

2.1.4.1. Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat 

Organisasi pelaksana tingkat pusat adalah Direktorat Sanitasi yang 

berperan dalam menyampaikan kebijakan dan strategi dalam kegiatan 

pelaksanaan pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK.  

Di dalam pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK, 

Direktorat Sanitasi dibantu oleh Konsultan Advisory yang bertugas 

untuk memfasilitasi koordinasi.  

Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) berperan untuk 

memberikan rekomendasi terhadap desain prototype bangunan yang 

direncanakan serta berkoordinasi dengan Direktorat Sanitasi dan 

Kementerian Agama terkait pelaksanaan penyediaan sarana prasarana 

sanitasi di LPK. 

Selain itu organisasi pelaksana tingkat pusat juga berasal dari 

Kementerian Agama yang dalam hal ini berperan untuk memberikan 
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basis data terkait daftar lokasi LPK yang akan menerima bantuan 

penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK.    

2.1.4.2. Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi 

Kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi di tingkat Provinsi 

berada pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dimana Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat.  

Tugas Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah antara lain: 

1. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi 
di LPK;  

2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sanitasi; 
3. Melakukan dan melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan 

kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi kepada Direktorat 

Sanitasi; 
4. Merekrut dan memobilisasi TFL; 

5. Merekrut dan mempersiapkan Konsultan Individual (KI) 
Perencanaan; 

6. Membuat Surat Keputusan (SK) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran 

untuk menetapkan Tim Pelaksana yang terbentuk berdasarkan 
hasil keputusan dari pihak LPK;  

7. Melakukan verifikasi dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM); 

8. Menandatangani Kontrak/Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim 
Pelaksana; 

9. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan 
rekomendasi dari TFL; 

10. Fasilitasi kepada Tim Pelaksana mengenai kelengkapan dokumen 

pendukung proses pencairan dana ke KPPN;  
11. Memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh TFL 

(pemeriksaan akan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK)); 

12. Melakukan amandemen/adendum dokumen PKS apabila 

diperlukan; 
13. Menyusun Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan 

Manajemen Proyek (LMP) termasuk dokumentasi berdasarkan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemajuan fisik di 
lapangan; 
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14. Menyusun laporan dan melakukan pemutakhiran laporan progres 
fisik untuk dilaporkan ke Direktorat Sanitasi; 

15. Meng-update progres pelaksanaan kegiatan ke dalam Sistem 
Informasi Manajemen (SIM); 

16. Memeriksa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) untuk 
kelengkapan serah terima hasil penyelesaian pekerjaan fisik;  

17. Membantu Tim Pelaksana untuk melakukan uji coba terhadap 

semua fungsi sarana prasarana sanitasi sanitasi terbangun; 
18. Menindaklanjuti hasil temuan auditor. 

 

KI Perencanaan 

Dalam pelaksanaan penyediaan sarana prasarana  sanitasi di LPK 

maka terdapat kegiatan untuk melakukan proses perencanaan di Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Untuk membantu melakukan 

kegiatan tersebut maka dibutuhkan Konsultan Individual (KI) 

Perencanaan yang bertugas untuk merencanakan, menggambar dan 

membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari desain yang telah 

ditetapkan. KI Perencanaan bertanggung jawab untuk 10 (sepuluh) 

lokasi.  

Tugas Konsultan Individual (KI) Perencanaan antara lain: 

1. Melakukan perencanaan penyesuaian desain MCK, Tempat 
Wudhu, Tempat Mencuci Tangan, dan Tempat Mencuci sesuai 

dengan kondisi tapak;  
2. Menyusun rencana teknis rinci;  

3. Membuat gambar kerja desain sebagai dasar pembangunan; 
4. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan desain 

yang telah direncanakan; 

5. Membantu PPK menjadi verifikator Rencana Penggunaan Dana 

(RPD);  

6. Melakukan koordinasi dengan TFL dan PPK terkait desain yang 
ditetapkan; dan 

7. Melakukan pemantauan dan revisi apabila diperlukan.  
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Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 

Tenaga Fasilitator Lapangan bertugas untuk memberikan dukungan 

manajemen pelaporan dan teknis dalam hal pengawasan kepada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah dalam menyelenggarakan kegiatan 

penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK sehingga pelaksanaan 

kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan rencana.  

Tugas TFL antara lain: 

1. Melakukan pemicuan kepada masyarakat mengenai pentingnya 
sanitasi;  

2. Bersama dengan Tim Pelaksana dan KI Perencanaan BPPW 
menyusun Dokumen RKM; 

3. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 

memverifikasi dokumen RKM;  
4. Membantu Tim Pelaksana melakukan penyusunan Laporan 

Penggunaan Dana (LPD) setiap termin penarikan dana dari bank;  
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahapan;  
6. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana dan Tim Pengelola 

selaku pengelola kegiatan di LPK;  
7. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana sesuai 

tahapan pekerjaan;  
8. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 

memverifikasi dokumen RKM; 

9. Melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pembangunan 
sarana prasarana sanitasi; 

10. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak LPK dan PPK 

BPPW dalam penyelenggaraan program pada setiap tahapannya; 
11. Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada pengelola 

kegiatan dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan; 
12. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan 

program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan 

disampaikan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah;  
13. Menyusun Asbuiltdrawing bersama dengan Tim Pelaksana; dan 

14. Mengisi formulir sesuai dengan progres kegiatan di lapangan dan 
melaporkan kepada PPK BPPW.  
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Tim Monev dan Pelaporan   

Dalam pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK, 

BPPW membentuk Tim Teknis Monev dan Pelaporan untuk 
memberikan dukungan terhadap pelaporan dan pengawasan teknis 

yang berasal dari internal BPPW sehingga pelaksanaan kegiatan dapat 
dijalankan sesuai dengan rencana. Tim Monev dan Pelaporan akan 
mendampingi pada saat kegiatan berjalan sehingga dapat mengontrol 

mutu pekerjaan.  

Tugas Tim Monev dan Pelaporan 
1. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 

menyelenggarakan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi 
di LPK; 

2. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program dengan 
memberikan dukungan teknis dan manajemen program di tingkat 
kabupaten/kota; 

3. Membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam 
melakukan verifikasi dokumen RKM, dokumen pencairan dana dan 

laporan pertanggungjawaban; 
4. Melaksanakan tugas BPPW dalam menyusun Laporan Manajemen 

Proyek (LMP) dan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) 

pelaksanaan tingkat Provinsi; 
5. Melakukan input data pada aplikasi Management Information 

System (MIS) secara berkala; 
6. Bersama dengan Tim Pelaksana melakukan uji coba terhadap 

semua fungsi prasarana dan sarana sanitasi terbangun;  

7. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak 
lanjut penanganannya kepada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah; 
8. Menyampaikan laporan bulanan ke konsultan tingkat pusat 

(Advisory); 
9. Menyampaikan salinan Tim Pelaksana ke Konsultan tingkat pusat 

(Advisory); 
10. Meng-update progres pelaksanaan kegiatan ke dalam Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) dan e-monitoring; 

11. Memantau kinerja TFL dalam penyelenggaraan kegiatan 
penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di LPK serta 
menyampaikan laporan kinerja TFL.  
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Tugas Dinas Teknis dan Dinas Pengampu Bangunan Gedung 

Dinas Teknis dan Dinas Pengampu Bangunan Gedung berperan untuk 

mengeluarkan perizinan bangunan gedung. 

 

2.1.4.3. Organisasi Pelaksana Tingkat Masyarakat 

Organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan 

penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK adalah Tim Pelaksana 

yang ditetapkan oleh KPA berdasarkan keputusan dari pihak LPK dan 

Tim Pengelola yang ditunjuk oleh pihak LPK. Tim Pengelola tidak 

hanya dikhususkan untuk dapat mengelola kegiatan penyediaan 

sarana prasarana sanitasi saja namun juga sarana terbangun yang 

berasal dari kegiatan lain.  

Tim Pelaksana 

Pembentukan Tim Pelaksana dilakukan pada saat rembuk di 

lingkungan LPK yang berasal dari pengurus LPK untuk menentukan 

pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan pembangunan 

sarana prasarana sanitasi di LPK tersebut. Jumlah Tim Pelaksana 

minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan harus berjumlah ganjil, termasuk 

di dalamnya Ketua, Bendahara, dan Anggota.  

Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana dibuat oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 

Tugas Tim Pelaksana antara lain: 

1. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) pembangunan 
sarana/prasarana sanitasi, didampingi oleh tim TFL; 

2. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) dengan PPK 
pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

3. Menyusun rencana pendanaan operasi dan pemeliharaan (O&P) 
sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai; 

4. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana 

Penarikan Dana Bank (RPDB) yang akan digunakan dalam proses 
pembangunan sarana sanitasi di LPK; 

5. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan 

pembangunan sarana prasarana sanitasi setiap minggu kepada 
Pengurus/Pengelola LPK;  
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6. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penyaluran 
dana dilengkapi dengan bukti penggunaan dana;  

7. Melakukan koordinasi dengan BPPW; 
8. Melakukan uji coba terhadap semua fungsi sarana prasarana 

sanitasi terbangun; dan 
9. Menyusun As built drawing bersama dengan TFL; 
10. Melakukan serah terima sarana dan prasarana sanitasi yang 

terbangun.  

Tim Pengelola 

Tim Pengelola terdiri dari pihak yang ditunjuk oleh pengelola LPK 

untuk dapat mengelola semua sarana prasarana di LPK. 

Kepengurusan/keanggotaan Tim Pengelola diutamakan berasal dari 

LPK dan minimal satu orang dari Tim Pelaksana. 

Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Pengelola dibuat oleh 

Pengurus LPK.  

Tugas dan Fungsi Tim Pengelola adalah: 

1. Menyusun kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan serta 

mengajukan kepada Pengurus LPK; 

2. Mengoperasikan dan memelihara sarana fisik; 

3. Mengontrol semua komponen dan saluran perpipaan secara rutin; 

4. Melakukan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

2.2 Mekanisme Pendanaan 

Dalam pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di 

lingkungan LPK yang akan dilaksanakan dengan metode swakelola 

berbasis masyarakat terdapat mekanisme pendanaan yang harus 

dilaksanakan. Mekanisme pendanaan ini terdiri dari beberapa tahapan 

kegiatan dan juga dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Secara 

keseluruhan, pengelolaan dana bantuan akan dilakukan oleh Tim 

Pelaksana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  
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2.2.1 Administrasi Pencairan Dana 

Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam pencairan dana 

bantuan untuk penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK. Mulai 

dari penentuan penerima dana bantuan, penyaluran dana bantuan 

oleh PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), 

penyaluran dana bantuan pemerintah ke rekening Tim Pelaksana, 

serta beberapa ketentuan lain yang wajib untuk dilengkapi.  

2.2.1.1 Penerima Bantuan Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi di 

LPK 

Penerima bantuan penyediaan sarana prasarana sanitasi adalah pihak 

LPK. 

2.2.1.2 Administrasi Penyaluran Dana Bantuan oleh PPK pada BPPW 

Dana kegiatan untuk masing-masing lokasi disalurkan melalui 

dokumen anggaran/DIPA Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

(BPPW). Selanjutnya kontrak kerja atau Perjanjian Kerjasama 

ditandatangani oleh PPK BPPW dengan Tim Pelaksana.  

Adapun isi kontrak kerja atau Perjanjian Kerjasama yang dimaksud 

adalah memuat hal-hal sebagai berikut:  

a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;  

b. Jumlah bantuan yang diberikan;  

c. Tata cara dan syarat penyaluran; 

d. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk 

menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;  

e. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk 

menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas Negara;  

f. Sanksi; 

g. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; 

dan  

h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah 

pekerjaan selesai.  
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Sebelum pembuatan Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerjasama oleh 
PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah maka Tim Pelaksana 

diwajibkan membuka rekening untuk menerima dana yang akan 
disampaikan untuk pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK.   

Pembukaan rekening bersama dilakukan oleh Tim Pelaksana. Dana 
untuk setoran awal bersumber dari swadaya tunai LPK yang menerima 
bantuan.  

Buku Tabungan dibuat atas nama Tim Pelaksana dan ditandatangani 
oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua Tim Pelaksana dan Bendahara Tim 
Pelaksana. 

Terdapat kesepakatan antara pihak bank dengan Tim Pelaksana bahwa 
setiap penarikan dana oleh Tim Pelaksana harus dilengkapi dengan 

dokumen RPDB. Tim Pelaksana tidak diperbolehkan memindah 
bukukan dana bantuan ke rekening pribadi maupun rekening lainnya. 

 

2.2.1.3 Administrasi Penyaluran Dana Bantuan ke Pihak LPK 

Penyaluran dana dari KPPN ke rekening Tim Pelaksana dibagi menjadi 

2 (dua) tahap, yaitu:  

1. Tahap I sebesar 70% dari total dana bisa diproses setelah Rencana 

Kerja Masyarakat (RKM) terverifikasi. Syarat lain penyaluran dana 

Tahap I adalah perizinan bangunan gedung telah tersedia;  

2. Tahap II sebesar 30% dari total dana bisa diproses, jika:  

a. Pencapaian progres fisik minimal 60%; dan  

b. Laporan pertanggungjawaban (LPj) tahap I telah diserahkan dan 

disetujui oleh PPK pada BPPW.  

Berkas penyaluran dana yang disiapkan oleh BPPW antara lain:  

1. Kontrak kerja atau perjanjian kerjasama;  

2. Berita Acara Pembayaran (BAP);  

3. Kuitansi Pembayaran/kuitansi bukti penerimaan uang ke Tim 

Pelaksana;  

4. dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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Berkas penyaluran dana yang disiapkan oleh Tim Pelaksana antara 

lain:  

1. Surat permohonan penyaluran Dana Bantuan;  

2. Rencana Penggunaan Dana (RPD)  

RPD merupakan rencana penggunaan dana yang dibagi dari 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan akan memuat kebutuhan 

rencana penggunaan dana untuk penyaluran dana tahap I sebesar 

70% (RPD I) dan 30% (RPD II). RPD akan dibuat oleh pihak yang 

melaksanakan pembangunan sarana prasarana sanitasi dalam hal 

ini adalah Tim Pelaksana yang terdiri dari warga LPK. RPD menjadi 

salah satu persyaratan dalam pengajuan penyaluran dana di BPPW.  

3. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Tim Pelaksana 

Pembukaan rekening oleh Tim Pelaksana dilakukan sebelum 

penandatanganan kontrak kerja/perjanjian kerja, dana untuk 

pembukaan rekening diambil dari swadaya tunai dari calon 

penerima pemanfaat.  

Fotokopi buku tabungan Tim Pelaksana merupakan salah satu 

berkas yang harus disampaikan pada saat proses pengajuan dana. 

2.2.2 Ketentuan Perpajakan 

Pengenaan pajak untuk pembangunan sarana sanitasi kegiatan 

penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK mengacu kepada 

ketentuan pajak yang berlaku dan surat Direktur Peraturan 

Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Nomor 

S-171/PJ.02/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal penjelasan mengenai 

ketentuan perpajakan atas bantuan pemerintah. 

2.2.3 Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan  

Setelah dana bantuan dari KPPN disalurkan ke rekening Tim 

Pelaksana maka Penarikan dana dari Bank dapat dilakukan oleh Tim 

Pelaksana. Setiap melakukan penarikan dana dari bank, Tim 

Pelaksana diwajibkan untuk membawa RPDB.  

RPDB disusun oleh Tim Pelaksana yang kemudian diperiksa dan 

ditandatangani oleh TFL, RPDB berfungsi sebagai pengendalian 

penggunaan dana bantuan oleh Tim Pelaksana.  
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Sebagai langkah pengendalian penggunaan dana bantuan, maka untuk 

dana tahap I (pertama) sebesar 70% dari nilai kontrak, minimal 2 (dua) 

kali ditarik dari Bank atau dengan kata lain tidak bisa dilakukan 1 

(satu) kali penarikan dari bank. Sedangkan untuk dana tahap 2 

(kedua) sebesar 30% dari nilai kontrak, minimal 2 (dua) kali ditarik 

dari Bank atau dengan kata lain tidak bisa dilakukan 1 (satu) kali 

penarikan dari bank.  

2.2.4 Laporan Pertanggungjawaban (LPj) 

Pada kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK maka Tim 

Pelaksana wajib untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Dalam 

hal ini Tim Pelaksana yang melaksanakan pekerjaan wajib 

menyerahkan LPj setiap tahapan dan diserahkan kepada BPPW.  

Kesesuaian progres fisik dengan laporan pertanggungjawaban dana 

yang diberikan dan telah digunakan akan menjadi bahan evaluasi 

untuk pengambilan keputusan jika nantinya terdapat sisa anggaran.   

Jika pekerjaan telah selesai 100%, maka pihak Tim Pelaksana wajib 

melaporkan kepada PPK dengan dilampiri:  

a. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh Tim 

Pelaksana dan BPPW;  

b. Berita Acara Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan ditandatangani 

oleh Tim Pelaksana;  

c. Berita Acara Commisioning Test ditandatangani oleh Tim Pelaksana 

dan BPPW;  

d. Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh pihak LPK dan 

disaksikan oleh TFL. Serah terima dilaksanakan langsung ke pihak 

LPK selaku pengguna barang;  

e. Dokumentasi fisik terbangun (0%, 60%, dan 100%);  

f. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;  

g. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan 

oleh pihak LPK. Dalam hal ini turut disampaikan Form Check-list 

RPDB 1, RPDB 2 yang telah diverifikasi oleh PPK;  

h. Bukti setor rekening kas Negara jika terdapat sisa bantuan.  
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Isi laporan pelaksanaan atau pertanggungjawaban terdiri dari 3 (tiga) 

bagian:  

1. Laporan Pelaksanaan Fisik 

Laporan pelaksanaan fisik berisi hal-hal yang berkaitan pada saat 

kegiatan pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK, 

yang terdiri dari:  

a. Catatan Harian; 

b. Catatan Material; 

c. Daftar Hadir Pekerja; 

d. Catatan Alat-alat Pekerja;  

e. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan;  

f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Bulanan;  

g. Laporan Masalah; 

h. Dokumentasi Kemajuan Fisik (0%, 60%,100%); dan  

i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.  

2. Laporan Administrasi Keuangan 

Laporan administrasi keuangan di dalamnya memuat bukti-bukti 

keuangan pada saat pelaksanaan penyediaan sarana prasarana 

sanitasi di LPK. Laporan administrasi terdiri dari:  

a. Buku Bank Tim Pelaksana sebagai penerima bantuan;  

b. Buku Kas Umum Tim Pelaksana;  

c. Buku Bantu; dan 

d. Laporan Penggunaan Dana (LPD).  

3. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.  

 

2.2.5 Sanksi 

Sanksi dalam kegiatan pelaksanaan penyediaan sarana prasarana 

sanitasi di LPK dimaksudkan sebagai upaya untuk pengendalian dan 

pembinaan kegiatan kepada pelaksana maupun penerima sarana 

prasarana sanitasi. Adapun sanksi yang diberikan antara lain:  

1. PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan 

penangguhan terhadap pencairan dana bantuan tahap II jika terjadi 

penyimpangan di dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan 

dan/atau terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana, sampai 
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dengan permasalahan diselesaikan oleh Tim Pelaksana  didampingi 

oleh TFL dan diketahui oleh Ketua Tim dan pengelola LPK  yang 

dinyatakan dalam berita acara; 

2. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana 

prasarana sanitasi terjadi atau ditemui penyelewengan dan 

penyalahgunaan dana oleh Tim Pelaksana  maka pengurus Tim 

Pelaksana yang bersangkutan dibebastugaskan dan dilakukan 

pemilihan pengurus baru berdasarkan keputusan pihak pengelola 

LPK yang tertuang dalam berita acara;  

3. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana 

prasarana sanitasi  terjadi atau ditemui penyelewengan dan 

penyalahgunaan dana Tim Pelaksana yang mengakibatkan tidak 

terselesaikannya atau terbengkalaianya pekerjaan, Tim Pelaksana 

yang bersangkutan wajib menyelesaikan pekerjaan tersebut; 

4. Untuk lokasi yang batal atau mundur, maka dana bantuan 

pemerintah yang sudah dicairkan dialihkan ke lokasi lain yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau dikembalikan ke Kas 

Negara. 

2.3 Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam persiapan 

pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK mulai dari 

penyiapan penetapan lokasi (longlist), kegiatan survei, proses verifikasi 

lokasi di Direktorat Sanitasi, sosialisasi, penyiapan KI Perencanaan di 

BPPW, penyiapan TFL serta kegiatan lainnya yang menunjang proses 

pelaksanaan pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK.  

Persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penyiapan Surat 

kesanggupan LPK sebagao Tim Pelaksanan Pembangunan, Surat 

Kesediaan Menerima Hibah dari LPK, Penyiapan KI Perencanaan dan 

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), penandatanganan kontrak kerja 

dengan TFL, serta melakukan sosialisasi di lingkungan LPK. 
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2.3.1 Pemastian Komitmen dari LPK 

Dalam melaksanakaan dengan metode swakelola diperlukan proses 

pemastian komitmen untuk pelaksanaan kegiatan dan menjamin 

keberlanjutan sarana dan prasarana sanitasi terbangun. Pemastian 

komitmen tersebut dilakukan melalui penyiapan surat kesediaan LPK 

setempat untuk membentuk Tim Pelaksana dan melaksanakan 

kegiataan penyediaan (contoh format surat terlampir) serta surat 

kesediaan dari LPK setempat yang berisikan bahwa LPK bersedia 

menerima sarana dan prasarana sanitasi yang telah dibangun oleh 

BPPW, bersedia untuk melakukan operasi dan pemeliharaan (OP) 

melalui penyediaan dana OP dan pembentukan Tim Pengelola serta 

bersedia untuk menyerahkan mekanisme pelaksanaan pengadaan 

kepada BPPW (contoh format surat terlampir). 

2.3.2 Penyiapan Tim Monev dan Pelaporan 

Tim Monev dan Pelaporan merupakan tim yang berasal dari internal 

BPPW untuk memberikan dukungan terhadap pelaporan dan 

pengawasan teknis sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dijalankan 

sesuai dengan rencana. Tim Monev dan Pelaporan akan mendampingi 

pada saat kegiatan berjalan sehingga dapat mengontrol mutu 

pekerjaan. 
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2.3.3 Perekrutan Konsultan Individual Perencanaan (KI) 

KI Perencanaan adalah tenaga tingkat provinsi yang bertugas untuk 

membantu BPPW dalam kegiatan perencanaan yang di dalamnya 

meliputi perencanaan desain sarana yang akan dibangun, menyiapkan 

gambar teknik dan perhitungan RAB. KI Perencanaan direkrut oleh 

BPPW melalui proses seleksi administrasi dan wawancara dengan 

kualifikasi sebagai berikut:  

a. Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Arsitek;  

b. Memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan bangunan 

sederhana minimal 2 (dua) tahun;  

c. Memiliki kemampuan perencanaan desain bangunan sederhana dan 

interior bangunan;  

d. Memiliki kemampuan gambar teknik desain bangunan yang telah 

direncanakan; dan  

e. Memiliki kemampuan untuk membuat Rencana Anggaran Biaya 

(RAB).  

Satu orang KI Perencanaan akan membantu 1 (satu) BPPW. 

2.3.4 Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 

TFL adalah tenaga pendamping masyarakat, dalam hal ini pihak LPK 

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

sanitasi di LPK. 

TFL direkrut oleh Direktorat Sanitasi dan BPPW melalui proses seleksi 

administrasi, tes tertulis secara online, tes sketsa dan wawancara. 

Satu TFL bertanggung jawab untuk 2 (dua) lokasi. Dalam melakukan 

perekrutan TFL Balai Prasarana Permukiman Wilayah mengutamakan 

TFL yang memiliki pengalaman. Adapun tahapan rekrutmen TFL 

terdapat pada Tabel berikut.  
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Tabel 1. Tahapan Rekrutmen TFL 

TAHAPAN PENANGGUNGJAWAB 

KELUARAN CALON TFL 

HASIL 

KEGIATAN 

Persentase 

TFL dari 

Total 

Kebutuhan 

TFL 

Usulan 

Shortlist  

Direktorat Sanitasi Daftar Shortlist 

TFL 
 

Tes Sketsa 

dan 

Wawancara 

BPPW Daftar TFL 

Terseleksi 120% 

Penguatan 

Kapasitas TFL 

Direktorat Sanitasi Daftar Nama 

TFL 

mengikuti 

penguatan 

kapasitas 

100% 

Kontrak Kerja BPPW Penandatangan 

kontrak TFL 

dengan BPPW 

100% 

 

Jika kebutuhan TFL tidak dapat terakomodasi melalui shortlist 

Direktorat Sanitasi, maka BPPW dapat melakukan perekrutan TFL 

secara mandiri dengan tetap berpedoman pada kualifikasi dan kriteria 

TFL. Beberapa kulifikasi dan kriteria calon TFL sebagai berikut: 

a. Pendidikan minimal S1 Teknik (Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, 

atau Arsitektur); 

b. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

memfasilitasi/memberdayakan masyarakat khususnya melalui 

kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

c. Diutamakan yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

memfasilitasi/memberdayakan masyarakat khususnya melakukan 

kampanye PHBS; 
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d. Mampu menyusun laporan fisik; 

e. Berusia maksimal 45 tahun, pada saat memasukkan lamaran 

pekerjaan; 

f. Pelamar yang berusia 45 – 55 tahun diperbolehkan untuk 

mendaftar sebagai calon TFL dengan persyaratan pernah bertugas 

di kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dengan kinerja 

minimal baik; 

g. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Ms. Word, Ms. 

Excel, dan mengakses internet; 

h. Memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik; 

i. Memiliki kemampuan dan pengalaman memfasilitasi di bidang 

pemberdayaan masyarakat (diutamakan); 

j. Berasal atau berdomisili dari Kabupaten/Kota sasaran Kegiatan 

(diutamakan); 

k. Berkelakuan baik, dibuktikan melalui Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK); 

l. Sehat jasmani maupun rohani (dibuktikan melalui Surat 

Keterangan Sehat dari Dokter); 

m. Bersedia ditempatkan dan bekerja penuh waktu di lokasi 

dampingan; 

n. Bersedia bekerja dalam tim; 

o. Tidak terikat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pekerjaan 

tetap lainnya; 

p. Bukan pengurus aktif dari Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM), dan calon anggota legislatif. 

q. Bukan anggota dan pengurus partai politik.  
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2.3.5 Peningkatan Kapasitas Teknis Pendamping Lapangan 

Peningkatan kapasitas TFL diselenggarakan oleh Direktorat Sanitasi 

dan BPPW yang ditugaskan sebagai penanggung jawab program 

penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK. 

 

Setelah peningkatan kapasitas, TFL harus mampu memfasilitasi 

masyarakat dalam kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi 

sehingga dapat berjalan sesuai dengan kriteria teknis pembangunan 

yang ditetapkan.  

2.3.6 Penandatanganan Kontrak Kerja KI Perencanaan dan TFL 

Setelah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, selanjutnya KI 

Perencanaan dan TFL menandatangani kontrak kerja dengan BPPW, 

sebagai dasar kerja dalam proses pendampingan pembangunan sarana 

dan prasarana sanitasi di LPK.  

2.3.7 Sosialisasi di Lingkungan LPK 

Sosialisasi awal dilakukan oleh BPPW untuk memperkenalkan dan 

menyebarluaskan informasi tentang kegiatan pembangunan sarana 

dan prasarana sanitasi di LPK kepada pihak LPK dan masyarakat.  

2.4 Tahap Perencanaan 

Tahapan perencanaan terdiri dari beberapa kegiatan seperti 

penyusunan Recana Kerja Masyarakat (RKM) yang nantinya akan 

menjadi dasar penyaluran dana bantuan pemerintah.  

Di dalam dokumen RKM salah satunya memuat tentang perencanaan 

desain dari sarana dan prasarana sanitasi yang akan dibangun di LPK. 

Sarana dan prasarana sanitasi direncanakan dengan memerhatikan 

kenyamanan dan kebutuhan siswa sehingga desain antara MCK Pria 

dan Wanita akan berbeda. Desain yang direncanakan disesuaikan 

berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. 
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2.4.1 Pembentukan Tim Pelaksana  

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP 

Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, maka perlu untuk 

dibentuk Tim Pelaksana Swakelola untuk mendukung kegiatan 

penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK.  

Struktur organisasi Tim Pelaksana dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 5. Struktur Organisasi Tim Pelaksana 

Tugas kepengurusan pada Struktur Organisasi Tim Pelaksana sebagai 

berikut: 

1. Ketua Tim Pelaksana 

Dalam kepengurusan sebagai Tim Pelaksana, Ketua memiliki tugas 

untuk dapat mengkoordinasikan persiapan kegiatan pembangunan 

dan memimpin pelaksanaan tugas panitia dan rapat-rapat.  

2. Bendahara Tim Pelaksana 
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Bendahara memiliki beberapa tugas di dalam kepengurusan Tim 

Pelaksana, meliputi:  

a. Menerima, menyimpan, membayarkan uang serta 

mempertanggungjawabkan dan mengarsipkan dokumen-dokumen 

pertanggungjawaban; 

b. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan dengan melakukan 

pencatatan pada tahap konstruksi antara lain: 

 Laporan keuangan mingguan untuk dapat dilaporkan dan 

diumumkan kepada pihak pengurus/pengelola LPK; dan  

 Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan 

laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian 

diserahkan kepada BPPW. Dalam penyusunan laporan keuangan 

tersebut dibantu dan didampingi oleh TFL.  

c. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan diketahui dan 

disetujui dengan Ketua Tim Pelaksana 

3. Seksi Pembangunan 

Seksi Pembangunan dibantu dengan Tenaga kerja melakukan tugas 

sebagai berikut: 

a.  Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi di 

LPK 

b. Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama 

pembangunan 

c. Membuat laporan tentang keadaan material  

d. Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 

konstruksi. 

2.4.2 Pembentukan Tim Pengelola 

Dalam tahap perencanaan salah satu hal yang turut direncanakan 

adalah keberlanjutan sarana prasarana sanitasi yang terbangun 

sehingga perlu untuk diuraikan kesiapan dari pihak pengurus LPK 

untuk dapat memanfaatkan serta memelihara sarana prasarana yang 

berada di lingkungan LPK. Berdasarkan hal tersebut perlu untuk 

dibentuk suatu Tim Pengelola yang akan bertanggung jawab dalam 

kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian sarana.  
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Pembentukan Tim Pengelola dilakukan berdasarkan keputusan dari 

pihak pengurus LPK untuk menunjuk pihak yang akan terlibat sebagai 

Tim Pengelola. Tim Pengelola tidak hanya dikhususkan untuk dapat 

mengelola kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi saja namun 

juga sarana terbangun yang berasal dari kegiatan lain.  

Tugas pokok Tim Pengelola sebagai berikut:  

1. Menyusun kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan serta 

mengajukan kepada Pengurus LPK; 

2. Mengoperasikan dan memelihara sarana fisik; 

3. Mengontrol semua komponen dan saluran perpipaan secara rutin; 

4. Melakukan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Dalam melaksanakan pengelolaan perlu menyusun Standard Operating 

Procedure (SOP) yang akan menjadi acuan. Selain itu dalam upaya 

pengembangan sarana prasarana perlu adanya kemampuan untuk 

mempelajari prinsip dasar cara kerja infrastruktur terbangun dan 

melakukan inventarisasi kerusakan serta usulan perbaikannya.  

2.4.3 Penyesuaian DED oleh KI Perencanaan di BPPW 

Setelah KI Perencanaan di BPPW terkontrak maka selanjutnya 

dilakukan proses penyesuaian DED. Penyesuaian DED dilakukan 

dengan mempertimbangkan kondisi eksisting di lapangan dan juga 

beberapa hal lainnya, namun tetap memperhatikan spesifikasi teknis 

minimal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.  

2.4.4 Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 

RKM merupakan dokumen resmi sebagai bukti kesungguhan Tim 

Pelaksana dalam merencanakan pembangunan sarana prasarana 

sanitasi di LPK, sekaligus sebagai dasar untuk penyaluran dana. 

Dokumen ini disusun oleh Tim Pelaksana didampingi oleh TFL, 

nantinya akan ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana kemudian 

diajukan ke BPPW untuk diverifikasi dan disahkan oleh BPPW. 

Terdapat beberapa hal yang tercantum dalam dokumen RKM yaitu:  
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1. Profil titik lokasi  

2. Organisasi Tim Pelaksana  

3. Surat ketersediaan lahan yang sudah pasti, misalnya surat hibah, 

surat hak guna dari dinas/lembaga yang ada di daerah 

4. Pemilihan jenis sarana yang akan dibangun (apakah untuk siswa 

perempuan atau laki-laki) 

5. Syarat pembangunan gedung negara seperti dan Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG)  

6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan DED 

7. Rencana Pengelolaan Keuangan (mekanisme pencairan dana dari 

bank, penggunaan dana bantuan, penyusunan pembukuan dan 

laporan bulanan keuangan) 

8. Rencana penggunaan dana operasional maksimal 5% yang 

bersumber dari dana bantuan pemerintah 

9. Rencana pembangunan sarana prasarana sanitasi  

10. Rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan oleh pihak LPK dan 

Tim Pengelola 

11. Jaminan dari pihak pengelola LPK terhadap kesediaan dalam 

memelihara sarana prasarana sanitasi yang terbangun 

 

Gambar 6. Mekanisme Penyusunan RKM 
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2.4.5 Perizinan Bangunan Gedung 

Dalam kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK perlu 

untuk dilakukan persiapan perizinan dalam hal ini Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG). Penyiapan dokumen perizinan, dana 

dibebankan pada swakelola pihak LPK dan dapat diambil dari dana 5% 

operasional. Dan pemenuhan dokumen perizinan bangunan negara 

menjadi salah satu syarat yang harus ada dalam lampiran RKM untuk 

pencairan dana Tahap 1. Adapun tahapan untuk memperoleh 

perizinan adalah pihak LPK mengajukan surat permohonan perizinan 

ke Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota, selanjutnya jika sudah 

mendapatkan persetujuan dari Dinas tersebut, maka izin dikeluarkan. 

2.4.6 Penandatanganan Kontrak Kerja PPK dengan Tim Pelaksana 

Setelah RKM telah disahkan maka dilakukan Penandatanganan 

Kontrak Kerja antara PPK pada BPPW dengan Tim Pelaksana.  

2.5 Tahap Pelaksanaan 

Setelah seluruh kegiatan persiapan di awal selesai maka kegiatan 

selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan 

berdasarkan perencanaan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 

serta kesepakatan perjanjian kontrak antara Tim Pelaksana dan BPPW 

dalam melaksanakan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi 

di LPK.  

2.5.1 Tahap Persiapan Konstruksi  

Tahap persiapan konstruksi diawali dengan pengajuan penarikan dana 

Tahap I oleh Tim Pelaksana. Beberapa hal yang dilaksanakan pada 

tahap persiapan konstruksi, yaitu: 

1. Memeriksa atau memastikan kembali jadwal pelaksanaan yang 

telah disusun di dalam RKM, disesuaikan dengan kondisi saat ini 

jika memang diperlukan penyesuaian kembali; 

2. Mengidentifikasi pekerjaan dan tenaga pelaksana pembangunan 

seperti: tenaga terampil yang dibutuhkan dalam hal ini adalah 

pekerja untuk tahapan pembangunan; dan 



 

 

- 35 - 

3. Membentuk tim pekerja konstruksi.  

Pada tahap persiapan konstruksi harus dilakukan penguatan 

kapasitas terhadap pekerja, Tim Pelaksana, Tim Pengelola yang 

nantinya akan berperan sebagai pemanfaat sarana prasarana 

terbangun. Tujuan penguatan kapasitas ini untuk memberikan 

pemahaman dan keterampilan dalam hal pelaksanaan konstruksi 

penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK. Penguatan kapasitas 

dilakukan oleh TFL selaku tenaga pendamping.  

Materi penguatan kapasitas pekerja yaitu:  

1. Tata cara pengawasan pekerjaan (quality control) dan cara 

menghitung kemajuan kegiatan atau yang disebut dengan progres 

fisik;  

2. Administrasi dan keuangan (penyusunan LPj); dan 

3. Operasional dan perawatan sarana prasarana sanitasi terbangun.  

2.5.2 Pelaksanaan Konstruksi 

Tahap konstruksi adalah pelaksanaan pembangunan sarana prasarana 

sanitasi di LPK yang dilaksanakan dari siswa LPK atau pengurus LPK 

secara gotong royong, namun lebih diutamakan berasal dari warga 

sekitar LPK untuk melaksanakan kegiatan sehingga sekaligus dapat 

membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar.  

Secara garis besar, tahapan konstruksi terdiri dari pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian konstruksi dan pelaporan.  

2.5.2.1 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 

Dasar hukum yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa di 

tingkat masyarakat adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa, serta turunannya yaitu Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 08 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Swakelola.  

Dalam peraturan tersebut, kegiatan penyediaan sarana prasarana 

sanitasi di LPK ini masuk ke dalam Swakelola Tipe IV yaitu swakelola 

yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
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penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan 

masyarakat. Nantinya akan dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok 

masyarakat atau pihak LPK pelaksana Swakelola.  

Pengadaan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang 

nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Proses pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat berdasarkan 

Peraturan LKPP, sebagai berikut:  

1. Tim Pelaksana dan Bendahara harus memahami RKM, khususnya 
RAB yang menjadi acuan bagi Bendahara untuk melakukan 

perencanaan pemaketan pengadaan. 
2. Mengidentifikasi jenis barang/jasa dan pekerjaan sesuai spesifikasi 

teknisnya; 

3. Proses Pengadaan barang dan jasa dilakukan setelah RKM 
(Khususnya HPS dan spesifikasi teknis) ditetapkan oleh PPK; 

4. Melakukan pertemuan terkait rencana pembelian barang dan jasa 
termasuk lokasi untuk penyimpanan barang;  

5. Membuat rencana pembeliaan barang berdasarkan jenis barang 

dan jasa, ketersediaan penyedia barang/jasa dan jadwal rencana 
pelaksanaan pengadaan; 

6. Dalam pembahasan ini tim membuka kesempatan apabila terdapat 
warga sekitar yang akan menyumbangkan/menjual barang dan 
jasa secara sukarela untuk kegiatan penyediaan sarana prasarana 

sanitasi di LPK; 
7. Proses Pemaketan Pengadaan dilakukan hanya 1 (satu) kali 

sebelum proses penyaluran dana tahap pertama; 

8. Tim Pengadaan melakukan survei pemasok/toko, minimal 2 toko 
material/pemasok (survey dapat dilakukan dengan mendatangi 

langsung toko/pemasok, atau melalui media elektronik); 
9. Tim Pengadaan, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga 

untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat 

dipertanggungjawabkan; 
10. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS); 

11. Memastikan kualitas barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang 
dibutuhkan dan mendapatkan harga yang termurah dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 
12. Bendahara/Tim Pengadaan membuat administrasi pengadaan 

barang dan jasa; 
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13. Untuk nilai Rp.1,- s/d Rp. 10.000.000,-, dilakukan dengan 
Pembelian Langsung kepada penyedia barang, bukti perikatannya 

cukup berupa bukti kuitansi Pembelian pembayaran dengan 
materai sesuai ketentuan; 

14. Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa terdiri dari dokumen-
dokumen dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk 
laporan pertanggungjawaban tim pengadaan barang dan jasa:  

 Untuk Nilai Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- adalah : 
a) Berita Acara Penugasan Bendahara sebagai Tim Pengadaan; 
b) Berita Acara Survei Pemasok/Toko; 

c) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Calon Pemasok/Toko 
d) Berita Acara Penetapan Toko dan Pemasok Pengadaan 

e) Surat Perintah Kerja (SPK); 

2.5.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 

Setelah proses persiapan konstruksi telah selesai dilaksanakan, maka 

selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Baik penyedia 

barang/jasa (pemasok) maupun pengguna barang harus memenuhi 

etika pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari:  

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab 
untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya 

tujuan dalam pelaksanaan pengadaan barang; 
2. Bekerja secara operasional, mandiri atas dasar kejujuran dan 

mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan; 

3. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan dalam 
rapat lapangan sesuai kesepakatan dengan pihak terkait; 

4. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dalam 
pelaksanaan pekerjaan ini; 

5. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

melakukan kegiatan bersama dengan tujuan keuntungan pribadi, 
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan negara; 
6. Menghindari dan mencegah pertentangan dengan pihak terkait, 

baik langsung maupun tidak langsung; 

7. Tidak menerima, tidak menawarkan dan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan berupa apapun 
kepada siapa saja yang diketahui patut diduga berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan ini. 
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Tim Pelaksana dan pihak dari LPK dengan dukungan PPK secara terus 

menerus melakukan monitoring kemajuan pembangunan selama 

pelaksanaan pekerjaan, seperti pembelian material, kualitas pekerjaan, 

periode pembayaran, administrasi keuangan, dan lain sebagainya 

sebagai percepatan langkah awal yang harus diambil jika terjadi 

pelanggaran dalam RKM.  

Sebagai media publikasi untuk penyampaian informasi secara periodik 

maka perlu untuk dibuat Papan Informasi Pekerjaan Penyediaan 

Sarana Prasarana Sanitasi di LPK.  

Hal-hal yang perlu untuk dicantumkan dalam papan informasi selain 

harus ditempatkan pada tempat yang strategis, yaitu:  

1. Jumlah dana kegiatan yang harus diterima LPK melalui rekening 
Tim Pelaksana; 

2. Sistem pencairan dana; 
3. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 
4. Laporan pertanggungjawaban pencairan dan penggunaan dana; 

5. Gambar Perencanaan (DED) dan rekap RAB serta gambar kerja. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Papan informasi harus dipasang di tempat yang banyak dikunjungi 

orang tetapi aman dari gangguan; 
2. Papan informasi harus dipasang agak tinggi agar tidak mudah 

dirusak 

3. Tulisan agak besar, kalimat sederhana dan singkat disertai gambar 
berwarna agar menarik perhatian dan minat pembacanya; 

4. Papan informasi dilindungi kaca atau plastik untuk mengurangi 

kemungkinan informasi dirusak orang; 
5. Informasi yang ditempel di papan informasi dapat berupa fotokopi 

atau tulisan tangan, asalkan jelas dan terbaca dengan baik. 
Informasi harus selalu diperbaharui, TFL bertugas untuk 
memberikan dukungan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana dalam 

urusan administrasi dan pelaporan tersebut; 
6. Tim Pelaksana berkewajiban untuk melaporkan kemajuan kegiatan 

masyarakat setiap bulan sesuai dengan Pedoman Teknis Penyediaan 
Sarana Prasarana Sanitasi di LPK berupa laporan progres 
pelaksanaan fisik dan penyerapan dana serta ditempel pada papan 

informasi; 
7. Tim Pelaksana harus menginformasikan perjanjian kerjasama 
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dengan pemasok, melalui papan informasi. 

Hal-hal tersebut wajib untuk diperhatikan demi menjaga kelancaran 

kegiatan konstruksi penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK.  

Adapun pelaksanaan konstruksi mengacu pada Rencana Kerja dan 

Syarat-syarat (RKS) yang terdapat pada lampiran buku ini. 

a) Tenaga Pelaksana 

Selain media informasi, hal lain yang menjadi perhatian pada saat 

pelaksanaan konstruksi dan menjadi hal utama adalah terkait dengan 
Tenaga Pelaksana. Pada prinsipnya pelaksana kegiatan di LPK 
diutamakan dilakukan oleh warga di sekitar LPK itu sendiri namun 

tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh siswa/siswi LPK 
atau dari guru ataupun pengelola melalui suatu wadah organisasi yang 

dibentuk dan disebut Tim Pelaksana.  

b) Administrasi dan Pelaporan 

Administrasi dan pelaporan menjadi hal yang penting dalam 

pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK, ketentuan 
terkait administrasi dan pelaporan, yaitu:  

 Bendahara Tim Pelaksana didampingi TFL akan mengawal kegiatan 
administrasi keuangan secara khusus melakukan kegiatan 

pencatatan, penyusunan dan penyimpanan dokumen pendukung 
untuk pengeluaran dana. Dokumen pendukung tersebut 
diantaranya: Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian, Bukti 

Pembelian, kuitansi, Bon, Nota Pembayaran, Faktur, dan 
sebagainya. 

 Seluruh catatan dan dokumen pendukung penggunaan dana 

tersebut harus tersedia pada waktu diadakan pemeriksaan oleh 
pihak berwenang dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 

 Catatan atau dokumen pendukung harus bersifat transparan dalam 
pelaksanaan kegiatan baik internal maupun eksternal, yang berisi 

tentang nama, kedudukan, cakupan kegiatan, sumber dana, 
mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban dan lainnya.  
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2.5.3 Addendum dan Amandemen Kontrak 

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang 

ditentukan dalam dokumen RKM bagian dari kontrak, PPK bersama 

Tim Pelaksana dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: 

a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak; 
b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 

c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; 
dan/atau 

d. Mengubah jadwal pelaksanaan. 

Terkait perubahan tersebut maka Tim Pelaksana perlu melakukan 

penyesuaian-penyesuaian terkait pertanggungjawaban kegiatan 

dengan penyusunan dokumen perubahan kontrak (Addendum) yang 

disetujui oleh PPK. Adapun dasar hukum pelaksanaan Perubahan 

Kontrak (Adendum) adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya Peraturan 

Lembaga LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Swakelola. 

2.5.4 Commissioning Test 

Sebelum pekerjaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK 

diserahterimakan ke pihak LPK, maka pihak Tim Pelaksana didampingi 

oleh TFL memastikan bahwa seluruh pekerjaan terselesaikan dengan 

baik sesuai dengan RKM yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga 

dilakukan uji kelayakan dan uji keberfungsian sarana terbangun, 

dengan ketentuan:  

1. Jika sarana terbangun selesai sesuai dengan RKM dan dapat 
berfungsi dengan baik, maka Tim Pelaksana segera melaporkan 
kepada Satker/PPK untuk mengagendakan kegiatan serah terima 

sarana dari Tim Pelaksana kepada pemberi pekerjaan tugas yaitu 
PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah untuk kemudian 

diserahkan kepada pihak LPK yang difasilitasi oleh TFL; 
2. Jika sarana belum dapat berfungsi dengan baik maka Tim 

Pelaksana bersama masyarakat akan segera memperbaiki sarana 

tersebut. 
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2.5.5 Serah Terima 

Setelah pekerjaan konstruksi selesai maka selanjutnya adalah proses 

serah terima. Serah terima terdiri dari serah terima pekerjaan dan 

serah terima pengelolaan.  

2.5.5.1. Serah Terima Pekerjaan 

Kegiatan serah terima pekerjaan dilakukan dengan penandatanganan 

Berita Acara serah terima yang ditandatangani antara Tim Pelaksana 

(selaku penerima bantuan penyediaan sarana prasarana sanitasi di 

LPK) dan PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku pemberi 

pekerjaan.  

Pada saat proses serah terima pekerjaan, status rekening bank Tim 

Pelaksana sudah harus ditutup.  Oleh karena itu saat melakukan 

penarikan dana bantuan termin akhir (RPDB terakhir) Tim Pelaksana 

agar menarik seluruh sisa dana di rekening.   

Apabila ada selisih dari nilai termin akhir RPDB dengan total dana 

yang ditarik maka selisih dari nilai tersebut dananya diserahkan 

kepada Tim Pengelola untuk selanjutnya digunakan sebagai dana 

pemeliharaan. 

Format berita acara (BA) serah terima pekerjaan dengan dilampiri: 

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengunaan dana; 
2. Laporan Progres fisik; 

3. Dokumen Pengadaan (jika dilakukan lelang); 
4. Dokumentasi 0%, 60% dan 100%; 
5. BA. Pelaksanaan Commisioning test; 
6. BA. Pemeriksaan Pekerjaan; 
7. As Builtdrawing. 
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2.5.5.2. Serah Terima Pengelolaan dan Aset Sarana Prasarana Sanitasi 

Tujuan dilakukan serah terima pengelolaan adalah untuk 

keberlanjutan pengelolaan sarana prasarana sanitasi di LPK yang telah 

terbangun sehingga dapat terus difungsikan dengan baik dan terjaga 

kualitasnya.  

 

 

Sarana dan Prasarana Sanitasi yang telah terbangun di LPK 

diserahkan dari Tim Pelaksana kepada PPK untuk selanjutnya 

diserahkan kepada pihak LPK melalui Kanwil Agama setempat, 

sebagaimana yang tertera pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 7. Mekanisme Skema Serah Terima 
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III. METODE KONTRAKTUAL 

3.1 Pemilihan Metode Kontraktual 

Metode kontraktual memerlukan surat kesediaan dari LPK setempat 

yang berisikan bahwa LPK bersedia menerima sarana dan prasarana 

sanitasi yang telah dibangun oleh BPPW, bersedia untuk melakukan 

operasi dan pemeliharaan (OP) melalui penyediaan dana OP dan 

pembentukan Tim Pengelola serta bersedia untuk menyerahkan 

mekanisme pelaksanaan pengadaan kepada BPPW (contoh format 

surat terlampir). 

 

3.2 Pola Penyelenggaraan Program 

Pola penyelenggaraan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi 

di LPK jika menggunakan metode kontraktual akan dilaksanakan oleh 

penyedia jasa terpilih berdasarkan proses pemilihan sesuai dengan 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan 

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.  

Kontraktual dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis 

metode, yaitu:  

a. Pengadaan Langsung (Maksimal Pagu Rp 200 juta) 

Dilaksanakan untuk paket dengan nilai tertentu dan pekerjaan 

yang berskala kecil.  

b. Tender Umum  

 Bekerja sama dengan badan usaha jasa konstruksi kecil dan 

mengutamakan semaksimal mungkin penyerapan tenaga kerja, 

dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. 

 Jika akan menggunakan Badan Usaha Kualifikasi Besar dengan 

Pagu >Rp 2,5 M, maka dapat dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu:  

- Mewajibkan pelibatan badan usaha jasa konstruksi 

kualifikasi kecil sebagai sub-kontraktor 

- Pengaturan ini dimasukkan ke Lembar Data Pelelangan (LDP) 
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- Dapat memanfaatkan kemampuan manajerial badan usaha 

besar 

- Mengutamakan semaksimal mungkin penyerapan tenaga 

kerja, dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. 

Sebelum pelaksanaan konstruksi terdapat kegiatan untuk penyesuaian 

desain sesuai dengan tapak terpilih, untuk melaksanakan kegiatan ini 

maka BPPW akan dibantu oleh KI Perencanaan yang akan direkrut 

oleh BPPW. Selain itu akan terdapat dalam pelaksanaan konstruksi, 

BPPW akan merekrut Tim Teknis Pendamping yang bertugas untuk 

mendampingi pelaksanaan konstruksi.  

Bentuk kontrak dalam pekerjaan konstruksi dengan metode 

pengadaan langsung berupa surat perintah kerja sedangkan untuk 

metode seleksi atau tender menggunakan surat perjanjian.   



 

 

- 45 - 

3.3 Organisasi Pelaksana 

Penyelenggaraan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi di 

LPK melibatkan berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait 

yang berjenjang mulai dari tingkat masyarakat, provinsi hingga tingkat 

pusat. Pada pelaksanaan dengan metode kontraktual akan melibatkan 

penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi.   

Adapun skema organisasi pelaksana di tiap tingkat dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut. 

 

Gambar 8. Skema Organisasi Pelaksana di Tiap Tingkat 

 

3.3.1 Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat 

Organisasi pelaksana tingkat pusat adalah Direktorat Sanitasi yang 

berperan dalam menyampaikan kebijakan dan strategi dalam kegiatan 

pelaksanaan pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK.  

Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) berperan untuk 

memberikan rekomendasi terhadap desain prototype bangunan yang 

direncanakan serta berkoordinasi dengan Direktorat Sanitasi dan 
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Kementerian Agama terkait pelaksanaan penyediaan sarana prasarana 

sanitasi di LPK. 

Selain itu organisasi pelaksana tingkat pusat juga berasal dari 

Kementerian Agama yang dalam hal ini berperan untuk memberikan 

basis data terkait daftar lokasi LPK yang akan menerima bantuan 

penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK.  

Ketiga organisasi pelaksana tingkat pusat tersebut saling berkoordinasi 

untuk menyusun serta mengeluarkan kebijakan yang sesuai dalam 

pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK.  

3.3.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi 

Kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi di tingkat Provinsi 

berada pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dimana 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti ditunjuk dan 

diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Tugas Balai Prasarana Permukiman Wilayah antara lain: 

1. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi 
di LPK;  

2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sanitasi; 
3. Melakukan dan melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan 

kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi kepada Direktorat 

Sanitasi; 
4. Merekrut dan mempersiapkan Konsultan Individual (KI) 

Perencanaan; 
5. Merekrut dan mempersiapkan Tim Teknis Pendamping untuk 

mendampingi kegiatan konstruksi penyediaan sarana prasarana 

sanitasi di LPK; 
6. Meng-update progres pelaksanaan kegiatan ke dalam Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) 

7. PA dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran turut memiliki 
beberapa tugas, yaitu:  

 Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan 
(RUP) penyedia;  

 Menetapkan PjPHP/PPHP 

 Menyatakan seleksi gagal 



 

 

- 47 - 

 Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia dengan metode 

seleksi 

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPPW antara lain: 

1. Menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi 
teknis/KAK, menetapkan rancangan Kontrak, menetapkan Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS); 
2. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada 

Penyedia; 
3. PPK dapat mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 
4. Menetapkan Tim Teknis bersama dengan PA/KPA;  

5. Menetapkan SPPBJ; 
6. Menandatangani dan menyampaikan Surat Perintah Kerja (SPK) 

untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung;  

7. Menandatangani dan menyampaikan Surat Perjanjian untuk 
metode Seleksi;  

8. Mengendalikan Kontrak; 
9. Melakukan pelaporan setiap progres pekerjaan kepada Direktorat 

Sanitasi; 

10. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada 
PA/KPA serta berkoordinasi dengan Tim Teknis dan juga Direktorat 

Sanitasi; 
11. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada 

PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 

12. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
kegiatan; dan 

13. Berwenang untuk turut menilai kinerja Penyedia yang ditunjuk.  

14. Melakukan pelaporan setiap progres pekerjaan kepada Direktorat 
Sanitasi; 

15. Berkoordinasi dengan Tim Teknis Pendamping dan Penyedia Jasa 
dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;  

16. Melakukan kontrol dan pengambilan keputusan dalam setiap 

penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan;  
17. Mengawasi uji coba terhadap semua fungsi sarana prasarana 

sanitasi sanitasi terbangun; 

18. Menindaklanjuti hasil temuan auditor. 
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KI Perencanaan 

Dalam pelaksanaan penyediaan sarana prasarana  sanitasi di LPK 

maka terdapat kegiatan untuk melakukan proses perencanaan di Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Untuk membantu melakukan 

kegiatan tersebut maka dibutuhkan Konsultan Individual (KI) 

Perencanaan yang bertugas untuk merencanakan, menggambar dan 

membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari desain yang telah 

ditetapkan. KI Perencanaan bertanggung jawab untuk 10 lokasi.  

Tugas Konsultan Individual (KI) Perencanaan antara lain: 

1. Melakukan perencanaan penyesuaian desain MCK, Tempat 
Wudhu, Tempat Mencuci Tangan, dan Tempat Mencuci sesuai 

dengan kondisi tapak;  
2. Menyusun rencana teknis rinci/DED;  
3. Membuat gambar kerja desain sebagai dasar pembangunan; 

4. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan desain 
yang telah direncanakan; 

5. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Pendamping dan 
Penyedia Jasa terkait desain yang ditetapkan; dan 

6. Melakukan pemantauan dan revisi apabila diperlukan.  

 

Konsultan Supervisi 

Dalam pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK, 

Konsultan Supervisi bertugas untuk mengawasi dan bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana sanitasi di 

LPK baik dari segi biaya, mutu, waktu dan SMKK. Konsultan supervisi 

dapat dapat berupa perseorangan dan/atau badan usaha. 
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Tim Teknis, Monev dan Pelaporan 

Dalam pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK, 

BPPW perlu membentuk Tim Teknis , Monev dan Pelaporan untuk 

memberikan dukungan terhadap manajemen pelaporan dan 

pengawasan teknis yang berasal dari internal BPPW sehingga 

pelaksanaan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Tim 

Teknis, Monev dan Pelaporan akan mendampingi pada saat proses 

seleksi berjalan sehingga dapat mengontrol mutu pekerjaan yang 

dikerjakan oleh Penyedia Jasa.  

Tugas Tim Teknis, Monev dan Pelaporan antara lain: 

1. Berkoordinasi dengan KI Perencanaan, supervisi, terkait desain 
yang digunakan untuk pembangunan; 

2. Melakukan pendampingan teknis saat pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi;  

3. Melakukan pengawasan dan pelaporan pada saat pelaksanaan 

pembangunan sarana prasarana sanitasi; 
4. Melakukan input data pada aplikasi Management Information 

System (MIS) secara berkala; 
5. Bersama dengan Penyedia Jasa melakukan uji coba terhadap 

semua fungsi prasarana dan sarana sanitasi terbangun;  
6. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak 

lanjut penanganannya kepada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah; 
7. Menyampaikan laporan bulanan ke konsultan tingkat pusat 

(advisory); 

8. Meng-update progres pelaksanaan kegiatan ke dalam Sistem 
Informasi Manajemen (SIM); 

9. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak LPK dan PPK 
BPPW dalam penyelenggaraan program pada setiap tahapannya.  

 

3.3.3 Organisasi Pelaksana Tingkat Masyarakat 

Organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan 

penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK adalah Tim Pengelola 

yang ditunjuk oleh pihak LPK. Tim Pengelola tidak hanya dikhususkan 

untuk dapat mengelola kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi 

saja namun juga sarana terbangun yang berasal dari kegiatan lain.  
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Tim Pengelola 

Tim Pengelola terdiri dari pihak yang ditunjuk oleh pengelola LPK 

untuk dapat mengelola semua sarana prasarana di LPK.  

Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Pengelola dibuat oleh 

Pengurus LPK.  

Tugas dan Fungsi Tim Pengelola adalah: 

1. Menyusun kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan serta 

mengajukan kepada Pengurus LPK; 

2. Mengoperasikan dan memelihara sarana fisik 

3. Mengontrol semua komponen dan saluran perpipaan secara rutin 

4. Melakukan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

3.4 Mekanisme Pendanaan 

Terdapat beberapa ketentuan dalam hal pembayaran, uang muka, 

serta ketentuan biaya lainnya dalam pelaksanaan dengan metode 

kontraktual.  

3.4.1 Ketentuan Pemaketan Berdasarkan Nilai HPS 

Salah satu ketentuan pemaketan pekerjaan konstruksi adalah 

ditetapkan berdasarkan HPS dimana dalam penentuan HPS turut 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu hasil perkiraan biaya atau RAB 

yang telah disusun pada tahap perencanaan, pagu anggaran dan hasil 

reviu perkiraan biaya/RAB.  

3.4.2 Ketentuan Pembayaran Hasil Pekerjaan 

Jenis kontrak pada pekerjaan konstruksi terdiri atas kontrak lumsum, 

kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lumsum dan harga 

satuan. Namun untuk kontrak gabungan lumsum dan harga satuan 

diperkecualikan untuk Pengadaan Langsung.  

a) Pembayaran kontrak lumpsum dilakukan berdasarkan tercapainya 
tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa 

rincian biaya dan volume;  
 
 



 

 

- 51 - 

b) Pembayaran kontrak harga satuan dilakukan berdasarkan 
pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume 

pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume 
dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak.  

3.4.3 Ketentuan Uang Muka 

Terdapat beberapa ketentuan yang diperlukan untuk penetapan uang 

muka yaitu:  

a) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk 

usaha kecil 

b) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk 

usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi usaha menengah 

dan kualifikasi usaha besar dan Penyedia jasa Konsultasi 

Konstruksi. 

3.4.4 Ketentuan Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan 

Jaminan Pemeliharaan 

Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan 

pemeliharaan bersifat tidak bersyarat dan mudah dicairkan. Untuk 

jaminan tersebut harus segera dicairkan oleh penerbit jaminan paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan 

dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterbitkan.  

Adapun terdapat ketentuan terhadap besaran jaminan sebagai berikut:  

a. Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang 

muka; 

b. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% 

(delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari 

nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; 

c. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 

80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% 

(lima persen) dari nilai total HPS; dan 

d. Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari 

nilai Kontrak. 
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3.5 Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 

Persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan melakukan 

identifikasi penetapan lokasi berdasarkan data dari Kementerian 

Agama, pelaksanaan survei lokasi, penyiapan KI Perencanaan, 

penyiapan desain dan RAB, serta penandatanganan kontrak kerja KI 

Perencanaan dan Tim Teknis Pendamping. Adapun tahapan 

pelaksanaan kegiatan dengan metode pengadaan langsung dan metode 

tender umum tertera pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 9. Skema Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dengan Metode 
Pengadaan Langsung  
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Gambar 10. Skema Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dengan Metode 
Tender Umum  

 

3.5.1 Pemastian Komitmen dari LPK 

Dalam melaksanakaan dengan metode kontraktual diperlukan proses 

pemastian komitmen untuk pelaksanaan kegiatan dan menjamin 

keberlanjutan sarana dan prasarana sanitasi terbangun. Pemastian 

komitmen tersebut dilakukan melalui penyiapan surat kesediaan dari 

LPK setempat yang berisikan bahwa LPK bersedia menerima sarana 

dan prasarana sanitasi yang telah dibangun oleh BPPW, bersedia 

untuk melakukan operasi dan pemeliharaan (OP) melalui penyediaan 

dana OP dan pembentukan Tim Pengelola serta bersedia untuk 

menyerahkan mekanisme pelaksanaan pengadaan kepada BPPW 

(contoh format surat terlampir). 

 

 



 

 

- 54 - 

3.5.2 Penyiapan Tim Teknis, Monev dan Pelaporan 

Dalam pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK, 

BPPW perlu membentuk Tim Teknis, Monev dan Pelaporan untuk 

memberikan dukungan terhadap manajemen pelaporan dan 

pengawasan teknis yang berasal dari internal BPPW sehingga 

pelaksanaan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Tim 

Teknis, Monev dan Pelaporan akan mendampingi pada saat proses 

seleksi berjalan sehingga dapat mengontrol mutu pekerjaan yang 

dikerjakan oleh Penyedia Jasa. 

3.5.3 Perekrutan Konsultan Individual Perencanaan (KI) 

KI Perencanaan direkrut oleh BPPW melalui proses seleksi administrasi 

dan wawancara dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Arsitek;  

b. Memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan bangunan 

sederhana minimal 2 (dua) tahun;  

c. Memiliki kemampuan perencanaan desain bangunan sederhana 

dan interior bangunan;  

d. Memiliki kemampuan gambar teknik desain bangunan yang telah 

direncanakan; dan  

e. Memiliki kemampuan untuk membuat Rencana Anggaran Biaya 

(RAB). 

Satu orang KI Perencanaan akan membantu 1 (satu) BPPW.  

3.5.4 Penandatanganan Kontrak Kerja KI Perencanaan  

Setelah proses perekrutan oleh BPPW, selanjutnya KI Perencanaan 

akan menandatangani kontrak kerja dengan BPPW, sebagai dasar 

kerja dalam proses pendampingan kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana sanitasi di LPK.  
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3.6 Tahap Perencanaan 

Tahapan perencanaan terdiri dari beberapa kegiatan mulai dari 

penyesuaian DED dan RAB tipikal oleh BPPW, pemilihan penyedia 

jasa, penyesuaian desain hingga penandatangan kontrak dan Surat 

Perintah Kerja (SPK).  

 

3.6.1 Penyesuaian DED oleh KI Perencanaan di BPPW 

Setelah KI Perencanaan di BPPW terkontrak maka selanjutnya 

dilakukan proses penyesuaian DED. Penyesuaian DED dilakukan 

dengan mempertimbangkan kondisi eksisting di lapangan dan juga 

beberapa hal lainnya, namun tetap memperhatikan spesifikasi teknis 

minimal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.  

3.6.2 Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi 

Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan 

pembangunan sarana prasarana sanitasi di LPK berdasarkan pada 

Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang didalamnya telah dijelaskan 

tentang pemilihan melalui metode pengadaan langsung, tender 

terbatas dan tender dengan nilai pagu lebih dari Rp 2,5 M.  

3.6.2.1 Metode Pengadaan Langsung 

Pengadaan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

penyedia dengan nilai tertentu. Dalam pelaksanaan pemilihan 

menggunakan metode pengadaan langsung dilakukan mulai dari tahap 

persiapan, kelengkapan dokumen hingga tahap pemilihan penyedia 

jasa dan diakhiri dengan penandatanganan surat perintah kerja 

sebagai tanda kontrak terhadap penyedia jasa terpilih.  
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a) Persyaratan Kualifikasi Penyedia untuk Pengadaan Langsung 

Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pengadaan Langsung Jasa 

Konstruksi meliputi: 

 Syarat kualifikasi administrasi; dan 

 Syarat kualifikasi teknis.  

b) Isi Dokumen Pengadaan Langsung 

Isi dokumen pengadaan langsung terdiri dari:  

 Undangan Pengadaan Langsung 

 Instruksi Kepada Peserta (IKP)  

 Lembar Data Pemilihan (LDP) 

 Spesifikasi Teknis dan Gambar 

 Bentuk Dokumen Penawaran:  

- Dokumen Administrasi: Surat Penawaran 

- Dokumen Penawaran Teknis berupa Daftar Peralatan dan juga 

Daftar Personel yang dilengkapi dengan daftar riwayat 

pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa. 

Kriteria personel tidak mensyaratkan Tenaga Ahli, namun hanya 

disyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap 

personel yang disyaratkan. 

- Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari harga penawaran 

sesuai dengan surat penawaran dalam dokumen administrasi 

dan daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran.  

 Formulir Isian Kualifikasi 

 Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)  

c) Rancangan Kontrak 

Penyusunan rancangan Kontrak untuk Pengadaan Langsung berisikan 

surat perintah kerja dan syarat-syarat umum kontrak. Rancangan 

surat perintah kerja dipilih berdasarkan standar kontrak dengan 

mempertimbangkan beberapa karakteristik pekerjaan minimal berupa:  

 Jenis kontrak;  

 Lingkup pekerjaan; 

 Keluaran hasil pekerjaan; 

 Kesulitan dan risiko pekerjaan; 

 Masa pelaksanaan; 

 Masa pemeliharaan, untuk pekerjaan konstruksi; 
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 Cara pembayaran; 

 Sistem perhitungan hasil pekerjaan; 

 Besaran uang muka; 

 Bentuk dan ketentuan jaminan; 

 Besaran denda; dan 

 Pilihan penyelesaian sengketa kontrak. 

Jika nantinya terdapat perubahan pada SPK dan syarat umum kontrak 

hanya dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan PPK.  

d) Berita Acara Pengadaan Langsung 

Setelah proses pelaksanaan pemilihan metode dengan pengadaan 

langsung selesai dilakukan maka pejabat pengadaan wajib membuat 

berita acara hasil pengadaan langsung. Berita acara hasil pengadaan 

langsung paling sedikit memuat beberapa hal, sebagai berikut:  

 Tanggal berita acara 

 Nama dan alamat calon penyedia 

 Total harga penawaran dan total hasil negosiasi 

 Unsur-unsur yang dievaluasi.  

Selanjutnya pejabat pengadaan akan menyampaikan berita acara hasil 

Pengadaan Langsung beserta dokumen penawarannnya dan data 

kualifikasi kepada PPK.  

3.6.2.2. Metode Tender Umum 

a) Persiapan Pemilihan melalui Tender Umum 

Dokumen persiapan pengadaan untuk metode pemilihan Tender 

Terbatas atau Tender/Seleksi disampaikan kepada UKPBJ. 

Pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui tender atau 

seleksi meliputi:  

 Reviu dokumen persiapan pengadaan; 

 Penetapan metode pemilihan penyedia; 

 Penetapan metode kualifikasi; 

 Penetapan persyaratan penyedia; 

 Penetapan metode evaluasi penawaran; 

 Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; 
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 Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; 

 Penyusunan dokumen pemilihan; dan 

 Penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding. 

b) Rancangan Kontrak 

Penyusunan rancangan Kontrak untuk Tender /Seleksi berisikan surat 

perjanjian, syarat-syarat umum Kontrak, dan syarat-syarat khusus 

Kontrak. Rancangan kontrak dipilih dari standar kontrak dengan 

mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit berupa:  

 Jenis kontrak; 

 Lingkup pekerjaan; 

 Keluaran/output hasil pekerjaan; 

 Kesulitan dan risiko pekerjaan; 

 Masa pelaksanaan; 

 Masa pemeliharaan, untuk pekerjaan konstruksi; 

 Cara pembayaran; 

 Sistem perhitungan hasil pekerjaan; 

 Umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan 

bangunan; 

 Besaran uang muka; 

 Bentuk dan ketentuan jaminan; 

 Ketentuan penyesuaian harga; 

 Besaran denda; 

 Keterlibatan subpenyedia; dan 

 Pilihan penyelesaian sengketa kontrak. 

c) Metode Evaluasi Penawaran untuk Tender 

Metode evaluasi penawaran untuk Tender/Seleksi meliputi sistem nilai 

dan harga terendah. Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk 

pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis. 

Sedangkan untuk metode evaluasi dengan harga terendah sistem 

gugur atau harga terendah ambang batas.  
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d) Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 

Metode penyampaian dokumen penawaran untuk Tender Pekerjaan 

Konstruksi terdiri atas 1 (satu) file atau 2 (dua) file. Metode 1 (satu) file 

digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi harga 

terendah sistem gugur. Metode 2 (dua) file sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Tender yang menggunakan 

metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi harga terendah 

ambang batas. 

e) Dokumen Tender/Seleksi 

Dokumen tender/seleksi paling sedikit memuat:  

 Undangan/pengumuman; 

 Instruksi kepada peserta; 

 Lembar data pemilihan; 

 Bentuk dokumen penawaran; 

 Rancangan kontrak terdiri dari: 

- surat perjanjian; 

- syarat-syarat umum Kontrak; dan 

- syarat-syarat khusus Kontrak; 

 Daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga; 

 Spesifikasi teknis; dan 

 Detailed Engineering Design. 

3.6.3 Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi 

Pengawasan/Supervisi 

Untuk mekanisme kontraktual tender umum, proses pemilihan 

penyedia jasa konsultansi konstruksi pengawasan yang akan 

mengawas pelaksanaan pembangunan sarana prasarana sanitasi di 

LPK berdasarkan pada Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020.  

Untuk mekanisme pengadaan langsung, dapat dilakukan sesuai 

kebutuhan dimana pelaksana supervisi dapat dilakukan oleh tenaga 

ahli supervisi, tim tenaga ahli supervisi atau penyedia jasa konsultansi 

supervisi. Pelaksanaan supervisi dapat dilakukan per lokasi atau 

beberapa lokasi dalam satu paket kegiatan disesuaikan dengan 

kebutuhan di lokasi. 
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3.6.4 Perizinan Bangunan Gedung 

Dalam kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK perlu 

untuk dilakukan persiapan perizinan dalam hal ini Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG). Adapun tahapan untuk memperoleh 

perizinan adalah pihak LPK mengajukan surat permohonan perizinan 

ke Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota, selanjutnya jika sudah 

mendapatkan persetujuan dari Dinas tersebut, maka izin dikeluarkan. 

3.6.5 Penandatanganan Kontrak Kerja 

Setelah Penyedia Jasa terpilih, maka dilakukan Penandatanganan 

Kontrak Kerja antara BPPW dengan Penyedia Jasa. 

 

3.7 Tahap Pelaksanaan 

Setelah seluruh kegiatan persiapan di awal telah selesai maka kegiatan 

pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan. Penyedia jasa terpilih akan 

memulai untuk melakukan persiapan konstruksi di lapangan dan 

dilanjutkan dengan tahapan pembangunan.  

3.7.1 Tahap Persiapan Konstruksi  

Tahapan persiapan konstruksi meliputi penyiapan lahan mulai dari 

pembersihan lahan, pemasangan bouwplank dan penyiapan lainnya. 

Saat proses penyiapan turut dipastikan tempat untuk peletakan 

material yang aman dan tidak mengganggu akses pada saat proses 

pelaksanaan.  

Ketersediaan material baik di lapangan ataupun di daerah yang akan 

dilakukan pembangunan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan 

mengingat pelaksanaan konstruksi tidak akan berjalan apabila 

material belum tersedia, diharapkan seluruh material telah on set di 

lokasi.  

3.7.2 Pelaksanaan Konstruksi 

Tahap konstruksi adalah pelaksanaan pembangunan sarana prasarana 

sanitasi di LPK yang dilaksanakan oleh penyedia jasa terpilih. Saat 

proses pelaksanaan konstruksi, Tim Teknis Pendamping bertugas 
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untuk memulai mendampingi pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.  

Secara garis besar, tahapan konstruksi terdiri dari pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian konstruksi dan pelaporan.  

3.7.2.1 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 

Setelah proses persiapan konstruksi telah selesai dilaksanakan, maka 

selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Baik penyedia 

barang/jasa (pemasok) maupun pengguna barang harus memenuhi 

etika pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari:  

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab 
untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya 

tujuan dalam pelaksanaan pengadaan barang; 
2. Bekerja secara operasional, mandiri atas dasar kejujuran dan 

mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan; 

3. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan dalam 
rapat lapangan sesuai kesepakatan dengan pihak terkait; 

4. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dalam 
pelaksanaan pekerjaan ini; 

5. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

melakukan kegiatan bersama dengan tujuan keuntungan pribadi, 
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan negara; 

6. Menghindari dan mencegah pertentangan dengan pihak terkait, 
baik langsung maupun tidak langsung; 

7. Tidak menerima, tidak menawarkan dan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan berupa apapun 
kepada siapa saja yang diketahui patut diduga berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan ini. 

Sebagai media publikasi untuk penyampaian informasi secara periodik 

maka perlu untuk dibuat Papan Informasi Pekerjaan Penyediaan 

Sarana Prasarana Sanitasi di LPK.  
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Hal-hal yang perlu untuk dicantumkan dalam papan informasi selain 

harus ditempatkan pada tempat yang strategis, yaitu:  

1. Judul Kegiatan; 
2. Sumber pendanaan; dan 

3. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Papan informasi harus dipasang di tempat yang banyak dikunjungi 
orang tetapi aman dari gangguan; 

2. Papan informasi harus dipasang agak tinggi agar tidak mudah 
dirusak 

3. Tulisan agak besar, kalimat sederhana dan singkat disertai gambar 
berwarna agar menarik perhatian dan minat pembacanya; 

4. Papan informasi dilindungi kaca atau plastik untuk mengurangi 

kemungkinan informasi dirusak orang; 
5. Informasi yang ditempel di papan informasi dapat berupa fotokopi 

atau tulisan tangan, asalkan jelas dan terbaca dengan baik;  
6. Tim Teknis Pendamping memiliki kewenangan untuk melaporkan 

kemajuan kegiatan setiap bulan sesuai dengan Pedoman Teknis 

Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi di LPK berupa laporan 
progres pelaksanaan fisik dan penyerapan dana serta ditempel pada 
papan informasi.  

Hal-hal tersebut wajib untuk diperhatikan demi menjaga kelancaran 
kegiatan konstruksi penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK.  

a) Administrasi dan Pelaporan 
Administrasi dan pelaporan menjadi hal yang penting dalam 
pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK, keterntuan 

terkait administrasi dan pelaporan, yaitu:  

 Seluruh laporan progres fisik perlu untuk dilaporkan dalam format 

laporan yang seragam dan kontinu mulai dari 0%, 25%, 70% dan 
100% dan wajib untuk selalu disampaikan kepada Kasatker dan 

PPK;  

 Jika diperlukan pekerjaan opname maka perlu untuk dilaporkan 

terlebih dahulu kepada pihak BPPW sehingga pihak BPPW 
mengetahui progres terkini dari perhitungan opname yang telah 
dilaksanakan;  

 Seluruh catatan dan dokumen pendukung penggunaan dana 
tersebut harus tersedia pada waktu diadakan pemeriksaan oleh 

pihak berwenang dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 
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 Catatan atau dokumen pendukung harus bersifat transparan dalam 

pelaksanaan kegiatan baik internal maupun eksternal, yang berisi 
tentang nama, kedudukan, cakupan kegiatan, sumber dana, 
mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban dan lainnya. 

Adapun pelaksanaan konstruksi mengacu pada Rencana Kerja dan 
Syarat-syarat (RKS) yang terdapat pada lampiran buku ini. 

 

3.7.3 Commissioning Test 

Sebelum pekerjaan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK 

diserahterimakan ke pihak LPK, maka pihak penyedia jasa dan Tim 

Teknis perlu memastikan bahwa seluruh pekerjaan terselesaikan 

dengan baik sesuai dengan DED yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sehingga dilakukan uji kelayakan dan uji keberfungsian sarana 

terbangun, dengan ketentuan:  

1. Jika sarana terbangun selesai sesuai dengan desain rencana dan 
dapat berfungsi dengan baik, maka Tim Teknis dan penyedia jasa 

segera melaporkan kepada Satker/PPK untuk mengagendakan 
kegiatan serah terima sarana dari PPK BPPW untuk kemudian 
diserahkan kepada pihak LPK; 

2. Jika sarana belum dapat berfungsi dengan baik maka penyedia jasa 
akan segera memperbaiki sarana tersebut. 

 

3.7.4 Serah Terima 

Setelah pekerjaan konstruksi selesai maka selanjutnya adalah proses 

serah terima. Serah terima terdiri dari serah terima pekerjaan dan 

serah terima pengelolaan.  

3.7.4.1 Serah Terima Pekerjaan 

Kegiatan serah terima pekerjaan dilakukan dengan penandatanganan 

Berita Acara serah terima yang ditandatangani antara pihak LPK dan 

PPK BPPW.  
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Format berita acara (BA) serah terima pekerjaan dengan dilampiri: 

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengunaan dana; 
2. Laporan Progres fisik; 

3. Dokumen Pengadaan (jika dilakukan lelang); 
4. Dokumentasi 0%, 60% dan 100%; 

5. BA. Pelaksanaan Commisioning test; 
6. BA. Pemeriksaan Pekerjaan; 
7. As Builtdrawing. 

3.7.4.2 Serah Terima Pengelolaan Sarana Sanitasi 

Setelah serah terima pekerjaan, maka dilanjutkan dengan serah terima 

pengelolaan. Serah terima dapat dilakukan pada masa Provisional 

Hand Over (PHO), namun pada masa pemeliharaan sebelum Final 

Hand Over (FHO) masih terdapat tanggung jawab penyedia jasa.  

Tujuan dilakukan serah terima pengelolaan adalah untuk 

keberlanjutan pengelolaan sarana prasarana sanitasi di LPK yang telah 

terbangun sehingga dapat terus difungsikan dengan baik dan terjaga 

kualitasnya.  

Sarana dan Prasarana Sanitasi yang telah terbangun di LPK 

diserahkan PPK ke Kasatker BPPW selaku KPA untuk kemudian 

diserahkan kepada pihak LPK, dengan diketahui dan ditandatangani 

oleh Kanwil Agama setempat. Mekanisme serah terima dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 11. Mekanisme Skema Serah Terima 
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IV. TAHAP PASKA KONSTRUKSI 

Tahap paska konstruksi menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam 

keberhasilan penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK yang telah 

terbangun, karena masa paska konstruksi merupakan masa dimana 

sarana terbangun mulai difungsikan sehingga dibutuhkan peran 

seluruh pihak untuk turut melakukan pemeliharaan pada tahap paska 

konstruksi.  

4.1 Operasi dan Pemeliharaan 

Keterlibatan pengguna sarana terbangun menjadi hal yang penting 

karena tanggung jawab operasional dan pemeliharaan berada pada 

seluruh pengguna tidak terkecuali siapapun. Di beberapa daerah 

penggunaan beberapa peralatan pada sarana sanitasi semisal pada 

bilik kamar mandi terhitung masih belum terbiasa untuk digunakan, 

misalnya pada penggunaan shower dari yang sebelumnya terbiasa 

menggunakan bak mandi. Sehingga diperlukan pemahaman tentang 

cara penggunaan dan pengelolaan sarana agar tetap berfungsi dengan 

baik melalui sistem dan mekanisme operasi dan pengelolaan yang 

baik.  

4.2 Keberlanjutan Sarana Terbangun 

Keberlanjutan sarana terbangun dalam hal ini adalah sarana sanitasi 

yang telah terbangun di LPK sangat bergantung pada kemauan dan 

kemampuan pihak LPK dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan 

memelihara prasarana dan sarana yang ada. Secara umum aspek yang 

perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan sarana 

prasarana, penyuluhan dan pedoman pengelolaan.  

Pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek dan sendi utama 

pelestarian hasil fisik terbangun, pengelola prasarana dan sarana perlu 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kinerja prasarana dan sarana yang dikelola; 

2. Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia; 
3. Jumlah prasarana dan sarana yang digunakan target/sasaran 
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sesuai perencanaan; 
4. Standard Operating Procedure (SOP) dan pengelolaan standar kriteria 

teknis prasarana dan sarana; 
5. Rencana pengembangan sarana di masa datang. 

Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan, Tim Pengelola harus 

melakukan langkah langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan pemantauan rutin/berkala untuk mengetahui dan 
memastikan kondisi prasarana dan sarana berjalan dengan baik; 

2. Mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun rencana 

perawatan dan pengelolaan yang baik; 
3. Melakukan rehabilitasi tepat waktu; 

4. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala; 
5. Melakukan pengelolaan sesuai Standard Operating Procedure. 
6. Menginformasikan penggunaan dana operasional dan pemeliharaan  

 

4.3 Petunjuk Pelaksanaan dan Pemeliharaan 

Sebagai penunjang dalam pemanfaatan sarana prasarana yang 

terbangun maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan dan 

pemeliharaan bagi pengguna sarana sanitasi di LPK yang terbangun, 

antara lain:  

1. Lakukan pembersihan gayung yang digunakan dengan 
menggunakan sikat; 

2. Lakukan pembersihan pada setiap stop kran termasuk pada 
shower;  

3. Tidak meletakkan suatu barang yang berat pada shower sehingga 
shower tidak cepat rusak;  

4. Bersihkan lantai luar bilik kamar mandi dengan kain pel setiap 2 
atau 3 hari sekali, jika perlu gunakan bahan pembersih lantai jika 
sangat kotor; 

5. Bersihkan saringan di lantai kamar mandi/WC dari kotoran 
padat/sampah; 

6. Buang sampah ruang kamar mandi/WC pada tempatnya, dan 
bersihkan tempat sampahnya; 

7. Setiap hari bersihkan dinding kamar mandi/WC menggunakan 

sikat (gunakan bahan pembersih jika sangat kotor); 
8. Bersihkan kloset setiap hari dengan sikat kloset; 

9. Seminggu sekali kuras dan bersihkan tangki/tandon air dari lumut 
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dan kotoran; 
10. Bagi pengguna sarana dihimbau untuk: 

a. Tidak membuang sampah/benda padat ke dalam lubang koset, 
karena akan dapat menyumbat saluran; 

b. Membuang sampah pada tempatnya; 
c. Tidak membuang bahan kimia kedalam saluran karena dapat 

mematikan bakteri; 

d. Menggunakan diterjen (bahan pencuci pakaian) dengan 
bijaksana/tidak berlebihan; 

e. Tidak mencoret coret dinding di kamar mandi/WC dan tempat 

mencuci. 
11. Bersihkan langit-langit dalam kamar mandi setiap bulannya; dan 

12. Mintalah tukang untuk secara cepat memperbaiki kebocoran 
saluran yang terjadi dan cari sebabnya.  
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V. PELAPORAN 

Pelaporan progres kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Sanitasi di LPK TA. 2021 dilakukan dengam memanfaatkan 

sistem informasi yang tersedia, yaitu E-Monitoring dan SIM. Dalam 

melakukan pencatatan data progress,  digunakan 2 (dua) form 

pelaporan sebagai berikut: 

1. Form Progres Tahapan Kegiatan. 

2. Form Kemajuan Penyerapan Kegiatan. 

Kedua form diatas dapat dilihat pada Lampiran. Adapun kedua form 

tersebut dapat dijadikan acuan  sebagai data pada Laporan Mingguan 

dan Laporan Bulanan.  

Laporan Mingguan adalah laporan progres pelaksanaan pembangunan 

sarana dan prasarana sanitasi per-minggu yang dibuat oleh Konsultan 

Advisory dari hasil rekapitulasi pelaporan dari masing-masing BPPW 

Provinsi. 

Laporan Bulanan adalah laporan progres pelaksanaan pembangunan 

sarana dan prasarana sanitasi yang per-bulan yang harus dilaporkan 

secara terjadwal dan berjenjang dari mulai tingkat TFL/Penyedia Jasa 

sampai ke Konsultan Advisory. 
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Adapun ketentuan pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2. Pelaporan Pelaksanaan 

No. Pelaporan Penyusun 
Diserahkan 

ke- 

Bentuk Form dan 

Jadwal 

1. Laporan 

Bulanan 

TFL atau 

Penyedia 

Barang/Jasa 

Satker/Balai 

(Tim Monev 

dan 

Pelaporan) 

Laporan Bulanan 

(Word), deadline: 

Tanggal 27 setiap 

bulan (TFL) 

Tanggal 30 setiap 

bulan (Tim Monev dan 

Pelaporan) 

Satker/Balai 

(Tim Monev 

dan 

Pelaporan) 

Konsultan 

Advisory 

Konsultan 

Advisory 

Satgas IBM 

Bidang 

Sanitasi 

2. Laporan 

Mingguan 

TFL/Penyedia 

Barang/Jasa 

Satker/Balai 

(Tim Monev 

dan 

Pelaporan) 

 Form Progres 

Tahapan Kegiatan 

 Form Kemajuan 

Penyerapan 

Kegiatan 

 Dokumentasi 

Setiap Senin pukul 

12.00 WIB setiap 

minggu 

  Satker/Balai 

(Tim Monev 

dan 

Pelaporan) 

Konsultan 

Advisory 

Form Rekapitulasi 

Provinsi 

Setiap Selasa pukul 

12.00 WIB setiap 

minggu 

  Konsultan 

Advisory 

Satgas IBM 

Bidang 

Sanitasi 

Rekapitulasi Laporan 

Mingguan 

Setiap Rabu pukul 

12.00 WIB setiap 

minggu 
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Selain itu, pelaksanaan program harus dilaporkan melalui sistem e-

monitoring oleh BPPW Provinsi. Laporan bersifat realtime setiap ada 

kemajuan khususnya untuk data penyerapan keuangan dan 

pembangunan fisik. Tata cara penginputan dan perubahan data pada 

sistem e-monitoring mengikuti tata cara dan ketentuan yang berlaku. 

Adapun sumber data diperoleh dari laporan yang disampaikan oleh 

TFL kepada Tim Monev dan Pelaporan BPPW maupun hasil 

pemantauan langsung dari Tim Monev dan Pelaporan BPPW. 

BPPW Provinsi diharapkan juga menyusun pelaporan kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dengan outline sesuai 

dengan Lampiran. 
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LAMPIRAN 
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DAFTAR ISI LAMPIRAN 

1. Desain Prototipe (dalam buku terpisah) 

a. Detail Engineering Design (DED) 

b. Bill of Quantity (BOQ) 

c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

2. Perhitungan Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Limbah 

3. Format-format surat dan berita acara: 

a. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Sebagai Tim Pelaksana 

Pembangunan (khusus pelaksanaan dengan metode swakelola) 

b. Contoh Surat Pernyataan Siap Menerima Hibah Barang Milik 

Negara dan Penyerahan Mekanisme Pengadaan (untuk 

pelaksanaan dengan metode swakelola dan kontraktual)Contoh 

Format Keputusan KPA BPPW tentang Tim Pelaksana 

c. Contoh Format Keputusan Kepala LPK tentang Pembentukan Tim 

Pengelola 

d. Contoh Format Perjanjian Kerjasama/Kontrak Kerja antara PPK 

BPPW dengan Tim Pelaksana 

e. Contoh Format Addendum Kontrak/Perjanjian Kerja Sama antara 

PPK BPPW dengan Tim Pelaksana 

f. Contoh Format Berita Acara Penyusunan RKM 

g. Contoh Format Berita Acara Serah Terima Dokumen LPj 

h. Contoh Format Berita Acara Serah Terima dari Tim Pelaksana ke 

PPK BPPW 

i. Contoh Format Berita Acara Serah Terima dari BPPW ke LPK 

j. Contoh Format Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan 

k. Contoh Format Berita Acara Survey Pemasok / Toko 

l. Contoh Format Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Calon 

Pemasok/Toko 

m. Contoh Format Berita Acara Penetapan Toko dan Pemasok 

Pengadaan 

n. Contoh Format SPK Penetapan Toko dan Pemasok Pengadaan 

o. Contoh Format Catatan Harian Material 

p. Contoh Format Catatan Harian Kegiatan 
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q. Contoh Format Daftar Hadir Pekerja Harian Dan Penerimaan 

Upah 

r. Contoh Format Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan 

s. Contoh Format Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan 

t. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

u. Contoh Format Berita Acara Comissioning Test  

v. Contoh Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) 

w. Contoh Format Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) 

x. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana (LPD) 

y. Contoh Format Surat Rekomendasi Pencairan 

z. Contoh Format Buku Bank Tim Pelaksana LPK 

aa. Contoh Format Rencana Penggunaan Dana Pemeliharaan 

bb. Contoh Format Realisasi Penggunaan Biaya Pemeliharaan  

 

4. Pelaporan 

a. Outline Laporan Bulanan TFL 

b. Outline Laporan Bulanan oleh Penyedia Barang/Jasa 

c. Outline Laporan Bulanan oleh BPPW Provinsi 
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1. DESAIN PROTOTIPE  

(DALAM BUKU TERPISAH)
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2. Perhitungan Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Limbah 
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I. Parameter Desain dalam Penyusunan Rencana Teknik Rinci (RTR)  

Bangunan Pengolahan Air limbah domestik  

Parameter Desain dalam Penyusunan Rencana Teknik Rinci (RTR) 

Bangunan Pengolahan Air limbah domestik sebagai berikut: 

1. Kapasitas Pengolahan   
Kapasitas pengolahan pada bangunan pengolahan air limbah domestik 

ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kebutuhan air bersih di lokasi perencanaan. Berdasarkan SNI 03-

7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing, 

kebutuhan air bersih di asrama adalah 120 liter/orang/hari. 

b. Total timbulan air limbah domestik domestik yang dihasilkan adalah 

80% dari total kebutuhan air bersih. Pada perencanaan ini bangunan 

pengolahan air limbah domestik tidak mengolah air limbah domestik 

dari kegiatan dapur, sehingga air limbah domestik yang akan diolah 

adalah 80% dari total timbulan air limbah domestik. 

c. Perhitungan kebutuhan kapasitas pengolahan dengan jumlah 

pengguna 50 – 100 jiwa dan faktor keamanan sebesar 1,3 adalah 

sebagai berikut:  

 

2. Karakteristik Air Limbah Domestik 

Karakteristik air limbah domestik adalah parameter yang terdapat dalam 

air limbah domestik secara fisik, biologi dan kimia. Dalam perencanaan 

pengolahan air limbah domestik, digunakan karakteristik air limbah 

domestik dari beberapa literatur sebagai berikut: 

 Kebutuhan air bersih: 120 liter/orang/hari  

 Total timbulan air limbah domestik: 80% dari kebutuhan air bersih = 80% x 

120 liter/orang/hari  

= 96 liter/orang/hari 

 Timbulan air limbah domestik di MCK (dari kegiatan mandi, cuci, kakus, cuci 

tangan dan wudhu) = 80% x  96 liter/orang/hari = 76,8 liter/orang/hari 

 Timbulan air limbah domestik di MCK per hari  

      = 76,8 liter/orang/hari x 100 jiwa x 1,3 

      = 9.984 liter/hari  

      = 9,984 m3/hari ~ 10 m3/hari 
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Tabel  1. Karakteristik Air Limbah Domestik 

Parameter 
Baku Mutu Efluen 
(PermenLHK No. 

P.68/2016) 

Karakteristik Influen  

Besaran 
Satuan Referensi 

BOD  30 190 mg/L Metcalf & Eddy 
4th Edition, 2003 
(Karakteristik 
Sedang) 

COD 100 430 mg/L 

TSS 30 210 mg/L 

Ammonia 5 7 

mg/L US EPA, 
Wastewater 
Treatment Design 
Manual 

Minyak & Lemak 10 15 mg/L Bodkhe, S, 2009 

Total Coliform  3000 106 

jumlah/ 
100 mL 

Metcalf & Eddy 
4th Edition, 2003 
(Karakteristik 
Rendah) 

Debit 100 76,8 L/o/hari Perhitungan 

Kualitas efluen yang dihasilkan dari pengolahan air limbah domestik 

harus berada di bawah baku mutu air limbah domestik domestik 

berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.68 Tahun 2016 tentang baku 

mutu air limbah domestik domestik.  

II. Alternatif Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik di LPK 

Terdapat 2 (dua) opsi bangunan pengolahan air limbah domestik yang dapat 

dibangun di LPK, antara lain: 

1. IPAL Non-Pabrikasi (Sedimentasi, Anaerobic Filter, dan Unit Desinfeksi);  

2. IPAL Pabrikasi. 

Beberapa hal yang harus diperhitungkan dalam desain bangunan 

pengolahan air limbah domestik antara lain: 

A. IPAL Non-Pabrikasi (Sedimentasi, Anaerobic Filter, dan Unit Desinfeksi) 

1. Hydraulic Retention Time (HRT)/ Waktu Tinggal 
Adalah waktu yang dibutuhkan bagi partikel padatan dalam air 

limbah domestik untuk mengendap, makin lama waktu tinggal air 

limbah domestik makin baik, namun perlu diperhatikan juga dengan 

anggaran yang tersedia. Dalam bangunan IPAL non-pabrikasi ini 

pendekatan waktu tinggal yang digunakan adalah dengan aliran rata-

rata air limbah domestik dalam 1 hari atau 24 jam.  
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2. Organic Loading Rate /Laju Beban Organik 
Kandungan organik air limbah domestik yang biasa dinyatakan dalam 

kg BOD/hari.  

3. Hydraulic Loading / Beban Hidrolis 
Dinyatakan sebagai volume air buangan yang dapat diolah per satuan 

waktu persatuan luas permukaan media. 

4. Media Filter  

Filter adalah media dimana mikroba / bakteri dapat menempel dan 
limbah dapat lewat, Polutan dalam limbah akan diuraikan oleh 

mikrobia tersebut sehingga terjadi pengurangan kandungan organik 
pada effluent. Suatu media dapat dikatakan baik bila mempunyai 
Specific Surface Area (SSA) yang luas dan Void Ratio (VR) yang tinggi. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media filter, antara 

lain: 

a. Mempunyai Luas Permukaan Spesifik Besar (150-240 m2/m3) 
b. Mempunyai Fraksi Volume Rongga Tinggi  

c. Dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak terendam dalam air 
d. Mempunyai kekuatan mekaniknya yang baik  
e. Ringan 

f. Fleksibilitas 
g. Pemeliharaan mudah  
h. Reduksi Cahaya 

i. Sifat Kebasahan (wetability) 

Beberapa contoh media filter yang dapat digunakan antara lain: 

Tabel 2. Alternatif Jenis Media Filter 

 

Pemilihan jenis media filter dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

ketersediaan material di lapangan. 

7. Desinfektan 

Jenis desinfektan yang digunakan dalam perencanaan ini adalah 

tablet klorin, dengan waktu kontak minimal 4 menit. 
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8. Target Efluen Pengolahan 

Untuk pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan IPAL 

Non-Pabrikasi diperkirakan efluen pengolahan sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Target Efluen Air Limbah Domestik 

Parameter 

Baku 
Mutu 

(Permen 
LHK No 

P.68/201
6) 

Influen 
(mg/L) 

Efisiensi 

(%) 

Efluen 

(mg/L) 

Efisiensi 

(%) 

Efluen 

(mg/L) 

Efisiensi 

(%) 

Efluen 

(mg/L) 

Sedimentasi Anaerobic Filter Desinfeksi 

BOD  30 190 25 142,5 80 28,5 
0 28,5 

COD 100 430 20 344 80 68,8 
0 68,8 

TSS 30 210 60 84 80 16,8 
0 16,8 

Ammonia 5 7 0 7 30 4,9 0 4,9 

Minyak & 
Lemak 

10 15 60 6 0 6 0 6 

Total 
Coliform 

jumlah/ 100 

mL 

3000 106 50 500000 90 50000 99 500 

 

B. IPAL Pabrikasi 

1. Kapasitas debit pengolahan air limbah domestik minimal 10 m3/hari; 

2. Mampu memenuhi baku mutu efluen sesuai dengan Permen LHK No. 

P.68 Tahun 2016 untuk karakteristik influen seperti yang tertera pada 

tabel 1; 

3. Wajib tersertifikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) 

Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR (Direktorat Bina 

Teknik); 

4. Wajib menggunakan casing beton bertulang untuk menghindari 

longsor atau kebocoran; 

5. Penyedotan lumpur yang dihasilkan dari pengolahan air limbah 

domestik di IPAL Pabrikasi dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam 

setahun. 
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II. Perhitungan Kapasitas dan Dimensi Pengolahan 

A. IPAL Non-Pabrikasi (Sedimentasi, Anaerobic Filter, dan Unit Desinfeksi) 

Perhitungan IPAL Non-Pabrikasi mengacu kepada kriteria desain sebagai 

berikut:  

Tabel 4. Dasar Perencanaan IPAL Non-Pabrikasi 

PARAMETER JUMLAH SATUAN KETERANGAN 

Jumlah Pengguna 100 Jiwa (disesuaikan) 

Penggunaan Air Bersih 120 liter/orang/hari (disesuaikan) 

Total Timbulan Air limbah 

domestic 
80 % dari air bersih 

(standar 70 - 

80 %) 

Timbulan Air limbah domestik 

MCK (tanpa limbah dapur) 
80 

% dari total 

timbulan air 

limbah domestik 

 

Endapan Lumpur Limbah 20 liter/tahun (baku) 

Kooefisien Saat Jam Sibuk 1,3 
 

(pilih 1,1 - 1,3) 

Waktu Tinggal di IPAL (flow rate) 22 Jam (disesuaikan) 

 

1. Kapasitas Pengolahan IPAL 

- Qrata-rata Air limbah domestik = Volume Jam Puncak : 1 hari 

  = 10 m3/hari : 24 jam 

  = 0,4 m3/jam 

- Volume Lumpur = Endapan Lumpur Limbah x Jumlah Pengguna x 1 hari 

       = 20 liter/orang/tahun x 100 jiwa x 1 tahun 

       = 2.000 liter/tahun 

       = 2 m3/tahun 

2. Kapasitas Unit Sedimentasi / Settler 

- Waktu Tinggal di Settler = 10 jam 

- Volume Bak Settler = Debit rata-rata Air limbah domestik x Waktu 

Tinggal di Sedimentasi/Settler 

         = 0,4 m3/jam x 10 jam 

     = 4 m3 
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- Kapasitas Total Bak Sedimentasi + Bak Lumpur  = 4 m3+ 2 m3 = 6 m3 

 - Lebar = 1 m (ditentukan) 

 - Tinggi Kedalaman basah     = 2 m (ditentukan) 

 - Panjang = Volume Bak Settler : (Lebar x Tinggi) 

  = 6 : (1 m x 2 m) 

  = 3 m 

     Cek Kecepatan Aliran di Unit Settler 

- V max    = 0,5 m3/jam 

- Luas Penampang  = Panjang Settler x Lebar Settler 

                     = 3 m x 1 m 

                     = 3 m2 

- V (Kecepatan Aliran di Settler) = Debit Air limbah domestik : Luas  

  Penampang Settler 

  = 0,4 m/jam : 3 m2 

  = 0,13 m/jam 

- V < V max => aman 

3. Kapasitas Unit Anaerobic Filter (AF) 

- Waktu Tinggal di AF  = 12 jam (direncanakan) 

- Volume total Unit AF = Debit rata-rata Air limbah domestik x 

Waktu Tinggal di AF 

      = 0,4 m3/jam x 12 jam 

      = 4,8 m3/hari 

- Jumlah Kompartemen AF = 3 buah (direncanakan) 
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- Volume 1 Bak AF  = Volume Bak AF : Jumlah Kompartemen AF 

        = 4,8 m3/hari : 3 

        = 1,6 m3/hari 

- Dimensi 1 Kompartemen AF:  

- Tinggi kedalaman basah = 2 m (ditentukan) 

- Lebar  = 1 m ( ditentukan ) 

- Panjang = Volume 1 Bak AF : (Lebar AF X Tinggi AF) 

  = 1,6 : (1 X 2) 

  = 0,8 m 

Dibulatkan  = 0,9 m (untuk memudahkan pekerjaan di lapangan) 

Cek Kecepatan Aliran di Unit Anaerobic Filter (AF) 

- V max  = 1 – 2 m3/jam 

- Luas Penampang AF = Panjang AF X Lebar AF 

 = 0,9 m x 1 m 

 = 0,9 m2 

- Kecepatan Aliran di AF = Debit Air limbah domestik : Luas  Penampang AF 

 = 0,4 m/jam : 0,9 m2 

 = 0,44 m/jam  

- V max bawah < V < Vmax atas => aman 

*) Angka-angka hasil perhitungan dimensi di atas adalah angka untuk 

ukuran dalam dinding, belum termasuk tebal dinding. 
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C. IPAL Pabrikasi  

IPAL Pabrikasi dibuktikan dengan hasil uji efluen yang sudah dilakukan 

dan memenuhi baku mutu Permen LHK No. P.68 Tahun 2016 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik. Dimensi IPAL Pabrikasi disesuaikan dengan 

kapasitas pengolahan minimal 10 m3/hari. 
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Format-format surat dan berita acara 
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Contoh Format Surat Pernyataan Kesanggupan Sebagai Tim Pelaksana 

Pembangunan (khusus pelaksanaan dengan metode swakelola) 

 

 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SEBAGAI TIM PELAKSANA  

Nomor: …. 

Sehubungan dengan adanya bantuan penyediaan sarana dan prasarana 

sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan, maka Kami yang 

bertandatangan di bawah ini, 

Nama       : … 

Jabatan      : … 

Nama Lembaga Pendidikan Keagamaan  : … 

dengan ini menyatakan bahwa (…Nama Lembaga Pendidikan Keagamaan…) 

bersedia untuk membentuk Tim Pelaksana Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan kami dan 

melaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi berupa  

(…disesuaikan dengan fasilitas yang dibangun…). 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya.  

 

        Tanggal., …Bulan 2021 

              (…jabatan…), 

 

                                                                         Dilengkapi dengan cap LPK 

 

                  (…nama pembuat pernyataan…) 

 

KOP SURAT LPK 
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Contoh Format Surat Pernyataan Siap Menerima Hibah Barang Milik Negara dan 

Penyerahan Mekanisme Pengadaan (untuk pelaksanaan dengan metode swakelola 

berbasis masyarakat dan kontraktual) 

 

 

SURAT PERNYATAAN  

Nomor: …. 

Sehubungan dengan adanya bantuan penyediaan sarana dan prasarana 

sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan, maka Kami yang 

bertandatangan di bawah ini, 

 

Nama       : … 

Jabatan      : … 

Nama Lembaga Pendidikan Keagamaan  : … 

 

dengan ini menyatakan bahwa (…Nama Lembaga Pendidikan Keagamaan…) 

bersedia menerima sarana dan prasarana sanitasi berupa  (…disesuaikan 

dengan fasilitas yang dibangun…) serta bersedia menyediakan dana 

operasional dan pemeliharaan untuk sarana dan prasarana sanitasi 

tersebut dan membentuk tim pengelola untuk memelihara dan mengelola 

sarana dan prasarana sanitasi tersebut. Kami juga bersedia untuk 

menyerahkan mekanisme pelaksanaan bantuan penyediaan sarana dan 

prasarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan kepada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah (…Nama Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah…). 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

        Tanggal., …Bulan 2021 

              (…jabatan…), 

                                                                         Dilengkapi dengan cap LPK 

(…nama pembuat pernyataan…) 

KOP SURAT LPK  
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Contoh Format Keputusan KPA BPPW tentang Tim Pelaksana 

 

KOP SURAT BPPW ROVINSI 

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  

SATUAN KERJA............. BPPW.................... 

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Nomor : ................................. 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA 

PEKERJAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI 

DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN (LPK) ............ 

KECAMATAN....KAB/KOTA... 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

Menimbang a. Bahwa pada Satuan Kerja .........BPPW..........., 

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 

Anggaran 2021 terdapat Pekerjaan Penyediaan 
Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga 
Pendidikan Keagamaan; 

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan 

Prasarana dan Sarana Sanitasi di Lembaga 
Pendidikan Keagamaan; 

c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan 

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di 
LPK.......Kel./Desa.........Kecamatan......Kab/Kota
......Provinsi...........Tahun 2021  yang akan 

dilaksanakan secara swakelola; 

d. Bahwa dalam rangka memberikan kejelasan 

tugas dan fungsi Tim Pelaksana sebagaimana 
dimaksud pada butir a, b diatas, maka perlu 
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diangkat / dibentuk Tim Pelaksana dengan 

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 
Satuan Kerja ....................BPPW................., 

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 
Anggaran 2021. 

Mengingat 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan Nomor 

R.578/SES/SID.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 
2020 perihal Risalah Rapat Koordinasi Terbatas 
Tingkat Menteri (RTM) terkait Kebijakan Afirmasi 

kepada Pendidikan Keagamaan di Masa Pandemi 
COVID-19; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah 
pada Kementerian Negara/Lembaga; 

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 

tentang Pedoman Swakelola;  

4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan 

Gedung;  

5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 

Konstruksi Melalui Penyedia; 

6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Domestik. 

Memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang 

Penetapan Lokasi Kegiatan Pembangunan Sarana 

Dan Prasarana Sanitasi Di Lembaga Pendidikan 

Keagamaan (LPK) Tahun Anggaran (TA) 2021 Tahap 

1. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

Kesatu Membentuk Tim Pelaksana Pekerjaan Penyediaan 

Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga 
Pendidikan Keagaman 
(LPK).................................................. 

Kecamatan...............Kab/Kota................Provinsi.....
.......Tahun.......dengan susunan kepengurusan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan 
ini. 

Kedua Tim Pelaksana Pekerjaan Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan 
Keagaman (LPK)..........................., sebagaimana 
dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini 

bertugas:  

1. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 

pembangunan sarana/prasarana sanitasi, 
didampingi oleh tim TFL; 

2. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama 

(PKS) dengan PPK pada Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah; 

3. Menyusun rencana pendanaan operasi dan 
pemeliharaan (O&P) sebelum pelaksanaan 
kegiatan dimulai; 

4. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) 
dan Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) 
yang akan digunakan dalam proses 

pembangunan sarana sanitasi di LPK; 
5. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan 

fisik dan keuangan pembangunan sarana 
prasarana sanitasi setiap minggu kepada 
Pengurus/Pengelola LPK;  

6. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap 
tahapan penyaluran dana dilengkapi dengan 

bukti penggunaan dana;  
7. Melakukan koordinasi dengan 

BPPW...................; 

8. Melakukan uji coba terhadap semua fungsi 
sarana prasarana sanitasi terbangun;  

9. Menyusun Asbuiltdrawing bersama dengan TFL 
dan; 
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10. Melakukan serah terima sarana dan prasarana 

sanitasi yang terbangun.  

Ketiga 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di  :  
Pada tanggal : 

             KUASA PENGGUNA ANGGARAN 
             SATUAN KERJA................ 

 

 Stempel basah 
 

      (Nama Lengkap) 
      NIP................................................. 

 

Tembusan   : 
1. Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

2. PPK Sanitasi, BPPW .............. 
3. LPK....... 
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 
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Lampiran : 

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja............BPPW............... 
Nomor : ..............................................  

Tanggal   :  ................................................... 
Tentang    : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan 

Kerja........................ 

  BPPW....................Tentang Pembentukan Dan Tim Pelaksana 
   Pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Di  

Lembaga Pendidikan Keagamaan 
(LPK).............................................Kecamatan.......................Kab
/Kota......................Provinsi................... 

 
 

No Nama Jabatan 

  Ketua Tim Pelaksana 

  Bendahara Tim Pelaksana 

  Seksi Pembangunan 

   

   

  *diisi sesuai dengan struktur yang dibuat.     
  

 

Ditetapkan di  :  
Pada tanggal : 

                KUASA PENGGUNA ANGGARAN 
                SATUAN KERJA................ 

 
 Stempel basah 

 

 
      (Nama Lengkap) 

      NIP................................................. 
 
Tembusan   : 

1. Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
2. PPK Sanitasi, BPPW .............. 
3. LPK....... 

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Contoh Format Keputusan Kepala LPK tentang Pembentukan Tim Pengelola 

 

KOP SURAT LPK 

KEPUTUSAN KEPALA LPK ............................................. 

Nomor : ................................. 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA 

KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI 

DI LPK…………………… DESA/KELURAHAN................. 

KECAMATAN...................... KAB/KOTA..................  

TAHUN ANGGARAN ............ 

 

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan 
pemerintah kegiatan Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Sanitasi dipandang perlu 
membentuk Tim Pengelola pada Lingkungan 
LPK ................. Desa/Kelurahan 

....................... Kecamatan ......................... 
Kab/Kota .............................. Provinsi ............. 

Tahun Anggaran .............. ; 

b. Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan 
tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan 

anggota Tim Pengelola pada kegiatan 
pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi. 

Mengingat 1. Surat Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Nomor R.578/SES/SID.00.01/06/2020 tanggal 

16 Juni 2020 perihal Risalah Rapat Koordinasi 
Terbatas Tingkat Menteri (RTM) terkait 
Kebijakan Afirmasi kepada Pendidikan 

Keagamaan di Masa Pandemi COVID-19; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 
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Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah 

pada Kementerian Negara/Lembaga; 

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Pedoman Swakelola;  

4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan 
Gedung;  

5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 
Konstruksi Melalui Penyedia; 

6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Domestik. 

Memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang 

Penetapan Lokasi Kegiatan Pembangunan Sarana 

Dan Prasarana Sanitasi Di Lembaga Pendidikan 

Keagamaan (LPK) Tahun Anggaran (TA) 2021 

Tahap 1. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

Kesatu Membentuk Tim Pengelola Sarana dan Prasarana 
Sanitasi, di lingkungan LPK ..................... 
Desa/Kelurahan ....................... Kecamatan 

...................... Kota/Kabupaten ..................... 
Provinsi ............. Tahun …………… dengan 
susunan kepengurusan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran keputusan ini. 

Kedua 
Tim Pengelola Sarana dan Prasarana Sanitasi, di 

lingkungan LPK ..................... sebagaimana 

dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini 

bertugas:  

1. Menyusun kebutuhan biaya operasi dan 

pemeliharaan serta mengajukan kepada 
Pengurus LPK; 
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2. Mengoperasikan dan memelihara sarana fisik; 

3. Mengontrol semua komponen dan saluran 
perpipaan secara rutin; 

4. Melakukan kampanye Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS). 

Ketiga 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di  :  

Pada tanggal : 

Kepala LPK................ 

 
        Stempel basah 

 

 
              
(Nama Lengkap) 

NIP.............................................. 

 

 

Tembusan   : 
1. Direktur Sanitasi, Kementerian PUPR 

2. Kepala BPPW Provinsi .......................... 
3. Kepala Kanwil Agama ............................ 
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
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Lampiran : 

Keputusan LPK .................................  
Nomor     : ..............................................  

Tanggal   :  ................................................... 
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Sarana dan Prasarana Sanitasi pada 

Lingkungan LPK ................. Desa/Kelurahan ....................... 

Kecamatan ......................... Kab/Kota ........................................... 
Provinsi ............. Tahun Anggaran................... 

 

No Nama Jabatan 

   

   

   

    *diisi sesuai dengan struktur yang dibuat.     

  

    

Ditetapkan di  :  

Pada tanggal : 

Kepala LPK................ 

 

         Stempel basah 
 

 
      (Nama Lengkap) 

 

 

 

Tembusan   : 
1. Direktur Sanitasi, Kementerian PUPR 
2. Kepala BPPW Provinsi .......................... 

3. Kepala Kanwil Agama ...........  
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
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Contoh Format Perjanjian Kerjasama/Kontrak Kerja antara PPK BPPW dengan Tim 

Pelaksana 

 

KOP SURAT 

PERJANJIAN KERJASAMA 

PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI 

Nomor : .................................. 

 

Antara 

 

Pejabat Pembuat Komitmen Sanitasi 

BPPW....................... 

 

dengan 

 

TIM PELAKSANA LPK 

........................................................................ 

Tentang : 

Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Berupa 

Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi 

Dalam Rangka Kegiatan ........................................ 

 

Pada  hari  ini   ....................,  tanggal  .........................,  bulan  

......................,  tahun ....................., bertempat di 

..........................................., yang bertandatangan di bawah ini: 

NAMA : .......................................... 

JABATAN : Pembuat Komitmen, Satuan Kerja BPPW Provinsi 
………………………... 

ALAMAT : .......................................... 

NIP : .......................................... 
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Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu 

bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA. 

NAMA : .......................................... 

JABATAN : Ketua Tim Pelaksana LPK 

ALAMAT : .......................................... 

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana Bantuan Pemerintah 
berupa Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, untuk mendukung 

kegiatan ..................................................., selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA. 

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang 

mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk 
melaksanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa Penyediaan 
Sarana dan Prasarana Sanitasi, untuk mendukung kegiatan 

.................................................. dengan ketentuan sebagai berikut : 

BERDASARKAN: 

1. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Nomor R.578/SES/SID.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 
2020 perihal Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri (RTM) 

terkait Kebijakan Afirmasi kepada Pendidikan Keagamaan di Masa 
Pandemi COVID-19;  

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;  
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;  

4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan 
Kemudahan Bangunan Gedung; 

5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan 
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;  

6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 
7. ……………………………………….. *) 

8. ……………………………………….. *) 
9.  ………………………………………. *) 
*) diisi dengan aturan hukum yang berlaku 
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Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian 

kerjasama secara swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang 
pembiayaannya didapat dari dana bantuan pemerintah Program Padat 

Karya Berbasis Masyarakat, untuk LPK........... Kelurahan/Desa .................., 
Kecamatan ...................., Kabupaten/Kota ………………………Provinsi 
......................., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

TUJUAN PERJANJIAN 

Tujuan Kontrak adalah bahwa Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan 
yang menjadi pokok perjanjian, sehingga hasil pekerjaan mencapai hasil 

yang diharapkan Pihak Pertama, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di 
dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama. 

Pasal 2 

LINGKUP PEKERJAAN 

Pihak Pertama memberi dana kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua 

menerima tugas pekerjaan dari Pihak Pertama 

yaitu untuk menyelenggarakan pekerjaan: 

Nama Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi 

Lokasi Kegiatan : LPK....................................................... 
Kelurahan/Desa :             

Kecamatan  : 
Kab./Kota  : 
Provinsi  : 

 

Pasal 3 

DOKUMEN PERJANJIAN 

Surat Perjanjian kerjasama ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai 
berikut: 

a. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) diantaranya berisi ; 

- Profil titik lokasi  

- Organisasi Tim Pelaksana  

- Surat ketersediaan lahan yang sudah pasti, misalnya surat hibah, 

surat hak guna dari dinas/lembaga yang ada di daerah 
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- Pemilihan jenis sarana yang akan dibangun (apakah untuk siswa 

perempuan atau laki-laki) 

- Syarat pembangunan gedung negara seperti dan Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG)  

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan DED 

- Rencana Pengelolaan Keuangan (mekanisme pencairan dana dari 

bank, penggunaan dana bantuan, penyusunan pembukuan dan 

laporan bulanan keuangan) 

- Rencana penggunaan dana operasional maksimal 5% yang bersumber 

dari dana bantuan pemerintah 

- Rencana pembangunan sarana prasarana sanitasi  

- Rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan oleh pihak LPK dan 

Tim Pengelola 

- Jaminan dari pihak pengelola LPK terhadap kesediaan dalam 

memelihara prasarana sanitasi terbangun. 

b. Rekening Bank Bersama (Bank Pemerintah/Daerah) 

Semua  Dokumen  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  dan  setiap  pasal  

harus  diinterpretasikan sedemikian  rupa sehingga satu dengan lain sejalan 
dan saling menunjang. 

Pasal 4 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal 

ditandatangani Perjanjian Kerjasama yaitu tanggal......................sampai 
dengan tanggal..............(batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 
…………………..tahun yang bersangkutan). 

Pasal 5 

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN 

PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan 
kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tenaga Fasilitator 
Lapangan serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil 

Pekerjaan. 

Pasal 6 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA 

1. Pihak Kedua wajib melaksanakan kegiatan Penyediaan Sarana dan 
Pasarana Sanitasi ini berdasarkan Surat Perjanjian yang telah 



 

- 100 - 

diperjanjikan. 

2. Hasil kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan 
adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat: 

a. Catatan Harian, yang berisi tentang: 

1. Jumlah tenaga kerja, 
2. Jumlah bahan material yang digunakan, 

3. Peralatan yang digunakan, 
4. Hasil item pekerjaan yang dilaksanakan, 

5. Perintah, saran, petunjuk pelaksanaan atau penolakan bahan, 
6. Catatan cuaca atau kejadian-kejadian yang berhubungan 

dengan kegiatan dan lain sebagainya. 

b. Laporan Bulanan, yang merupakan rekap dari Catatan Harian, 
c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi, 
d. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan setiap pembayaran termin, 

e. Gambar-gambar hasil pelaksanaan, 
f. Notulen rapat-rapat/rembug warga, 

g. Realisasi Biaya dan Kegiatan, 
h. Realisasi Kurva–S Pelaksanaan. 

3. Penyusunan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) serta dikonsultasikan 

lebih dahulu kepada Pihak Pertama. 
4. Pihak Kedua, menyatakan bahwa sanggup untuk menggunakan Dana 

Bantuan Pemerintah sesuai dengan Rencana Kerja Masyarakat yang 
telah disepakati, 

5. Pihak Kedua, menyatakan bahwa akan menyetorkan Sisa Dana 

Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara, 
6. Pihak Kedua, wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana 

Bantuan Pemerintah secara berkala kepada PPK, 

7. Pihak Kedua, wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 
kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau  akhir tahun anggaran. 

 

Pasal 7 

SUMBER DAN JUMLAH DANA 

1. Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA  
adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan 

Kerja BPPW ...................... Tahun Anggaran .................. Nomor DIPA : 
........................... Tanggal ................. 

2. Jumlah dana bantuan pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA  

adalah sebesar Rp ............................ (terbilang: ....................... rupiah) 
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Pasal 8 

PEMBAYARAN 

1. Pembayaran dana bantuan pemerintah dimaksud Surat Perjanjian 
Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 
KEDUA secara bertahap, dari jumlah dana bantuan pemerintah 

sebesar  Rp  ................  (terbilang  : .......................) setelah perjanjian 
kerjasama ini ditandatangani, dilaksana kan melalui Surat Perintah 

Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
......................... dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA 

pada Bank .................. Nomor Rekening : ................. 
2. Pencairan dana bantuan pemerintah oleh PIHAK KEDUA dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat 

persetujuan dari SATKER BPPW Provinsi......................... 
3. Tahapan pencairan dana bantuan pemerintah diatur sebagai berikut : 

a. Pencairan Tahap Pertama sebesar 70% x Rp ............. = Rp ........... 
(............. rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan 
permohonan pencairan dana bantuan pemerintah Tahap Pertama 

dengan dilampiri dokumen RKM yang telah disahkan dengan 
dilampiri rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD). 

b. Pencairan Tahap Kedua sebesar 30 % x Rp ......... = Rp .............. 
(............. rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan 
permohonan pencairan dana bantuan pemerintah Tahap Kedua, 

dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta 
pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap 
Pertama, fisik telah mencapai minimal 60%, dan 50% dari total unit 

yang akan terbangun sesuai rencana RKM sudah terbangun dan 
siap dipergunakan. 

Pasal 9 

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE 

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah 

suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan 
pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun 

oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar 
kewenangannya, misalnya : 

a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, 

tanah longsor, tsunami, huru-hara atau peperangan yang 
mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan 
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pekerjaan.  

b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan 
Moneter oleh Pemerintah. 

c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA 
yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan 
Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. 

2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK 
KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 

(empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut. 

 

Pasal 10 

SANKSI 

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana 
bantuan pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka 

PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama 
dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini  

dinyatakan batal demi hukum dan  PIHAK KEDUA diwajibkan 
mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan pemerintah yang 
telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan 

kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 11 

PERSELISIHAN 

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK 
KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan 
diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. 

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu 
penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan 

perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri .............. sesuai dengan 
peraturan d an perundang- undangan yang berlaku. 

Lain – Lain 

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini 
menjadi beban PIHAK KEDUA. 

2. Segala Format yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini 
merupakan bagian yang tidak terpisah kan dan mempunyai kekuatan 
hukum yang sama. 

3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali 
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terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak. 

 

 

PASAL 12 

PENUTUP 

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak 

dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari 
manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai 

kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

PIHAK KEDUA 

Materai+stempel Basah 

 

(......................................) 

Ketua Tm Pelaksana 

 

PIHAK PERTAMA 

Materai+stempel Basah 

 

(......................................) 

PPK BPPW....... 

 
 
Catatan: 

Materai ditandatangani Tim Pelaksana LPK untuk Pihak Pertama 
Materai ditandatangani PPK BPPW untuk Pihak Kedua 
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Contoh Format Addendum Kontrak/Perjanjian Kerja Sama antara PPK BPPW 

dengan Tim Pelaksana 

 

KOP SURAT 

 

ADDENDUM KE-................. 

Tanggal : .................................. 

 

 

TERHADAP 

 

 

KONTRAK / SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA 

NOMOR:........................ 

 

 

ANTARA 

 

 

Pejabat Pembuat Komitmen Sanitasi 

BPPW....................... 

 

DENGAN 

 

TIM PELAKSANA LPK 

........................................................................ 

 

Pada  hari  ini   ....................,  tanggal  .........................,  bulan  
......................,  tahun ..............(tanggal-bulan-tahun), bertempat di 

..........................................., yang bertandatangan di bawah ini: 
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NAMA 

NIP 

: .......................................... 

: .......................................... 

JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja BPPW 

Provinsi ………………………... 

ALAMAT : .......................................... 

yang dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu 

bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA. 

NAMA : .......................................... 

JABATAN : Ketua Tim Pelaksana LPK 

ALAMAT : .......................................... 

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana Bantuan Pemerintah 
berupa Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, untuk mendukung 
kegiatan ................................................, selanjutnya disebut PIHAK 

KEDUA. 

Kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakuan perubahan 

Surat Perjanjian Kerja Sama berdasarkan: 

1. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor....................................... 
2. Surat Permohon Tim Pelaksana LPK............Nomor.............. 

3. Dan lain-lain (jika ada) 
 

Perubahan pada pekerjaan..................yaitu: 

No. SEMULA MENJADI JUSTIFIKASI 

1.    

2.    

3.    

 

Penyesuaian-penyesuaian sebagaimana tersebut diatas tidak 

merubah/merubah harga kontrak secara keseluruhan. Segala sesuatu yang 

tidak mengalami perubahan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini tetap 

berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian 

Kerja Sama ini. Adapun lampiran perubahan tersebut seperti terlampir 

dalam Addendum ke-......ini. 
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Dengan demikian, PPK dan Tim Pelaksana LPK......... telah bersepakat 

untuk  menandatangani Addendum ke-.......Kontrak ini pada tanggal 

tersebut diatas dan melaksanakan Addendum ke-..... beserta perubahannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik 

Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi 

dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat 

bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan 

tanpa dibubuhi materai.  

 

Untuk dan atas nama Pejabat 

Penandatangan Kontrak 

 

 

 

....................................................... 

PPK Sanitasi BPPW............... 

Untuk dan atas nama Tim 

Pelaksana LPK............................... 

 

 

 

......................................................... 

Ketua Tim Pelaksana LPK 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN PENDUKUNG ADDENDUM 

CONTOH (SURAT PERMOHONAN, PERUBAHAN SPESIFIKASI 
TEKNIS/RAB/GAMBAR, PERUBAHAN WAKTU DAN LAIN-LAIN) 
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Contoh Format Berita Acara Penyusunan RKM 

 

KOP SURAT LPK 

BERITA ACARA PENYUSUNAN RKM 

Berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Sanitasi Tahun  Anggaran  ………………, di LPK ......................... 

Desa/Kelurahan …………………………., Kecamatan …………………………, 
Kabupaten/Kota ………………………, Provinsi …………………, maka pada : 

Hari/Tanggal : …......…………………………………….....…… 

Pukul   : .……………………………………………… …… 
Tempat  : …...………………………………………………… 

Telah dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) 
dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Narasumber : ........................ Jabatan Tenaga 

Fasilitator Lapangan (TFL) 

2. Materi/topik : Hasil pelaksanaan kegiatan rembuk: 

 Konfirmasi Kebutuhan Lahan, 

 Pemilihan Teknologi, 

 Penyusunan Perencanaan 
(Pembangunan Fisik; Penguatan 

Kapasitas Kepala Tukang, 
Tukang,Operator dan Pengguna; RAB 

dan DED; serta Pendampingan). 
Dijelaskan secara singkat dan jelas. 

3. Yang Hadir : terlampir (Daftar Hadir) 

4. Hasil 
keputusan/ 
kesepakatan  

: disepakatinya Dokumen RKM diantaranya 
berisi ; 

 Struktur Organisasi Tim Pelaksana 

yang telah 
       disahkan 

 Lokasi dan ketersediaan lahan 

 Detailed Engineering Design (DED) 

 Rencana Anggaran Biaya dan Kurva S 

 Rencana Kerja 
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung-
jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

..........., ………………………............ 

Ketua Tim Pelaksana 

 

Stempel Basah 

 

(Nama Lengkap) 

Bendahara Tim Pelaksana 

 

 

 

(Nama Lengkap) 

 

Mengetahui: 

Kepala LPK 

 

Stempel Basah 

 

(Nama Lengkap) 

Tenaga Fasilitator Lapangan 

 

 

 

 (Nama Lengkap) 
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Contoh Format Berita Acara Serah Terima Dokumen LPJ 

KOP SURAT LPK 

BERITA ACARA 

SERAH TERIMA DOKUMEN LPJ PELAKSANAAN 

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI  

TA. …………………. 

 

Kami yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : .......................................... 

Jabatan 
LPK 

: Ketua Tim Pelaksana 
: ..................................... 

Kelurahan/Desa : .......................................... 
Kecamatan : .......................................... 

Sebagai pihak yang menyerahkan dokumen LPJ selanjutnya disebut Pihak 

Pertama. 

Nama : .......................................... 
Jabatan : BPPW Provinsi ................. 

Sebagai pihak yang menerima dokumen LPj selanjutnya disebut Pihak 
Kedua. 

Pada hari ini …………………… Tanggal ……………… Bulan ………….. Tahun 
…………. dua ribu ………………….. Bertempat di…………… ............Pihak 
Pertama telah menyerahkan dokumen LPj pelaksanaan Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Sanitasi TA. ……….., dan pihak kedua telah menerima 
dokumen tersebut di atas berupa: 

1. Berkas Administrasi Keuangan  
2. Laporan Pelaksanaan Fisik 
3. Dokumen Pengadaan 

4. Dokumentasi Kegiatan dan Fisik (0%, 60% dan 100%) 
5. dan lain-lain (disesuaikan) 
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Demikian berita acara serah terima dokumen LPj pelaksanaan Penyediaan 
Sarana dan Prasarana Sanitasi TA. …………..di LPK...............Kel./Desa 

………………….. ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana 
mestinya. 

 

 

PIHAK KEDUA 

 

Stempel Basah 

 

(Nama Lengkap) 

PIHAK PERTAMA 

 

Stempel Basah 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 
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Contoh Format Berita Acara Serah Terima dari Tim Pelaksana ke PPK BPPW 

KOP SURAT LPK 

BERITA ACARA 

SERAH TERIMA SARANA DAN PRASARANA SANITASI 

TA. …………………. 

Kami yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : .......................................... 
Jabatan : Tim Pelaksana LPK ................................. 

Sebagai pihak yang menyerahkan prasarana dan sarana selanjutnya disebut 

Pihak Pertama 

Nama : .......................................... 

Jabatan : PPK BPPW Provinsi ................. 

Mewakili Pemerintah 

Sebagai pihak yang menerima prasarana dan sarana selanjutnya disebut 

Pihak Kedua 

Pada hari ini …………………… Tanggal ……………… Bulan ………….. Tahun 
…………. dua ribu ………………….. Bertempat di……………  Pihak  Pertama  

telah  menyerahkan Sarana dan  Prasarana  Sanitasi  TA.  ......………..,  dan  
pihak  kedua  telah menerima Sarana dan  Prasarana  Sanitasi  TA. ……….., 

tersebut dengan rincian :  

1. Luas Bangunan ……………..…........ M² 
2. Kamar Mandi ………………….... ruang 

3. WC ………………………………...ruang 
4. Kamar Mandi + WC …………..... ruang 

5. Wastafel ………………………..... 
6. Hidran Air/Tangki/Tandon Air ∑ = ……  Ukuran …….liter 
7. Bangunan Pengolahan Air Limbah …………………………...  

8. Dst disesuaikan dengan yang diserahkan. (bila perlu dibuatkan 
CEKLIST). 
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Demikian berita acara serah terima Sarana dan  Prasarana  Sanitasi TA. 
……….........di LPK............Kel./Desa ………………….. ini dibuat untuk dapat 

dipergunakan sebagai mana mestinya. 

PIHAK KEDUA 

 

Stempel Basah 

 

 

(Nama Lengkap) 

PIHAK PERTAMA 

 

Stempel Basah 

 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 
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Contoh Format Berita Acara Serah Terima dari BPPW ke LPK 

KOP SURAT BPPW PROVINSI 

BERITA ACARA 

SERAH TERIMA SARANA DAN PRASARANA SANITASI 

TA. …………………. 

 

Kami yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : .......................................... 

Jabatan : Kepala Satker BPPW Provinsi ................. 

Sebagai pihak yang menyerahkan prasarana dan sarana selanjutnya disebut 
Pihak Pertama 

Nama : .......................................... 

Jabatan : LPK ................ 

Sebagai pihak yang menerima prasarana dan sarana, selanjutnya disebut 

Pihak Kedua 

 

Pada hari ini …………………… Tanggal ……………… Bulan ………….. Tahun 

…………. dua ribu ………………….. Bertempat di……………  Pihak  Pertama  
telah  menyerahkan Sarana dan Prasarana Sanitasi  TA.  ………..,  dan  

pihak  kedua  telah menerima Sarana dan Prasarana Sanitasi TA. ……….., 
tersebut dengan rincian : 

1. Luas Bangunan ……………..…........ M² 

2. WC ………………………………...ruang 
3. Kamar Mandi.................................ruang 

4. Tempat Wudhu …………..... ruang 
5. Wastafel ………………………..... 
6. Hidran Air/Tangki/Tandon Air ∑ = ……  Ukuran …….liter 

7. Bangunan Pengolahan Air Limbah …………………………...  
8. Dst disesuaikan dengan yang diserahkan. (bila perlu dibuatkan 

CEKLIST). 

 

Demikian Berita Acara Serah Terima Sarana dan Prasarana Sanitasi TA. 

……….., ..di LPK.............Kel./Desa ………………….. ini dibuat untuk dapat 
dipergunakan sebagai mana mestinya. 
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PIHAK KEDUA 

 

Stempel Basah 

 

 

(Nama Lengkap) 

PIHAK PERTAMA 

 

Stempel Basah 

 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

Mengetahui: 

Kanwil Agama Setempat 

 

 

Stempel basah 

 

(Nama lengkap) 

NIP. 
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CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA 

Contoh Format Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan 

BERITA ACARA PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN  

Pada hari ini …………… tanggal …………… bulan ……………… tahun 
berrtempat di …………….. LPK ......……................…yang bertanda tangan di 

bawah  ini, telah membentuk Tim Pengadaan yang terdiri dari ……… orang, 
dimana …… orang diantaranya adalah perempuan. 

Tim Pengadaan ini dibentuk untuk melaksanakan tugas Pengadaan 

Barang/Jasa di lingkungan LPK ……….................. Tim ini dalam 
melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan 

dan kaidah-kaidah Pengadaan Barang/Jasa yang jujur, transparan, adil dan 
akutabel. 

Daftar Personil Tim Pengadaan adalah sebagai berikut : 

No. Nama L/P Kedudukan Dalam Tim 

1. ……………………………….  Bendahara Tim 

Pelaksana sebagai Ketua 

2. ……………………………….  Sekretaris 

3. ……………………………….  Anggota 

  *diisi sesuai kebutuhan 

..........................., ..... ...................... .20............. 

Mengetahui, 

TFL ........................ 

 

 

 

(.................................................) 

Pelaksana pembentukan  

Ketua Tim Pelaksana  

LPK ........................ 

 

 

(.................................................) 

 

 

(Setiap Pembuatan Berita Acara  Kegiatan, dilampirikan Daftar Hadir Serta 

Notulensi Kegiatan) 
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Contoh Format Berita Acara Survey Pemasok / Toko 

 

 

BERITA ACARA SURVEY PEMASOK / TOKO 

Nomor : ………………………… 

 

Pada hari ini ……… tanggal ………bulan ……… tahun………, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini, Tim Pengadaan LPK ………Kelurahan/Desa 
………,Kecamatan ………Kabupaten ………Provinsi …........……telah 

melakukan Survey Pemasok/Toko untuk Pengadaan ……… 

Survey Pemasok/Toko akan digunakan pada Pembangunan Penyediaan 
Sarana dan Prasarana Sanitasi di Kelurahan/Desa ................………, 

Kecamatan……...........…Kabupaten/Kota ……...................…Provinsi 
...............… 
Hasil Survey Harga dan Spesifikasi Teknis dibeberapa Pemasok/Toko adalah 

sebagai berikut 
Pemasok/Toko (1). …………… 

Nama Pemasok/Toko  : 
Alamat     : 

 

No 
Nama 

Barang/Alat/Jasa 

Harga 
Penawaran 

(Rp.) 

Spesifikasi Keterangan 

1     

2     

dst.     

*isian pemasok/toko disesuaikan dengan hasil survey 

Berita Acara Survey Harga Bahan dan Material ini kami buat dengan 

sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

KOP SURAT TIM PELAKSANA 
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Kami yang melakukan Survey: 

No. Nama Jabatan Tanda Tangan 

1. 
………………… ………………… ………………… 

2. 
………………… ………………… ………………… 

3 
………………… ………………… ………………… 

4 
………………… ………………… ………………… 

 

 

..........................., ..... ...................... .20............. 

Mengetahui, 

Ketua Tim Pelaksana 

 

 

 

 

(............................................) 
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Contoh Format Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Calon Pemasok/Toko 

 

 

 

BERITA ACARA  

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI CALON PEMASOK/TOKO 

Nomor: ………………………… 

 
Pada hari ini ………tanggal ………bulan ………tahun ………bertempat di 

………, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Pengadaan LPK 

…………… Kelurahan/Desa ……………, Kecamatan …………… Kabupaten 

…………… Provinsi …………… telah melakukan Klarifikasi dan Negosiasi 

terhadap Hasil Survey Pemasok/Toko untuk Pekerjaan Pengadaan 

…………… Tahun Anggaran ……………  dengan hasil sebagai berikut: 

Nama Pemasok/Toko  :   ......................  

Alamat                      :   ................  

NPWP         :   ………..……….. 

Penawaran Biaya     : Rp........,- (...................... Rupiah). 

 

Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Calon Pemasok/Toko yaitu: 

 

1. Klarifikasi dan Negosiasi 

No. Hal yang diklarifikasi Hasil Klarifikasi 

1. Spesifikasi ……… .................... 

2. Harga ……… .................... 

3. dst. ……… 

 

 

 

 

 

 

 

KOP SURAT TIM PELAKSANA 
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Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

Pemasok/Toko 

…………………… 

 

……………………… 

………… 

Tim Pengadaan 

…………………… 
Nama Jabatan Tanda Tangan 

1. 
……………… 

Ketua 
1. 

…………………… 

2. 

……………… 
Sekretaris 

2. 

…………………… 

3. 

……………… 
Pengadaan 

3. 

…………………… 
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Contoh Format Berita Acara Penetapan Toko dan Pemasok Pengadaan 

 

BERITA ACARA PENETAPAN TOKO DAN PEMASOK 
PENGADAAN: 

……………………………………………… 
NOMOR : ……………………………………………… 

 

Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ………… tahun ………… (…-…-

…), bertempat di ………………………………………………, pukul …………., Tim 
Pengadaan telah mengadakan Rapat Penetapan Toko Dan Pemasok untuk 

Pengadaan ………………………………………… 
Berdasarkan berita acara klarifikasi dan negosiasi calon pemasok/toko, 
dengan ini kami tetapkan pemenang pemilihan penyedia jasa pekerjaan 

tersebut pada pokok surat dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 
selama ………… (…………………….) hari kalender, dengan rincian sebagai 

berikut : 
PEMENANG 

Nama 

Toko 

: ……………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………… 
NPWP : ……………………………………………… 

Harga  : Rp.…………,- (Terbilang : ………………………) 
termasuk PPN. 

Spesifikasi : ……………………………………………… 
 
Demikian berita acara penetapan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

Tim Pengadaan 
……………………………………………… 

No. Nama Jabatan  Tanda Tangan 

1. 
……………………
… 

Ketua  

2. 
……………………

… 
Sekretaris  

3. 
……………………
… 

Anggota  

KOP SURAT 

KSM 
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Contoh Format SPK Penetapan Toko dan Pemasok Pengadaan 

 

  

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

Nomor: .............................................................. 
Pengadaan:  ................................. 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : .............................................................. 

Nama KSM : .............................................................. 
Alamat : .............................................................. 

selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, bersama ini memerintahkan: 
 
Nama Pemasok/Toko 

 
: 

 
...................................................... 

Alamat : ....................................................... 
yang dalam hal ini diwakili oleh: ................... (diisi dengan nama dan nomor 
KTP pemilik pemasok/toko), selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua; 

 
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Nama Pengadaan  .......................................................................... 

2. Tanggal Mulai Kerja .......................................................................... 

3. Syarat-Syarat Pekerjaan (diisi jika ada) 

a. ............... 

b. ............... 

c. dst 

4. Waktu Penyelesaian 

Selama ………… (…………) hari kalender dan pekerjaan harus sudah 
selesai pada tanggal ................................................ 
 

 
 

 
 
 

 

KOP SURAT TIM PELAKSANA 
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5. Hasil Pekerjaan 

 

No Nama Barang Harga (Rp.) Spesifikasi Keterangan  

1. .............. …

…
…. 

…………… …………….. 

2. .............. …

…
…. 

…………… …………….. 

3. .............. …

…
…. 

…………… …………….. 

4. dst. …

…
…. 

…………… …………….. 

 JUMLAH …

…
…. 

…………… …………….. 

 

6. Sanksi 
Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, 
Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada penyedia  

dapat  dihentikan  sesuai  dengan ketentuan dalam Syarat – Syarat 
Umum Kontrak. 

 
 
 

…………., ....................................... 2021 
 
Untuk dan atas nama  

.................................................. (diisi dengan nama Tim Pelaksana) 
Ketua Tim Pelaksana 

 
 

............................. (diisi dengan nama lengkap ketua Tim Pelaksana) 

NIK. ....................................... 
 

 
Menerima dan menyetujui: 
Untuk dan atas nama 

.................................................. (diisi nama pemasok/toko) 
 

 
.............................. (diisi dengan nama lengkap pemilik pemasok/toko) 
NIK. ....................................... 
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CONTOH FORMAT LAPORAN FISIK 

Contoh Format Catatan Harian Material 

 

Catatan Harian Material 

 

LPK : Lokasi Kerja : 
Desa/Kel. : Masa Kerja : 

Jenis Kegiatan :   

 

 
 

Diperiksa Oleh: 

TFL 

 

 

 

 

 

(...............................) 

Diketahui Oleh: 

Ketua Tim Pelaksana 

 

 

 

 

 

(...............................) 

Dibuat Oleh: 

Penanggungjawab 

Material 

 

 

 

 

(...............................) 

 

 

 

Desa/Kelurahan : Lokasi Kerja :

Nama KSM : Masa Kerja :

Jenis Kegiatan : No. Kontrak :

Dana 

Bantuan
Swadaya Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan

Pengambil

Material

Penanggung 

Jawab 

Diperiksa Oleh : Diketahui oleh : Dibuat Oleh:

TFL Teknik KSM Penanggungjawab

Material

 ( ............................... )      ( ................... )      ( ............................... )     

Tanggal

Stok Material

Catatan

CATATAN HARIAN MATERIAL

No.

Sumber Dana (Rp) Material Masuk Material Keluar Paraf
Supplier/Toko 

Material

Jenis Material  : 
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CATATAN HARIAN KEGIATAN 

Catatan Harian Kegiatan ini diisi oleh Tim Pelaksana setiap harinya, untuk 
menunjukkan Progress Kegiatan dan membantu Proses Pemantauan dari 

hari kehari. Dalam Catatan Harian ini terdapat Uraian Pekerjaan, Rencana 
Kerja untuk hari ini, Realisasinya, Realisasi Kumulatif, Jumlah HOK 
(Kontrol Absensi), Kondisi Cuaca, dan Catatan / Keterangan lain. 

1. Tuliskan  Nama LPK,  Nama Desa/Kelurahan,  Kecamatan  dan  
Kabupaten  tempat  Tim Pelaksana bekerja. 

2. Tuliskan Jenis Kegiatan, Masa Kerja, Tanggal Kerja (tanggal hari ini), 
Nama Pelaksana dan Nama Pendamping di atas Tabel. 

3. Kolom  2  (Uraian  Pekerjaan);  mohon  diuraikan  jenis  pekerjaan  

yang  akan  dan  telah dilakukan hari ini. 

4. Kolom  3  ‐  4  (Rencana);  mohon  dicantumkan  Rencana  Kegiatan  

untuk  hari  ini  dalam Volume dan Satuannya. 

5. Kolom 5 ‐ 6 (Realisasi Hari Ini); setelah merujuk pada Rencana, mohon 

dituliskan Realisasi dari Perencanaan hari ini dalam Volume dan 

Satuan. Dari sini akan terlihat Progress / Prestasi pekerjaan. 

6. Kolom 7 ‐ 8 (Realisasi Kumulatif); merupakan Perhitungan Kumulatif 
dari hari ‐ hari sebelumnya. 

7. Kolom 9 ‐ 11 (Jumlah HOK); mohon dituliskan Jumlah HOK pada hari 

ini, sesuai dengan Jabatan dan Porsi Pekerjaannya (pekerja / tukang / 

mandor). 

8. Kolom 12 (Cuaca); dicantumkan Kondisi Cuaca pada hari ini, berguna 
untuk memantau apakah Pelaksanaan terganggu oleh cuaca. 

9. Kolom 13 (Catatan); dicantumkan beberapa Catatan apabila perlu. 

Catatan Harian  kegiatan ini  dibuat  oleh  Tim Pelaksana  diperiksa  oleh  
TFL,  dan disimpan sebagai arsip dalam sebuah buku administrasi Tim 
Pelaksana, dan menjadi alat bantu untuk menyusun laporan‐laporan 

selanjutnya. 
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Contoh Format Catatan Harian Kegiatan 

CATATAN HARIAN KEGIATAN 

 

LPK : Tanggal Kerja : 

Desa/Kel. : Pelaksana : 
Kec/Kab/Kota : Pendamping : 
Jenis Kegiatan : Masa Kerja : 

 

 

 
Diperiksa Oleh: 

TFL 

 

 

 

 

 

(...............................) 

Dibuat Oleh: 

Tim Pelaksana 

 

 

 

 

 

(...............................) 

 

RT/RW : Tanggal Kerja :

Desa / Kelurahan : Pelaksana :

Kecamatan / Kab./Kota : Pendamping :

Jenis Kegiatan : Masa Kerja :

Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Pekerja Tukang K.Tukang 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

………………/………………./……………../………..

Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh:

TFL KSM

 ( ............................... )      ( ............................... )     

Cuaca CatatanUraian Pekerjaan

2

Catatan Harian Kegiatan

No.
Rencana Realisasi Hari ini Realisasi Kumulatif Jumlah HK
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Contoh Format Daftar Hadir Pekerja Harian Dan Penerimaan Upah 

 

 

   Tanggal Pembayaran:..............,...................... 

Mengetahui: 

Tim Pelaksana 

 

 

 

 

 

(...............................) 

Kepala Tukang 

 

 

 

 

 

(...............................) 

 

 

RT / RW / Kel. / Desa : Upah Kepala Tukang/Hari Rp. ...........................

Kec. /Kab. /Kota : Upah TK/Hari Rp. ...........................

Jenis Pekerjaan : Upah PK/Hari Rp. ...........................

Lokasi Kegiatan :

L P KT TK PK

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Keterangan : Tanggal Pembayaran : ..................., .....................................

KT : Kepala Tukang

TK : Tukang Mengetahui

PK : Pekerja Kepala Tukang

L : Laki-Laki

P : Perempuan

 ( ............................... )      ( ............................... )     

DAFTAR HADIR PEKERJA HARIAN DAN PENERIMAAN UPAH

Nama Jumlah Upah Tanda Tangan

KSM

TOTAL

Pembayaran Upah : Periode  _________________ s/d _________________

No.

Jenis

Kelamin
Hari Orang Kerja Jumlah

HOK

Kategori
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Petunjuk Pengisian Daftar Hadir Pekerja Harian Dan Penerimaan Upah 

Formulir  ini  diisi  oleh  Kepala Tukang  dan  ditandatangani oleh Ketua 
Tim Pelaksana juga bendahara karena berkaitan dengan pembayaran upah. 

Formulir ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pekerja Harian di Lokasi 
Kegiatan dan Jumlah Upah yang harus diberikan per kurun waktu tertentu. 

Keterangan singkatan: 

 JK : Jenis Kelamin  L : Laki-Laki 

 P : Perempuan  HOK : Hari Orang Kerja 

 Pk : Pekerja   Tk : Tukang 

 KK/KT : Kepala Kelompok/Kepala Tukang 

1. Tuliskan Nama LPK, Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Jenis 

Kegiatan / Jenis Prasarana, Lokasi Kegiatan, Tanggal Kerja (tgl ... s/d 
tgl ...), dan Masa Kerja (... hari). 

2. Upah untuk masing‐masing pekerja/tukang /kepala tukang/kepala 

kelompok; mohon dituliskan Jumlah Upah untuk masing ‐ masing 

pekerja dihitung dari posisi klasifikasinya, yang dapat digunakan 

sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Upah. 

3. Nama, Jenis Kelamin,Kategori, Asal, HOK diisi dengan mencantumkan 
tanda (v) pada masing ‐masing kolom yang bersangkutan, sesuai 

dengan kondisi sebenar ‐ benarnya. 

4. Jumlah HOK merupakan Penjumlahan hari di mana pekerja / tukang / 

mandor bekerja. 

5. Jumlah Upah (Rp) merupakan Perhitungan dari Jumlah HOK dikalikan 
dengan Upah untuk 1 tenaga kerja. 

6. Tanggal Pembayaran; mohon dituliskan Tanggal Pembayaran Upah bagi 
masing ‐masing pekerja. 
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Contoh Format Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan 

Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan 

 
LPK : Jenis Kegiatan : 

Desa/Kel. : Masa Kerja : 
Kec/Kab/Kota : Program TA : 
Jenis Kegiatan :   

    

    

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

           

 

 

         

       
 ..............,...................... 

Diperiksa Oleh: 

TFL Teknik 

 

 

 

 

 

(...............................) 

Dibuat Oleh: 

Tim Pelaksana 

 

 

 

 

 

(...............................) 

Program Sanimas Tahun :

RT / RW : Jenis Kegiatan :

   Desa/Kelurahan Masa Kerja :

Kec. /Kab. /Kota :

Minggu 

Lalu

Minggu 

Ini
Jumlah Sisa

Prestasi Rencana :

Deviasi Prestasi :

........................................., ....................................

Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh:

TFL Teknik KSM

 ( ............................... )      ( ............................... )     

Jumlah

Uraian Kegiatan SatuanVolume
Harga Satuan

(Rp.)

REALISASI KEMAJUAN PELAKSANAAN MINGGUAN

No.

Hasil Pekerjaan (%) Prosentase

Kemajuan Tiap 

Pekerjaan

Prosentase

Kemajuan 

Terhadap Seluruh 

Pekerjaan

Jumlah

Harga 

(Rp.)

Bobot

(%)
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Petunjuk Pengisian Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan 

 

Formulir ini dibuat oleh Tim Pelaksana, dibuat tiap satu minggu 
Pelaksanaan terhitung dari mulainya Pelaksanaan. Formulir ini merupakan 
Rekap dari Catatan Kegiatan Harian, yang harus diisi oleh Tim Pelaksana 

setiap hari. Laporan ini diperiksa oleh TFL. 

Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 

1. Kolom Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan, Jumlah 
Harga, dan Bobot diisi sesuai   Urutan   Pekerjaan,   seperti   yang   
dimuat   dalam   Formulir   Rencana   Jadual Pelaksanaan. 

2. Kolom Hasil Pekerjaan, terdiri dari 4 sub kolom, 

 Minggu Lalu, diisi sesuai dengan bobot kemajuan yang sudah 

dicapai minggu lalu; 

 Minggu Ini, diisi sesuai dengan bobot kemajuan yang sudah dicapai 

minggu ini; 

 Jumlah, merupakan hasil penjumlahan bobot kemajuan minggu lalu 

dengan minggu ini; 

 Sisa, merupakan hasil pengurangan dari nilai kolom Bobot dengan 

sub kolom jumlah 
3. Kolom Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan adalah Nilai Prosentase 

yang didapat dari nilai sub kolom jumlah dibagi nilai kolom Bobot 
dikalikan 100%; 

4. Kolom Prosentase Terhadap Seluruh Pekerjaan adalah Nilai Kolom 

Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan dikalikan Nilai Jumlah Harga 
dibagi Total Jumlah Harga dikalikan 100%. 

5. Prestasi Rencana diisi sesuai dengan Nilai Bobot Rencana pada minggu 

tersebut yang diajukan dalam Rencana Jadual Pelaksanaan. 

6. Deviasi Rencana adalah Nilai Total Jumlah Bobot Terlaksana pada 

minggu tersebut dikurangi  Nilai  Prestasi  Rencana, bila  nilainya  
minus  berarti  Pelaksanaan  mengalami Keterlambatan dari Rencana.
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Program Sanimas Tahun :

RT / RW : Jenis Kegiatan :

   Desa/Kelurahan : Masa Kerja :

Kec. /Kab. /Kota :

Bulan

 Lalu

Bulan

 Ini
Jumlah Sisa

Prestasi Rencana :

Deviasi Prestasi :

........................................., ....................................

Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh:

TFL Teknik KSM

 ( ............................... )      ( ............................... )     

Prosentase

Kemajuan 

Terhadap Seluruh 

Pekerjaan

Jumlah

REALISASI KEMAJUAN PELAKSANAAN BULANAN

No. Uraian Kegiatan Volume Satuan
Harga Satuan

(Rp.)

Jumlah

Harga 

(Rp.)

Bobot

(%)

Hasil Pekerjaan (%) Prosentase

Kemajuan Tiap 

Pekerjaan

Contoh Format Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan 

Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan 

LPK : Jenis Kegiatan : 

Desa/Kel. : Masa Kerja : 

Kec/Kab/Kota : Program TA : 

Jenis Kegiatan :   

 

 

             
             
         ..............,...................... 

 

Diperiksa Oleh: 

TFL Teknik 

 

 

 

 

(...............................) 

Dibuat Oleh: 

Tim Pelaksana 

 

 

 

 

(...............................) 
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Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

KOP SURAT LPK 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL  

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI  

TA. …………………. 

 

Kami yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : ………………………………......………….. 

Jabatan : Tim Pelaksana 

......……………………......………….. 

Sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan  prasarana dan sarana 

selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : ………………………………......………….. 

Jabatan : Satker BPPW Provinsi ...…......………….. 

Mewakili Pemerintah 

Sebagai pihak yang memeriksa hasil  prasarana dan sarana selanjutnya 
disebut Pihak Kedua 

 

Pada hari ini …………………… Tanggal ……………… Bulan ………….. Tahun 
…………. dua ribu ………………….. Bertempat di……………  Pihak  Pertama  

telah  mempertanggung jawabkan hasil Sarana dan  Prasarana  Sanitasi  
TA.  ......………..,  dan  pihak  kedua  telah memeriksa  Sarana dan  
Prasarana  Sanitasi  TA. ……….., tersebut dengan rincian :  

1. Luas Bangunan ......................... M²  
2. WC .................................... ruang 
3. Kamar Mandi.................................ruang 

4. Kamar Mandi + WC …………..... ruang 
5. Wastafel ………………………..... 

6. Hidran Air/Tangki/Tandon Air ∑ = ……  Ukuran …….liter 
7. Bangunan Pengolahan Air Limbah …………………………...  
8. Dst disesuaikan dengan yang diserahkan. (bila perlu dibuatkan 

CEKLIST). 
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Demikian berita acara Pemeriksaan Sarana dan  Prasarana  Sanitasi TA. 

……….........di LPK.........Kel./Desa ………………….. ini dibuat untuk dapat 
dipergunakan sebagai mana mestinya. 

Pihak Kedua: 

 

 

Stempel basah 

 

 

(…Nama lengkap …) 

Pihak Pertama: 

 

 

Stempel basah 

 

 

(…Nama lengkap …) 

NIP. 
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Contoh Format Berita Acara Comissioning Test  

Kop Surat LPK 

BERITA ACARA COMISSIONING TEST PELAKSANAAN 

PENYEDIAAN SARANA DAN  PRASARANA  SANITASI  

TA. …………………. 

Kami yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : ………………………………..................................………….. 

Jabatan 

LPK 

: Ketua Tim Pelaksana....………….. 

: ....................................................... 

Kelurahan/desa : ………………………………..................................………….. 

Kecamatan : ………………………………..................................………….. 

Sebagai pihak yang melakukan comissioning test selanjutnya disebut Pihak 
Pertama  

Nama  : ………………………………..................................………….. 

Jabatan : BPPW Provinsi ....................................................………….. 

Sebagai pihak yang menerima dokumen comissioning test selanjutnya 
disebut Pihak Kedua 

Pada hari ini …………………… Tanggal ……………… Bulan ………….. Tahun 

…………. dua ribu ………………….. Bertempat di…………… ............Pihak 
Pertama telah menyerahkan dokumen hasil comissioning test pelaksanaan 

Penyediaan Sarana dan  Prasarana  Sanitasi TA. ……….., dan pihak kedua 
telah menerima dokumen tersebut di atas berupa : 

1. Berkas hasil comissioning test 
2. Laporan Pelaksanaan Fisik 
3. Dokumentasi pelaksanaan comissioning test 

4. dan lain-lain (disesuaikan) 
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Demikian berita acara comissioning test pelaksanaan Penyediaan Sarana 

dan  Prasarana  Sanitasi TA. ………….. di LPK........Kel./Desa 
………………….. ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana 

mestinya. 

Pihak Kedua: 

Stempel basah 

 

(Nama lengkap) 

Pihak Pertama: 

Stempel basah 

 

(Nama lengkap) 

NIP. 
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CONTOH FORMAT PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN 

PEMERINTAH 

Contoh Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) 

 

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) 

1. Kolom Uraian: diisi dengan nama material/bahan, alat, upah yang 

akan dibayar, khusus untuk operasional langsung di tuliskan jumlah 
(lumpsum). 

2. Kolom Volume Kebutuhan: diisi dengan jumlah material/bahan, alat, 

upah dan operasional sesuai kebutuhan total dalam RAB. 

3. Kolom Realisasi s/d Tahap Lalu:  diisi  dengan  jumlah  jenis  

material/bahan,  alat,  upah  dan operasional yang telah 
dibelanjakan/dibayar dari pengajuan tahap sebelumnya. 

4. Kolom Pengajuan Saat ini: diisi dengan jumlah material/bahan, alat, 

upah dan operasional yang akan dibelanjakan. 

5. Kolom Jumlah Kumulatif: diisi dengan jumlah jenis material/bahan, 
alat, upah dan operasional berdasarkan jumlah realisasi mulai tahap 

awal ditambah dengan pengajuan saat ini. 

6. Kolom Unit/Satuan: cukup jelas 

7. Kolom Harga Satuan: cukup jelas 

8. Kolom Jumlah: diisi dengan Jumlah nilai dana yang akan dibelanjakan 
merupakan perkalian antara unit dengan Harga Satuan. 

9. Keterangan Lain: 

- Periode bulan cukup jelas 

- Nama Tim Pelaksana cukup jelas 
- Desa/Kelurahan cukup jelas 
- Kec, Kab/Kota cukup jelas 

- Tempat, dan tanggal dicantumkan pada saat akhir masa 
pembukuan dan ditandatangan 

- Disahkan oleh yang berkepentingan. 
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RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I dst….. 

Kelurahan/Desa : ..................... Kecamatan  : .......................... 
LPK           : .................... Kota/Kabupaten : .......................... 

 

No Uraian 

Volume 

Harga 
satuan 
(Rp.) 

 
Jumlah 

(Rp.) 
Kebutuha

n 
Realisasi 

Tahap Lalu 
Pengajuan 

Saat Ini 
Kumulatif 

s.d Saat Ini 

Unit/ 
satua

n 

I BAHAN        

1         

Dst         

II ALAT        

1         

2         

Dst         

III UPAH        

1         

2         

Dst         

IV OPERASIONAL        

         

Jumlah Total Pengajuan         Rp. 
Terbilang : (.........................................................................................................) 

 

..............,..../........./..............  

Disetujui oleh: 

Ketua Tim Pelaksana 

 

(.................................) 

Dibuat oleh: 

Bendahara 

 

(.................................) 

Diperiksa oleh: 

TFL 

 

(.................................) 
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Contoh Format Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) 

RENCANA PENARIKAN DANA BANK (RPDB) 

PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN  PRASARANA  SANITASI 

TAHAP I 70%, TERMIN KE-........................... 

 
LPK     : ..................... Kecamatan  : .......................... 
Kel./Desa    : .................... Kota/Kabupaten : .......................... 

 

N

o 
Uraian 

Volume 

Harga 

satuan 
(Rp.) 

 
Jumlah 

Pengajuan 
(Rp.) 

Kebutuha
n 

Realisasi 
s/d Tahap 

Lalu 

Pengajuan 
Saat Ini 

Kumulatif 
s.d Saat Ini 

Unit/ 
satuan 

I BAHAN/MATERIIRIAL        

1         

Dst         

II SEWA  ALAT        

1         

2         

Dst         

III UPAH        

1         

2         

Dst         

IV OPERASIONAL        

         

Jumlah Total Pengajuan         Rp. 
Terbilang : (.........................................................................................................)  

 

..............,..../........./..............  

Diperiksa oleh: Dibuat Oleh: 

TFL 

 

 

(.................................) 

Ketua Tim Pelaksana 

 

 

(.................................) 

Bendahara 

 

 

(.................................) 
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) 

1. Kolom Uraian : diisi dengan nama bahan, alat, upah, dan operasional 
yang sudah dibayar. 

2. Kolom Jumlah Biaya Laporan yang lalu : diisi dengan jumlah laporan di 
LPD sebelumnya, khusus untuk pengisian LPD termin 1, kolom jumlah 
biaya laporan yang lalu belum ada pengeluaran, LPD  termin 2. 

3. Jumlah biaya di laporan ini diisi dengan nilai biaya bahan, alat, upah, 
dan operasional yang sudah dibayar pada periode penggunaan dana di 

termin yang sama di pelaporan LPD saat ini. 

4. Kolom kumulatif biaya diisi dengan jumlah dari biaya laporan yang lalu 
dengan Jumlah biaya di laporan saat ini. 

5. Keterangan Lain : 

- Periode bulan cukup jelas 
- Nama Tim Pelaksana cukup jelas 

- Desa/Kelurahan cukup jelas 
- Kec, Kab/Kota cukup jelas 

- Tempat, dan tanggal dicantumkan pada saat akhir masa pembukuan 
dan ditandatangan 

- Dibuat  oleh yang Bendahara Tim Pelaksana 

- Diketahui oleh  Tim Pelaksana 
- Diperiksa oleh yang TFL 
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Contoh Format Laporan Penggunaan Dana (LPD) 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD)  

Kelurahan/Desa : ..................... Kecamatan  : .......................... 

LPK                    : .................... Kota/Kabupaten : .......................... 

No Uraian 
Jumlah Biaya 

Laporan yang lalu 
Jumlah Biaya 

Laporan saat ini 
Komulatif 

Biaya 

I BAHAN    

1     

2     

3     

Dst     

     

II ALAT    

1     

2     

Dst     

III UPAH    

1     

2     

Dst     

IV OPERASIONAL    

Jumlah - - - 

Saldo Kas pada saat ini Rp. :   

..............,..../........./..............  

Disetujui oleh: 

Ketua Tim Pelaksana 

 

(.................................) 

Dibuat oleh: 

Bendahara 

 

(.................................) 

Diperiksa oleh: 

TFL 

 

  (.................................)  
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Contoh Format Surat Rekomendasi Pencairan 

KOP SURAT 

SURAT REKOMENDASI PENARIKAN DANA DARI BANK   

Desa/Kelurahan ………………., ……………… 

Kepada Yth.  

Bp./Ibu Pimpinan 

Bank ……………………… 

Berdasarkan Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB)  Tim Pelaksana LPK 

……………………. untuk penarikan dana dari bank dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan Penyediaan Sarana dan  Prasarana  Sanitasi 
yang diajukan ke kami dan setelah kami periksa, maka dengan ini mohon 

kiranya Bp./Ibu Pimpinan Bank …………………………… dapat mencairkan 
dana sebesar Rp. 

……………………………….…………………………………………………………………
…………………) kepada Tim Pelaksana LPK ……………………….. dengan No. 
Rekening ……………………………………………………… 

Atas kerjasama dalam pengendalian pelaksanaan program ini, kami 
sampaikan terima kasih. 

 

Hormat Kami, 

       TFL 

 

 

 

(……………….) 

 

Tembusan: 

1. Tim Pelaksana LPK............ 
2. PPK Sanitasi BPPW........ 

3. Arsip
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Contoh Format Buku Bank Tim Pelaksana LPK 

BUKU BANK TIM PELAKSANA LPK 

Bulan : …………………. 20…… 

NAMA LPK     : …………………………………………………………..  

ALAMAT   : …………………………………………………………..  

DESA/KELURAHAN : ...………………………………………………………..  

KECAMATAN  : …………………………………\………………………..  

KABUPATEN/KOTA : ………………………………………………………….. 

JENIS KEGIATAN  : ………………………………………………………….. 

JUMLAH BANTUAN : ………………………………………………………….. 

Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

1 2 4 5 6 

 Saldo Awal    

 (dilanjutkan dengan 

uraian penggunan 
dana) 

   

    

     

 Saldo akhir :    

   ……………,……………../…………./ 

Disetujui oleh: 

Ketua Tim Pelaksana 

 

 

(.................................) 

Dibuat oleh: 

Bendahara 

 

 

(.................................) 

Diperiksa oleh: 

TFL 

 

 

(.................................) 
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PETUNJUK PENGISIAN BUKU BANK TIM PELAKSANA 

1. Kolom Tanggal (1) : diisi dengan tanggal transaksi secara berurutan dari 

tanggal terkecil 

2. Kolom Uraian (2) : diisi dengan jenis transaksi yang terjadi. 

3. Kolom  Nomor  Bukti  (3)  :    diisi  dengan  nomor  bukti  transaksi  

(uang  masuk,  uang  keluar) merupakan termin masuk dan pencairan 
penggunaan termin. 

4. Kolom Penerimaan (4) : diisi dengan nilai transaksi yang diterima dari 
pencairan termin Dana Bantuan 

5. Kolom Pengeluaran (5) : diisi dengan nilai transaksi yang dikeluarkan 

sebagai penggunaan dana yang masuk ke dalam Kas Tim Pelaksana. 

6. Kolom Saldo (6) : diisi dengan nilai nominal yang merupakan selisih 
antara saldo awal, ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran. 

7. Keterangan Lain : 

- Periode cukup jelas 

- Nama Tim Pelaksana LPK cukup jelas 
- Desa/Kelurahan cukup jelas 
- Kec, Kab/Kota, Provinci cukup jelas 

- Tempat, dan tanggal dicantumkan pada saat akhir masa 
pembukuan dan ditandatangan. 

- Disahkan oleh yang berkepentingan. 
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CONTOH FORMAT PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI 

OLEH TIM PENGELOLA 

Contoh Format Rencana Penggunaan Dana Pemeliharaan 

RENCANA PENGGUNAAN DANA PEMELIHARAAN 

LPK   : 
Desa/Kel  : 

Kecamatan  : 
Kabupaten  : 
Provinsi   : 

 

No 
Jenis Kegiatan 

Pemeliharaan 
Biaya 

Rencana Penggunaan Dana 

Bulan 1 Bln. 2 Dst Bln 12 

       

       

 

      ........., tanggal .....  bulan......tahun ... 

 

Diketahui, 

 

 

Kepala LPK 

Dibuat, 

 

 

Ketua Tim Pengelola 
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Contoh Format Realisasi Penggunaan Biaya Pemeliharaan  

REALISASI PENGGUNAAN BIAYA PEMELIHARAAN 

LPK   : 
Desa/Kel   : 

Kecamatan  : 
Kabupaten  : 
Provinsi   : 

 

No. 
Jenis Kegiatan 

Pemelihaaan 
Frekwensi 

Biaya Jumlah 
Keterangan 

(Rp) (Rp) 

      

      

      

 

      ........., tanggal .....  bulan......tahun ... 

 

Diketahui, 

 

 

Kepala LPK 

Dibuat, 

 

 

Ketua Tim Pengelola 
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Pelaporan  
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Format 1. Outline Laporan Bulanan TFL 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tugas dan Tanggungjawab TFL 

1.3 Profil LPK Pendampingan 

1.4 Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan 

BAB 2. PELAKSANAAN KEGIATAN 

2.1 Status dan Kondisi Lahan 

2.2 Realisasi Kegiatan 

2.3 Pencairan Dana 

2.4 Progres Fisik dan Keuangan 

BAB 3. RENCANA KEGIATAN BULAN SELANJUTNYA 

3.1 Jadwal Rencana Kegiatan 

BAB 4. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI 

4.1 Permasalahan 

4.2 Rekomendasi 

Lampiran A. Dokumentasi Kegiatan 

Lampiran B. Kurva S 
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Format 2. Outline Laporan Bulanan oleh Penyedia Barang/Jasa 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tugas dan Tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa 

1.3 Profil LPK Pendampingan 

1.4 Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan 

BAB 2. PELAKSANAAN KEGIATAN 

2.1 Status dan Kondisi Lahan 

2.2 Realisasi Kegiatan 

2.3 Pencairan Dana 

2.4 Progres Fisik dan Keuangan 

BAB 3. RENCANA KEGIATAN BULAN SELANJUTNYA 

3.1 Jadwal Rencana Kegiatan 

BAB 4. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI 

4.1 Permasalahan 

4.2 Rekomendasi 

Lampiran A. Dokumentasi Kegiatan 

Lampiran B. Kurva S 
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Format 3. Outline Laporan Bulanan oleh BPPW Provinsi 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kegiatan 

1.2 Tujuan Kegiatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Sanitasi 

1.3 Profil LPK Pendampingan 

1.4 Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan 

BAB 2. PELAKSANAAN KEGIATAN 

2.1 Tahap Perencanaan 

a. Desain sarana dan prasarana sanitasi prototipe dari Direktorat BPB 

dan Direktorat Sanitasi, termasuk apabila terdapat penyesuaian 

desain yang diperlukan. 

b. Spesifikasi Teknis dari sarana dan prasarana yang dibangun 

 

2.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Metode kerja yang dilaksanakan untuk pembangunan sarana dan 

prasarana sanitasi 

b. Profil pelaksanaan pekerjaan termasuk permasalahan yang timbul. 

Profil ini didapatkan dari rekap bulanan progres pekerjaan berserta 

dokumentasinya. 

c. Pelaksanaan commissioning test beserta dokumentasinya. 

d. Pelaksanaan serah terima pekerjaan beserta dokumentasinya. 

e. Pencairan Pendanaan dan dilampirkan bukti pembelian barang 

yang diperlukan untuk pembangunan. 

 

2.3 Tahap Pasca Konstruksi 

a. SOP yang disampaikan untuk panduan operasi dan pemeliharaan 

prasarana sanitasi yang telah dibangun. 

b. Progres kegiatan selama masa pemeliharaan, paling tidak sekitar 1-

2 bulan setelah selesai konstruksi. 

c. Usulan lokasi yang akan dilaksanakan tahun selanjutnya. 

 

 

 

 



 

- 149 - 

BAB 3. PENUTUP 

a. Kesimpulan, yang berisi terkait dengan total LPK yang dibangun, 

permasalahan yang timbul selama proses pembangunan, dan 

usulan lokasi.  

b. pembangunan LPK tahun berikutnya. 

c. Rekomendasi: berisi rekomendasi bagi permasalahan yang mungkin 

timbul selama proses pembangunan LPK, dan rekomendasi lainnya 

yang bertujuan untuk kemudahan pelaksanaan pembangunan 

sarana dan prasarana sanitasi di LPK. 
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F. TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE REUSE RECYCLE (TPS 3R) 

I. KETENTUAN UMUM 

1.1. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan 

sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber 

merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. 

Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya 

(rumah tangga) masih kurang memadai, sehingga berbagai  gerakan perlu ditingkatkan 

melalui peranan tokoh masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun 

pemerintah. 

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R)  

merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau 

kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui 

pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan 

rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh. Penanganan 

sampah dengan pendekatan infrastruktur TPS 3R lebih menekankan kepada cara 

pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal 

(area permukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, 

dan lain-lain). 

Penyelenggaraan TPS 3R diarahkan kepada konsep Reduce (mengurangi), Reuse 

(menggunakan kembali) dan Recycle (daur ulang), yang dilakukan untuk melayani 

suatu kelompok masyarakat (termasuk di kawasan masyarakat berpenghasilan 

rendah) yang melayani minimal 200 rumah atau kepala keluarga. Dalam 

pelaksanaannya pengelolaan sampah merupakan rangkaian sub-sistem pewadahan, 

sub-sistem pengumpulan, sub-sistem pengolahan, sub-sistem pengangkutan, dan sub-

sistem pemrosesan akhir, dimana TPS 3R menjalankan sub-sistem pewadahan hingga 

pengangkutan residu ke TPA pada skala komunal berbasis masyarakat. 

Konsep utama pengolahan sampah pada TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas 

dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPS 3R diharapkan berperan dalam 

meminimalisir kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di 

perkotaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, untuk meletakkan TPA sampah 

pada hirarki terbawah, sehingga meminimasi residu saja untuk diurug dalam TPA 

sampah. TPS 3R diharapkan dapat mendukung ketercapaian target pengurangan 

sesuai Peraturan Presiden  Nomor 97 Tahun 2017 Tentang  Kebijakan  dan Staregi 

Nasional  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan sampah Sejenis Rumah Tangga 

Tahun 2017-2025 yang tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025 

INDIKATOR 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Proyeksi timbulan 
Sampah Rumah 
Tangga dan   
Sampah Sejenis 

Sampah Rumah 
Tangga (juta ton) 

65.8 66.5 67.1 67.8 68.5 69.2 69.9 70.06 70.08 

Target 

Pengurangan 
Sampah Rumah 
Tangga dan 
Sampah Sejenis 

Sampah Rumah 
Tangga (juta ton) 

9,89 12 13,4 14 16,4 17,99 18,9 19,7 20,9 

(5%) (18%) (20%) (22%) (24%) (26%) (27%) (28%) (30%) 

Target 

Penanganan 
Sampah Rumah 
Tangga dan 
Sampah Sejenis 

Sampah Rumah 
Tangga (juta ton) 

7,3 48,5 53,7 50,8 50,7 50,52 50,3 50,1 49,9 

(72%) (73%) (80%) (75%) (74%) (73%) (72%) (71%) (70%) 

Penyelenggaraan TPS 3R harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan 

melalui: 

1. Proses pelibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah. 

2. Proses pemberdayaan/penguatan masyarakat dan Pemerintah Daerah. 

3. Proses pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan 

TPS 3R. 

Dalam sistem pengelolaan sampah, TPS 3R dapat berperan sebagai infrastruktur yang 

mendukung pengurangan sampah skala kawasan. Jumlah, kapasitas, dan 

keberfungsiannya harus dipastikan, karena merupakan upaya untuk mengurangi 

kuantitas dan/atau karakteristik sampah yang masih harus diproses lebih lanjut pada 

TPA sampah, dimana pengurangan sampah dilakukan dari sumber sampah (wadah 

sampah di lokasi sumber sampah) ke wadah sampah yang ada di luar sumber sampah, 

sebelum dikumpulkan atau diangkut melalui sistem kota/kabupaten ke TPS 3R, 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis institusi atau TPA sampah. 

Dalam rangka memudahkan berbagai pihak dalam melaksanakan program 

pengurangan sampah tersebut, disusunlah suatu Tata Cara Penyelenggaraan Umum 

Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R).  

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud diselenggarakan Program TPS3R adalah: 

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; 

2. Meningkatkan kebersihan lingkungan; 

3. Melindungi kualitas air sungai dari penumpukan sampah dan mengurangi 

beban pencemaran badan air (sungai, danau, dan lain-lain); 

4. Melindungi kualitas udara dari polusi pembakaran sampah; 

5. Melindungi kualitas tanah dari pencemaran akibat aktivitas penimbunan 
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sampah. 

6. Memperpanjang umur teknis TPA sampah. 

Adapun tujuan diselenggarakan Program TPS 3R adalah: 

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TPS 3R; 

2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah dan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat; 

3. Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang berkualitas, 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan; 

4. Mengurangi beban pengolahan sampah di TPA dengan mengurangi timbulan 

sampah di sumbernya;  

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat. 

1.3. PRINSIP PENYELENGGARAAN UMUM TPS 3R 

Pada prinsipnya, penyelenggaraan TPS 3R menggunakan konsep Reduce (mengurangi), 

Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (daur ulang) dimana upaya pengurangan 

sampah dilakukan di sumber pada skala komunal/kawasan sehingga volume sampah 

yang diangkut ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dapat berkurang secara signifikan.  

Hingga saat ini, proses pengolahan sampah yang berlangsung di TPS 3R adalah dengan 

memilah sampah secara umum menjadi sampah organik (dedaunan dan sisa makanan) 

dan sampah anorganik (plastik, kertas, logam, kaca dll). Sampah organik didaur ulang 

melalui proses biologis, sedangkan sampah anorganik dipilah secara mendetail untuk 

dapat disalurkan ke pihak yang dapat mendaur ulang tahap lanjutan. TPS 3R dapat 

menerapkan sistem bank sampah untuk mendorong pemilahan dapat berlangsung 

sejak dari sumber. Selain itu banyak cara lainnya yang berkembang saat ini di 

masyarakat agar dapat mendorong pelibatan aktif masyarakat untuk memilah sampah 

sejak dari rumah/sumber. Sampah anorganik yang belum dapat dimanfaatkan (residu) 

diangkut menuju TPA. 

Penyelenggaraan TPS 3R dilakukan oleh kelompok masyarakat, difasilitasi oleh Tenaga 

Fasilitator Lapangan dan didampingi oleh Pemerintah Daerah mulai dari tahap 

peminatan, tahap perencanaan, tahap konstruksi, hingga tahap operasional 

pengelolaan TPS 3R. Diagram berikut merupakan peran Pemerintah Daerah selama 

tahap pengusulan hingga terlaksananya pembangunan TPS 3R. Untuk peran 

pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan operasional TPS 3R 

ada pada pembahasan lainnya di Bab 6 terkait Operasional dan Pemeliharaan.  
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Gambar 1 Komitmen Organisasi Perangkat Daerah untuk Mendukung Keberfungsian 
TPS 3R 

1.4. LANDASAN OPERASIONAL TPS 3R 

Hal-hal pokok terkait penyelenggaraan TPS 3R, adalah sebagai berikut: 

1. Menangani kawasan yang rawan persampahan sesuai Strategi Sanitasi Kota 

(SSK) sebagaimana didefinisikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). 

2. Mampu melayani minimal 200 KK atau 1000 – 1600 jiwa yang setara dengan 3-

6 m3 per hari. 

3. Lahan yang dibutuhkan untuk TPS 3R dengan luas minimal 200 m2. 

4. Sampah yang masuk sudah terpilah sejak dari sumber. Hal ini untuk 

mengoptimalkan kinerja TPS 3R. Untuk itu diperlukan upaya pemberdayaan 

pemilahan sampah oleh warga. 

5. Pengumpulan sampah terpilah dilakukan dengan menggunakan gerobak 

manual atau gerobak motor. Pengumpulan sampah secara terpilah dapat 

dilakukan dengan membuat sekat pada gerobak pengumpul sampah atau 

dengan membuat mekanisme jadwal pengangkutan sampah sesuai jenis nya, 

misal sampah organik setiap hari, sampah anorganik setiap 2-3 hari sekali. 

6. Proses pengolahan sampah dilakukan melalui proses pemilahan (fisika), 

pengolahan sampah organik (biologis), pengumpulan sampah anorganik yang 

dapat didaur ulang, pemadatan maupun pencacahan (proses fisika) sampah 

anorganik daur ulang untuk mengoptimalkan volume yang disalurkan ke pelaku 

daur ulang, serta, serta pengangkutan sampah ke TPA sampah untuk sampah 

residu yang telah diolah secara fisika (pemadatan). 

7. Untuk sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dikumpulkan dan dikelola 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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8. Dibutuhkan dukungan biaya operasional TPS 3R melalui iuran sampah warga 

dan juga alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah (APBD) atau Dana Desa. 

Gambar 2 menunjukkan sistem pengelolaan sampah dari sumber hingga menuju ke 

tempat pemrosesan akhir. Sampah dari sumber diharapkan dapat dipilah oleh 

masyarakat minimal kedalam 3 jenis wadah sampah berbeda, diantaranya:  

− Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk;   

− Sampah Anorganik Daur Ulang, yaitu kategori sampah anorganik (Sulit 

Membusuk) yang dapat di daur ulang; 

− Sampah Anorganik Residu (belum dapat di daur ulang). 

 

 

Gambar 2 Diagram Pengelolaan Sampah Berbasiskan Prinsip 3R 

Sampah kemudian dikumpulkan oleh petugas pengumpul sampah dengan pewadahan 

terpisah. Ketiga jenis sampah ini dibawa ke TPS 3R untuk diolah. Sampah organiknya 

diolah menjadi kompos atau produk lainnya. Sedangkan sampah anorganik daur ulang 

dikumpulkan untuk dijual ke lapak/diolah menjadi produk baru. Sisa dari pengolahan 

sampah di TPS 3R yaitu sampah residu dibawa ke TPA. Sementara apabila dalam 

sistem layanan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sistem pengangkutan sampah B3 

dari Rumah Tangga, dapat dilakukan pemilahan sampah jenis B3 sejak dari sumber 

(rumah tangga) dan juga fasilitas di TPS 3R perlu disediakan khusus untuk tempat 

penyimpanan sementara sampah B3. 

Dengan sistem pemilahan sampah yang diterapkan sejak dari sumber, diharapkan 

pengurangan sampah di skala komunal/kawasan dapat berkurang sebanyak mungkin 

hingga mencapai 70 – 80% sampah terolah di TPS 3R sehingga hanya sekitar 20 – 30% 

sampah residu saja yang diangkut ke TPA. 

Pada Sub-bab berikut, akan dibahas mengenai prinsip pengolahan sampah organik 

dan anorganik. 

1.5. PENGOLAHAN SAMPAH 

1.5.1. Pengolahan Sampah Organik 

Ada banyak cara untuk mengolah sampah organik, diantaranya  adalah: 

a. Dengan proses pengomposan sehingga menghasilkan kompos (pupuk 
organik),  

b. Biodigester yang menghasilkan produk gas metan untuk keperluan memasak,  

 

 

Sampah Dipilah Di Sumber 

Pengumpulan 
Terpilah 

Sampah Organik  
(Sisa Makanan/ Sampah 

Kebun/dll)  

Sampah Anorganik Daur Ulang (Beling, 
Plastik, Kertas, Emberan, dll) 

Residu 

Sampah Anorganik Diolah  
(Dipilah spesifik/ Dipress/ Dicacah)  

dan dikirim ke pelaku daur ulang 

Diangkut ke 
TPA 

Pengolahan Sampah 
Organik 

Produk dari Sampah Organik 
(Kompos/Pakan Ternak/dll) 

Pewadahan Terpilah 

Di Sumber 

Organik Daur 
Ulang 

Residu 

http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://rajawalimesin.blogspot.com/2015/12/mesin-press-sampah-plastik-kertas-dan-kaleng.html&psig=AFQjCNHpHFKQrMw-ZpGcAiJnA9PeGLZbtQ&ust=1492477149706296
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c. Pemanfaatan untuk pakan ternak (BSF) yang dihasilkan sampah atau 
pengolahan langsung dari sampah organik menjadi pakan ternak, dll. 

Opsi teknologi pengolahan sampah organik tersebut sangat terbuka untuk diterapkan 
di TPS 3R, akan tetapi pada buku Pedoman Teknis Pelaksanaan ini, hanya akan 
dilakukan pembahasan mengenai proses pengomposan. Proses pengomposan adalah 
proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme terhadap bahan organik 
biodegradable. Tujuan pengomposan adalah untuk mengubah bahan organik yang 
biodegradable menjadi bahan yang secara biologi bersifat stabil, dengan demikian 
mengurangi volume atau massanya. Proses alamiah ini menguraikan materi organik 
menjadi humus dan bahan mineral. Karena proses pembuatannya secara aerob, akan 
timbul panas, sehingga proses ini akan membunuh bakteri patogen, telur serangga dan 
larva lalat, serta mikroorganisme lain yang tidak tahan pada temperatur di atas 
temperatur normal. 

Proses pembuatan kompos teridiri dari 2 tahap, yaitu: 

1. Pembuatan kompos setengah matang membutuhkan waktu sekitar 3 minggu; 

2. Pematangan (maturasi) kompos yang berlangsung sekitar 4–6 minggu. 

 

Gambar 3 Alternatif pengolahan sampah di TPS 3R 

Kompos yang dihasilkan dari proses degradasi yang diuraikan di atas, baik pada 
pengomposan tradisional maupun pada pengomposan modern (pengomposan 
dipercepat) disebut sebagai kompos setengah matang yang belum stabil, dan tidak baik 
bila digunakan langsung pada tanaman. Dibutuhkan proses pematangan agar 
tanaman yang menggunakan tidak terganggu, misalnya akibat panas reaksi yang 
ditimbulkan. Proses pematangan kompos sampai saat ini biasanya dilakukan dalam 
bentuk diangin-angin di udara terbuka. Pengomposan setengah matang dapat 
dipercepat dengan mengatur faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga berada 
dalam kondisi yang optimum. Rekayasa pengomposan lebih banyak berkonsentrasi 

pada proses ini. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan (Enri Damanhuri, 2016): 

- Bahan yang dikomposkan. Sebaiknya dipisah pengomposan sampah daun dan 
kayu dengan sampah sisa makanan. Semakin banyak kandungan kayu atau bahan 
yang mengandung lignin, semakin sulit terurai. 

- Ukuran bahan yang dikomposkan. Kontak bakteri akan semakin baik jika ukuran 
sampah semakin kecil dan luas permukaan besar. Diameter yang baik antara 25 – 
75 mm. Namun apabila terlalu kecil, dikhawatirkan kondisi akan menjadi anaerob 
karena proses pemampatan. 
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- Kandungan karbon, nitrogen dan fosfor. Sumber karbon (C) banyak dari jerami, 
sampah kota, daun-daunan. Sumber nitrogen (N) berasal dari protein, misal 
kotoran hewan. Perbandingan C/N yang baik dalam bahan yang dikomposkan 
adalah 25 – 30 (berat-kering), sedang C/N akhir proses adalah 12 – 15. Seperti 
halnya nitrogen, fosfor merupakan nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme. 
Harga C/P untuk stabilisasi optimum adalah 100:1. Nilai C/N untuk beberapa 
bahan antara lain: Kayu (200 – 400), Jerami padi (50 – 70), Kertas (50), Kotoran 
Ternak (10-20), Sampah kota (30). 

- Mikroorganisme. Ada pendapat ahli yang menyatakan penambahan EM4 tidak 
terlalu dibutuhkan. Mikroorganisme yang dibutuhkan sudah sangat berlimpah 
pada sampah kota. Cara yang efektif adalah mengembalikan lindi dan sebagain 
kompos yang telah berhasil pada timbunan kompos yang baru, sebab pada bahan 
itulah terkumpul mikroorganisme dan enzim yang dibutuhkan. 

.  

Gambar 4 Pola temperatur pada proses aerator bambu 

- Temperatur. Temperatur terbaik pengomposan adalah 50o – 55o C. Suhu rendah 
menyebabkan pengomposan akan lama, sementara suhu tinggi (60 – 70oC) 
menyebabkan pecahnya telur insek, dan materinya bakteri-bakteri patogen. 
Berikut adalah pola temperatur pada timbunan sampah dengan proses aerator 
bambu (Gotaas, 1973) 

- Kadar air. Kadar air sangat penting dalam proses aerobik. Kadar air sampah sangat 
dipengaruhi oleh komposisi sampahnya. Pembalikan diperlukan untuk menjaga 
kelembaban selama proses pengomposan. Kadar air yang optimum sebaiknya 
berada pada rentang 50 – 65%, kurang lebih selembab karet busa yang diperas.  

- Kondisi asam basa (pH). pH memegang peranan penting dalam pengomposan. Bila 
pH terlalu rendah perlu penambahan kapur atau abu. Di awal proses 
pengomposan, nilai pH pada umumnya adalah antara 5 dan 7, dan beberapa hari 
kemudian pH akan turun dan mencapai nilai 5 atau kurang akibat terbentuknya 
asam organik dari akrivitas mikroorganisme dan temperatur akan naik cepat. 3 
hari kemudian pH akan mengalami kenaikan menjadi 8 – 8,5 dan akhirnya stabil 
pada pH 7-8 hingga akhir proses (kompos matang). Bila aerasi tidak cukup maka 
akan terjadi kondisi anaerob, pH dapat turun hingga 4,5. 

Berikut merupakan ilustrasi aktivitas pengomposan sampah organik. 

Sistem Open Aerator bambu Sistem Caspary 

Gambar 5 Pengomposan Sampah Organik 
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Terdapat standar nasional yang mengatur minimum kadar yang dimiliki oleh kompos 

agar memenuhi standar kualitas yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk nutrisi 

tanaman.  Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik diatur pada SNI : 19-

7030-2004, yang terdapat pada Tabel 2. Spesifikasi ini menetapkan kompos dari 

sampah organik domestik yang meliputi, persyaratan kandungan  kimia, fisik dan 

bakteri yang harus dicapai dari hasil olahan sampah organik domestik menjadi  

kompos, karakteristik dan spesifikasi kualitas kompos dari sampah organik domestik. 

Tabel 2 Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik 

No Parameter Satuan Minim Maks. No Parameter Satuan Minim Maks. 

1 Kadar Air % 0C 50 17 Cobalt (Co) mg/kg * 34 

2 Temperatur   
Suhu air 

tanah 
18 

Chromium 
(Cr) 

mg/kg * 210 

3 Warna   Kehitaman 19 
Tembaga 

(Cu) 
mg/kg * 100 

4 Bau   
Berbau 

tanah 
20 

Mercuri 

(Hg) 
mg/kg * 0,8 

5 
Ukuran 
partikel 

mm 0,55 25 21 Nikel (Ni) mg/kg * 62 

6 
Kemampuan 
ikat air 

% 58  22 Timbal (Pb) mg/kg * 150 

7 pH  6,80 7,49 23 
Selenium 

(Se0 
mg/kg * 2 

8 Bahan asing % * 1,5 24 Seng (Zn) mg/kg * 500 

 
Unsur 
makro 

    Unsur lain    

9 
Bahan 
organik 

% 27 58 25 Calsium % * 25.5 

10 Nitrogen % 0,4  26 
Magnesium 

(Mg) 
% * 0.6 

11 Karbon % 9,8 32 27 Besi (Fe) % * 2.0 

12 
Phosfor 
(P2O5) 

% 0,1  28 
Aluminium 

(Al) 
%  2.2 

13 C/N rasion  10 20 29 
Mangan 

(Mn) 
%  0.1 

14 
Kalium 
(K2O) 

% 0,2 *  Bakteri    

 Unsur mikro    30 Fecal Coli MPN/gr  1000 

15 Arsen mg/kg * 13 31 
Salmonella 

sp. 
MPN/4 

gr 
 3 

16 
Cadmium 
(Cd) 

mg/kg * 3 

Keterangan: *Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari maksimum 

Sumber: SNI : 19-7030-2004 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, 
Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah, terdapat persyaratan teknis pupuk organik yang 
dapat dilihat pada Tabel 3. Pada peraturan ini disebutkan beberapa parameter pupuk 

organik yang harus dipenuhi standarnya seperti C/N rasio, kadar air, logam berat, pH, 
dan lain-lain. Contoh pupuk organik yang disebutkan dalam peraturan ini salah 
satunya adalah kompos dari berbagai jenis bahan dasar : jerami, sisa tanaman, kotoran 
hewan, blotong, tandan kosong, media jamur, sampah organik, sisa limbah industri 
berbahan baku organik.  
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Tabel 3  Persyaratan Teknis Pupuk Organik 

No PARAMETER SATUAN 

STANDAR MUTU 

Granul/Pelet Remah/Curah 

Murni 
Diperkaya 
mikroba 

Murni 
Diperkaya 
mikroba 

1 C – organik % Min 15 Min 15 Min 15 Min 15 

2 C/N rasio  15-25 15-25 15-25 15-25 

3 
Bahan ikutan 
(plastik, kaca, 
kerikil) 

% 
Maks 2 Maks 2 Maks 2 Maks 2 

4 Kadar Air *) % 8-20 10-25 15-25 15-25 

5 

Logam berat: 
As 
Hg 
Pb 
Cd 

ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

Maks 10 
Maks 1 
Maks 50 
Maks 2 

Maks 10 
Maks 1 
Maks 50 
Maks 2 

Maks 10 
Maks 1 
Maks 50 
Maks 2 

Maks 10 
Maks 1 
Maks 50 
Maks 2 

6 pH - 4-9 4-9 4-9 4-9 

7 
Hara makro 
(N+P2O5+K2O) 

% Min 4 

8 

Mikroba 

kontaminan: 
- E.coli 
- Salmonella sp 

MPN/gMPN/g 
Maks 102 

Maks 102 
Maks 102 

Maks 102 
Maks 102 

Maks 102 
Maks 102 

Maks 102 

9 

Mikroba 
fungsional 
- Penambat N 
- Pelarut P 

cfu/g 
cfu/g - 

Min 103 Min 
103 - 

Min 103 Min 
103 

10 
Ukuran butiran 
2-5 mm 

% Min 80 Min 80 - - 

11 

Hara mikro: 
- Fe total atau 
- Fe tersedia 
- Mn 
- Zn 

Ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

Maks 9000 
Maks 500 
Maks 5000 
Maks 5000 

Maks 9000 
Maks 500 
Maks 5000 
Maks 5000 

Maks 9000 
Maks 500 
Maks 5000 
Maks 5000 

Maks 9000 
Maks 500 
Maks 5000 
Maks 5000 

12 
Unsur lain: 
- La 
- Ce 

Ppm 
Ppm 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

*)Kadar air di atas dasar berat basah 

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 70 Tahun 2011 

Tabel 4  Contoh Kualitas Kompos Sampah Dapur 

Substansi % Berat Kering 
SNI 19-7030-2004 

Min Maks 

Materi Organik 25-50 27 58 

Karbon (C) 8-50 9,80 32 

Nitrogen(N) 0,4-3,5 0,40 - 

Fosfor (P2O5) 0,3-3,5 0,10 - 

Kalium (K2O) 0,5-1,8 0,20 - 

Kalsium (Ca) 1,5-7 - 25,5 

Abu 20-65   

Hasil pengomposan dapat berupa kompos padat maupun lindi. Lindi (leachate) adalah 

cairan yang merembes melalui tumpukan sampah dengan membawa materi terlarut 

atau tersuspensi terutama hasil proses dekomposisi materi sampah. Lindi yang 

dihasilkan dari proses pengomposan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair atau 

diresirkulasi dalam proses pengomposan karena dapat menjadi nutrisi yang baik bagi 

bakteri pengurai dalam proses pengomposan. 

1.5.2. Pengolahan Sampah Anorganik  

Sampah anorganik atau sampah kering atau sampah non-hayati adalah sampah yang 

sukar atau tidak dapat membusuk, seperti logam, kaleng, plastik, kaca, dan 
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sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola hidup, 

komposisi jenis sampah anorganik, khususnya di kota besar semakin banyak hampir 

menyentuh di angkat 40-50% (Hasil Studi BPPT-JICA, 2007). Oleh karena itu, TPS 3R 

sebagai muara pengumpulan dan pengolahan sampah diharapkan untuk juga dapat 

menjalankan pengolahan terhadap jenis sampah anorganik. 

Secara umum memang jenis sampah terbagi dua, jenis sampah organik yang dapat 

diolah dengan pengomposan, dan jenis sampah anorganik yang sulit untuk 

dikomposkan. Kedepannya diharapkan jenis sampah anorganik ini dapat dipilah lebih 

spesifik lagi menjadi jenis sampah anorganik yang dapat didaur ulang, jenis sampah 

anorganik yang tidak dapat didaur ulang (residu), dan sampah jenis B3. 

Pemilahan sampah di sumber akan mempengaruhi kualitas input sampah yang akan 

didaur ulang dan memudahkan proses pengolahan sampah selanjutnya. Oleh karena 

itu pemilahan sampah di sumber harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan TPS 

3R. Kegiatan pemilahan sejak dari sumber penghasil sampah diwajibkan sesuai dengan 

amanah Undang-Undang Pengelolaan Sampah No.18 Tahun 2008. Walaupun kegiatan 

pemilahan dapat dilakukan di TPS 3R, akan tetapi tidak efektif karena menambah 

beban operasional operator TPS 3R dan mempengaruhi kualitas input daur ulang 

sampah. 

Pengolahan sampah anorganik yang dapat didaur ulang diantaranya adalah memilah 

secara spesifik seperti memilah kertas, botol, kaleng, logam, plastik, dll. Kemudian 

dapat dilakukan pemadatan (pengepressan) agar dapat dikirim ke pelaku daur ulang 

tingkat lanjut yang berlokasi dekat dengan lokasi TPS 3R.  

Aktivitas yang direkomendasikan untuk dapat dilakukan dalam program TPS 3R antara 

lain pemilahan secara spesifik yang dilakukan sejak dari sumber, 

pemadatan/pengepresan hingga volume terkecil di lokasi TPS 3R, dan kemudian 

dikirimkan atau dijual ke pelaku usaha daur ulang terdekat untuk proses lanjutan. 

Jadi pada tahap Perencanaan Awal, perlu dilakukan pemetaan terhadap pelaku 3R 

lainnya yang berada di lokasi sekitar TPS 3R, diutamakan pelaku yang merupakan 

warga yang menjadi area pelayanan TPS 3R. Masyarakat juga dapat memanfaatkan 

bank sampah yang berada di lokasi terdekat untuk dapat menabung sampah anorganik 

daur ulangnya. 

 

Gambar 6 Rekomendasi pengelolaan sampah anorganik di TPS 3R 
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Harga dan jenis sampah anorganik yang dikirim atau dijual ke pelaku usaha daur ulang 

dapat beraneka ragam, bergantung pada pelaku usaha daur ulang di lingkungan 

setempat. Semakin baik (bersih) kualitas sampah yang dipilah maka semakin tinggi 

nilai jual sampah anorganik tersebut sehingga residu sampah yang dihasilkan semakin 

sedikit. Pelaku daur ulang sampah yang dimaksud di atas diantaranya lapak/bandar 

pengepul sampah anorganik atau bahkan bisa juga dikirimkan ke bank sampah yang 

sudah memiliki skala daya tampung yang besar. 

Berikut merupakan jenis sampah anorganik yang dapat didaur ulang antara lain: 

1. Plastik 

Plastik yang dikumpulkan oleh pelaku usaha daur ulang dapat berupa alat-alat 

rumah tangga yang berbahan plastik seperti ember pecah, gayung, tempat 

makanan yang sudah tidak dipakai, kemasan dan lain sebagainya. Sampah 

plastik dapat dilelehkan menjadi bijih plastik sebagai bahan dasar produk baru. 

Jenis sampah plastik yang dapat didaur ulang secara spesifik ditunjukkan pada 

Tabel 5 dan Gambar 7. 

Tabel 5 Jenis-jenis Plastik 
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Gambar 7 Contoh jenis-jenis sampah plastik yang dapat didaur ulang 

 

2. Logam 

Logam yang dapat didaur ulang bisa berupa kaleng, potongan besi, alumunium, 

kuningan, tembaga, seng, dll. Sampah logam ini dapat dilelehkan menjadi bahan 

dasar produk baru. Sebagai contoh, logam yang dapat dikumpulkan untuk 

didaur ulang seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut ini. 

  
         Gambar 8 Contoh jenis-jenis sampah logam yang dapat didaur ulang 

3. Kertas/kardus 

Sampah kertas atau kardus yang dapat didaur ulang ada bermacam-macam. 

Mulai kertas/kardus yang kecil dan tipis seperti kardus susu bubuk, kardus 

tebal seperti duplex, hingga kertas HVS dan tetrapack. Sampah kertas dapat 

dihancurkan dan dibuat bubur kertas sebagai bahan dasar produk baru. Contoh 

kertas dan kardus yang dapat didaur ulang ditunjukkan pada Gambar berikut. 
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Gambar 9 Contoh jenis sampah kertas dan kardus yang dapat didaur ulang 

4. Kaca 

Sampah kaca yang dapat dikumpulkan untuk didaur ulang dapat berupa botol 

kaca, gelas kaca atau pun potongan-potongan kaca seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 10 sebagai contoh. Sampah kaca di tangan pendaur ulang dapat 

dihancurkan dan dilebur menjadi bahan bauk untuk produk baru. 

 

               Gambar 10 Contoh jenis-jenis sampah kaca yang dapat didaur ulang 

Banyak sektor informal yang telah memanfaatkan sampah anorganik menjadi 

kerajinan tangan. Sampah anorganik seperti sampah kemasan kopi, kemasan 

sabun, gelas plastik telah banyak dimanfaatkan menjadi bahan baku tas, 

sandal, payung dan kerajinan tangan lainnya. Contoh bentuk pemanfaatan 

sampah anorganik menjadi barang daur ulang sebagai hasil kerajinan tangan 

ditunjukkan oleh gambar dibawah ini. 

 

               Gambar 11  Contoh jenis-jenis pemanfaatan daur ulang sampah anorganik 

menjadi kerajinan tangan 
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1.6. TAHAP PENYELENGGARAAN 

 

Gambar 12  Diagram Proses Penyelenggaraan TPS3R 

Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan TPS 3R secara umum adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pertama 

Tahap ini meliputi kegiatan persiapan, yang antara lain terdiri dari: 

a. Sosialisasi awal program dilakukan oleh Direktorat Sanitasi, Direktorat 

Jenderal Cipta Karya dan Balai PPW (Provinsi) kepada Kabupaten/Kota. 

Sosialisasi difokuskan pada kriteria penerima program dan lokasi. 

b. Pemerintah Daerah melakukan identifikasi lokasi yang sesuai dengan kriteria 

lokasi (Sub-Bab 3.1.2) dan kemudian mengirimkan surat minat dari Kepala 

Daerah (Contoh Surat Minat Terlampir) yang dilengkapi dengan Long List 

(Daftar Panjang) lokasi dan pernyataan komitmen dukungan Pemerintah 
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Daerah untuk mendukung keberfungsian TPS 3R; 

c. Surat Minat diajukan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Cipta 

Karya (DJCK) dan ditembuskan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

(BPPW) untuk kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh BPPW Provinsi 

sebelum dikirimkan ke DJCK. Apabila dokumen tidak sesuai /tidak lengkap, 

BPPW meminta Pemerintah Daerah untuk merevisi pengajuan surat minat;  

d. Proses seleksi kabupaten/kota yang berminat akan dilakukan oleh DJCK dan 

hasil penetapan lokasi Kabupaten/Kota penerima program akan 

dikomunikasikan kepada BPPW untuk kemudian disosialisasikan kepada 

Pemerintah Daerah; 

e. DJCK akan menyosialisasikan kriteria Tenaga Fasilitator Lapangan untuk 

kemudian dilakukan proses rekrutmen yang melibatkan BPPW Provinsi 

dengan mempertimbangkan juga usulan fasilitator dari Pemerintah Daerah;  

f. BPPW akan menyeleksi dan memberikan daftar TFL yang kemudian akan 

dilaksanakan pelatihan/bimbingan teknis TFL oleh DJCK. Setelah diberikan 

pelatihan/bimbingan teknis, TFL akan langsung ditempatkan ke lokasi 

Kab/Kota penerima program untuk kemudian dilakukan sosialisasi 

desa/kelurahan dan seleksi lokasi partisipatif 

g. DJCK juga akan membentuk Fasilitator/Pendamping di Tingkat Pusat dan 

Provinsi, yaitu Konsultan Advisory yang akan mengawal keberjalanan 

program TPS 3R. 

2. Tahap Kedua 

Tahap ini meliputi kegiatan perencanaan, yang antara lain terdiri dari: 

a. Selotif 

- Seleksi lokasi yang dilaksanakan hanya pada kota/kabupaten terpilih.  

- Tahap awal dari seleksi lokasi ini adalah memperoleh daftar pendek dari 

lokasi yang paling memenuhi kriteria TPS 3R. 

- Calon lokasi pada daftar pendek tersebut selanjutnya dapat dilakukan 

metode Selotif. Metode Selotif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

dan penilaian mengenai kondisi eksisting lingkungan beserta rencana 

penanganan masalah lingkung an yang sesuai untuk tiap calon lokasi. 

- Pelaksanaan metode Selotif dilakukan oleh masyarakat dan didampingi 

oleh fasilitator. Selanjutnya dari tiap-tiap calon lokasi tersebut 

memaparkan hasil pelaksanaan fasilitasinya. Calon lokasi dengan hasil 

penilaian tertinggi akan ditetapkan sebagai lokasi terpilih. 

b. Penetapan lokasi TPS 3R melalui surat penetapan lokasi penerima manfaat 

yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP 

Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah  dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Direktur Sanitasi, yang dibangun 

di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan mencantumkan 

pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota untuk 

mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan (OP) TPS 3R 

c. Penyiapan masyarakat pada lokasi terpilih dan pembentukan KSM melalui 

musyawarah mufakat, yang menetapkan bentuk dan susunan pengurus 

melalui Surat Keputusan (SK) dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan 

PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah.  

d. Pembentukan KSM dan KPP dilakukan secara musyawarah dengan 
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mempertimbangkan pengurus yang aktif pada bidang pengelolaan sampah 

dan siap menjalankan keberfungsian serta keberlanjutan TPS 3R 

e. Survei lapangan untuk mengetahui komposisi dan timbulan sampah serta 

kondisi sosial masyarakat. Selain itu, survei ini bertujuan untuk memperoleh 

data dasar dalam penentuan pemilihan teknologi, program penyuluhan, serta 

tolok ukur kinerja pembanding keberhasilan dari program yang akan 

dilaksanakan 

f. Hasil survei timbulan komposisi sampah menjadi dasar dalam menentukan 

kebutuhan sarana prasarana serta teknologi pengolahan sampah di TPS 3R. 

Selain itu hasil survei sosial juga menjadi acuan untuk menentukan strategi 

pemberdayaan kedepan 

g. Penyusunan RKM yang dilakukan oleh KSM dan didampingi oleh fasilitator 

dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah (Dinas/OPD terkait). 

Penyusunan RKM diawali dengan perencanaan yang matang terhadap 

Rencana Teknik Rinci (RTR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dilakukan oleh 

KSM dengan didampingi oleh fasilitator dan Dinas/OPD terkait. Dokumen 

RKM yang sudah siap akan diverifikasi oleh Fasilitator Provinsi dan PPK Balai 

PPW 

h. Pembuatan rekening bank atas nama KSM. 

i. Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara pihak 

Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana 

Permukiman Wilayah  dengan KSM. 

3. Tahap Ketiga 

Tahap ini meliputi kegiatan konstruksi, yang terdiri dari: 

a. Pelatihan tukang dan pekerja; 

b. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana TPS 3R; 

c. Pengawasan pekerjaan pembangunan TPS 3R mulai dari kegiatan persiapan 

sampai akhir pelaksanaan konstruksi; 

d. Pemantauan dan pengevaluasian kinerja penyelenggaraan TPS 3R dilakukan 

melalui pengukuran dan pengamatan secara rutin; 

e. Pelatihan operasional dan pemeliharaan; 

f. Pelaksanaan serah terima bangunan dan serah terima pengelolaan; 

g. Peresmian bangunan.  

 
Pada kegiatan pembangunan TPS 3R, pelaporan keuangan dilakukan secara bertahap 

yaitu Tahap 1 sebanyak 70% dan pada Tahap 2 sebanyak 30% dari pagu anggaran.  

Mekanisme pencairan dana setiap Tahap dapat dibagi kedalam beberapa tahapan yang 

akan dibahas pada Sub-Bab berikut nya. 

Pada tahapan konstruksi ini, proses pemberdayaan untuk penyiapan operasional juga 

dilakukan dengan gambaran tahapan sebagai berikut: 

a. Studi banding KPP pada lokasi TPS 3R atau sarana pengolahan sampah 

lainnya yang sudah berfungsi agar KPP mengetahui gambaran terkait 

pengelolaan TPS 3R;  

b. Edukasi kepada masyarakat agar terbangun kesadaran untuk tidak 

membuang/membakar sampah sembarangan dan juga memahami 

pentingnya peran dan tanggung jawab yang perlu dilakukan terhadap 

sampah yang dihasilkan; 
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c. Melakukan sosialisasi terhadap iuran jasa layanan pengumpulan dan 

pengolahan sampah berdasarkan hasil rembuk bersama perwakilan 

masyarakat; 

d. Menetapkan pemanfaat yang bersedia menjadi pelanggan dengan 

membagikan sticker dan kartu pelanggan; 

e. Melaksanakan pelatihan KPP untuk pelaksanaan operasional dan 

pemeliharaan TPS 3R juga terkait pencatatan administrasi, pengolahan 

sampah, keuangan, dan juga penyusunan dokumen ROP; 

f. Mengadvokasi kepada Pemerintah Daerah/Desa terkait dukungan pada 

kegiatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R. 

4. Tahap Keempat 

Tahap ini meliputi kegiatan operasional dan pemeliharaan, yang terdiri dari: 

a. Strategi pasca pembangunan penyelenggaraan TPS 3R, yaitu: 

- Merancang manajemen dan program pembinaan/pendampingan/ 

kemitraan antara pihak-pihak terkait pengelolaan sampah (OPD terkait) 

dan pelaku perdagangan barang daur ulang (lapak/bandar, koperasi, dan 

lain-lain) dengan KSM sebagai pengelola sampah. 

- Mengadakan serah terima penyelenggaraan TPS 3R dari Pejabat Pembuat 

Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman 

Wilayah  kepada Pemerintah Daerah . 

b. Keberlanjutan program yang dilaksanakan dengan replikasi dan 

pengembangan TPS 3R yang sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan 

sasarannya. 

c. Pertemuan warga untuk membentuk komunitas agar lebih memahami akan 

pentingnya mengurangi sampah sejak dari sumbernya. 

d. Penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan pada lokasi kegiatan 

penyelenggaraan TPS 3R sehingga pengembangan lebih mudah dilakukan. 

e. Pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional sesuai dengan SOP kepada 

Pemda 

f. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelaporan selama 3 bulan setelah 

TPS 3R dioperasikan, terkait jumlah sampah yang diolah di TPS 3R dalam 

satuan ton sampah terolah, kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah , 

dengan tembusan kepada Direktur Sanitasi. 

1.7. ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM TPS3R 

Penyelenggaraan Program TPS3R melibatkan berbagai komponen pelaksana dan 

instansi terkait yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, 

provinsi sampai tingkat pusat dengan struktur organisasi pada Gambar 13. Pengaturan 

organisasi pengelola dan pelaksana Program TPS3R pada tingkat pusat, provinsi, 

kabupaten/kota dan desa/kelurahan sebagaimana dijelaskan bagan berikut ini. 
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 Gambar 13  Diagram Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program TPS3R 

1.7.1. Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat 

1.7.1.1. Direktorat Sanitasi  

Direktorat Sanitasi  merupakan organisasi di tingkat pusat yang memberikan 

pembinaan teknis, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta melakukan 

Monitoring dan Evaluasi (Monev). 

Pembinaan teknis kegiatan Program TPS 3R dilakukan oleh Direktorat Sanitasi   

melalui Subdit Wilayah I, II, dan III. Sedangkan pengembangan SDM dan Monev 

dilakukan oleh Direktorat Sanitasi melalui Satuan Kerja (Satker) Penyehatan 

Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (IBM). 

1.7.1.2. Peran Sub Direktorat (Subdit) Wilayah I, II, dan III Direktorat Sanitasi 

Dalam melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan TPS 3R, 

Subdit Wilayah I, II, dan III Direktorat Sanitasi  mempunyai peran sebagai berikut: 

a. Menyampaikan kebijakan dan strategi di bidang pengembangan sistem 

pengelolaan Sampah; 

b. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan 

sistem pengelolaan sampah. 

1.7.1.3. Tugas Satker Direktorat Sanitasi 

Dalam melakukan pengembangan SDM serta pemantauan dan evaluasi kegiatan 

TPS 3R, Direktorat Sanitasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

a. Berkoordinasi dengan Subdit Wilayah I, II, dan III Direktorat Sanitasi  

dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat; 

b. Berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP 

Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi; 
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c. Melakukan dan melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi Program TPS 

3R kepada Direktur Sanitasi  c.q Kasubdit Pengelolaan Persampahan 

dan Drainase setiap tiga bulan sekali; 

d. Dalam melaksanakan peran Direktorat Sanitasi pada Program TPS 3R 

dapat dibantu oleh Konsultan. 

1.7.1.4. Tugas Konsultan Advisory TPS 3R Pusat 

a. Melakukan pendampingan terhadap keberjalanan program TPS 3R 

tahun berjalan sesuai dengan Juknis TPS 3R; 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program TPS 3R yang 

terbangun pada tahun sebelumnya; 

c. Melakukan fungsi pengendalian dan manajemen keberjalanan program 

TPS 3R; 

d. Melakukan pendampingan terhadap proses optimalisasi TPS 3R 

terbangun  

e. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan memberikan rekomendasi 

serta langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan; 

f. Mengevaluasi kinerja Fasilitator Provinsi dan Tenaga Fasilitator 

Lapangan (TFL) dalam menjalankan program TPS 3R; 

g. Melaporkan progress kegiatan secara berkala dan juga kedalam sistem 

aplikasi MIS; 

h. Mengidentifikasi dan mengusulkan lokasi TPS 3R terbangun yang 

berpotensi untuk ditingkat keberfungsiannya; 

i. Melakukan identifikasi bersama-sama dengan Satker Provinsi terkait 

terhadap calon lokasi TPS 3R pelaksanaan TA 2018 beserta pemenuhan 

readiness criteria; 

e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan ketercapaian penyelenggaraan 

program. 

1.7.2. Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi 

1.7.2.1. Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat Provinsi  

Kegiatan TPS 3R di tingkat provinsi berada pada Pejabat Pembuat Komitmen 

Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah  dimana 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk 

dan diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana 

Prasarana Permukiman Wilayah  antara lain: 

a. Menyelenggarakan Program TPS 3R di tingkat provinsi; 

b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sanitasi melalui Subdit Wilayah I, 

II, dan III; 

c. Melakukan dan melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Program TPS 3R 

kepada Direktorat Sanitasi  melalui Subdit Wilayah I, II,dan III; 

d. Merekrut dan memobilisasi TFL; 

e. Merekomendasikan calon Fasprov; 

f. Melakukan verifikasi dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM); 

g. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KSM; 

h. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan rekomendasi dari 

Fasprov dan TFL; 
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i. Fasilitasi kepada KSM mengenai kelengkapan dokumen pendukung proses 

pencairan dana ke KPPN;  

j. Memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh KSM Mdibantu oleh 

Fasprov dan TFL; 

k. Melakukan amandemen/adendum dokumen PKS apabila diperlukan; 

l. Menyusun Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen 

Proyek (LMP) termasuk dokumentasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) dan kemajuan fisik di lapangan; 

m. Menyusun laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan pemutakhiran 

laporan progres fisik; 

n. Memeriksa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) untuk kelengkapan 

serah terima hasil penyelesaian pekerjaan fisik;   

o. Membantu KSM untuk melakukan uji coba terhadap semua fungsi prasarana 

dan sarana TPS3R yang terbangun;    

p. Memfasilitasi rapat koordinasi rutin antara Fasprov, TFL, KSM, dan Pemda 

Kabupaten/Kota; 

q. Menindaklanjuti hasil temuan auditor. 

Tugas Fasilitator Provinsi : 

a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana 

Prasarana Permukiman Wilayah  dalam menyelenggarakan Program TPS3R di 

tingkat Provinsi; 

b. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program dengan 

memberikan dukungan teknis dan manajemen program di tingkat 

kabupaten/kota; 

c. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, serta melaporkannya 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana 

Prasarana Permukiman Wilayah ; 

d. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana 

Prasarana Permukiman Wilayah  dalam melakukan verifikasi dokumen RKM, 

dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban; 

e. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana 

Prasarana Permukiman Wilayah  dalam menyusun Laporan Manajemen 

Proyek (LMP) dan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) pelaksanaan tingkat 

Provinsi; 

f. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana 

Prasarana Permukiman Wilayah  dalam memeriksa laporan 

pertanggungjawaban yang dibuat oleh KSM; 

g. Memverifikasi data yang diisi oleh TFL pada aplikasi MIS (Management 

Information System); 

h. Bersama dengan KSM melakukan uji coba terhadap semua fungsi prasarana 

dan sarana TPS 3R terbangun;   

i. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut 

penanganannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP 

Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah ; 

j. Menyampaikan Laporan Mingguan dan Bulanan ke Konsultan Advisory; 

k. Menyampaikan dan meminta saran kelengkapan dokumen RKM ke Konsultan 

Advisory; 
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l. Memantau kinerja TFL dalam penyelenggaraan program TPS3R dan 

menyampaikan laporan kinerja TFL per tiga bulan; 

m. Mendampingi dinas terkait kegiatan TPS3R dalam proses 

Musrenbangkot/kab; 

n. Memastikan dalam RAPBD bahwa dana TPS3R pasca konstruksi sudah 

dialokasikan; 

o. Memastikan pelaksanaan tahap perencanaan, konstruksi dan operasional 

sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam dokumen RKTL (Rencana Kerja 

Tindak Lanjut). 

1.7.2.2. Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten/ Kota 

Pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini bupati/walikota, sebagai penanggung 

jawab pelaksanaan program di kabupaten/kota. Tugas dari pemerintah 

Kabupaten/ Kota adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan program TPS 3R di 

wilayah kerjanya. Tugas bupati/walikota antara lain: 

a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program TPS 3R di wilayah kerjanya, 

bersama pihak terkait Satker PIP Kabupaten/Kota dan Pejabat Pembuat 

Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman 

Wilayah ; 

b. Membina dinas-dinas terkait; 

c. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan TPS 3R di wilayah kerjanya, 

khususnya kepada KSM didampingi TFL; 

d. Menyediakan dana Biaya Operasional (BOP) dari dana APBD Kabupaten/Kota 

untuk penyelenggaraan TPS 3R; 

e. Berperan sebagai pembina Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola 

dalam keberlanjutan Program TPS3R. 

1.7.2.3. Organisasi Pelaksana Tingkat  Masyarakat 

Organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan TPS 3R adalah 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat 

(KPP). 

KSM merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan sarana TPS 3R 

sedangkan KPP berperan dalam keberlanjutan sarana TPS 3R di tingkat 

desa/kelurahan.  

KSM dan KPP merupakan wakil masyarakat pengguna dan pemanfaat, sehingga 

keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat 

(partisipasi) dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses penyiapan 

masyarakat, sosialiasasi, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan 

dan pemeliharaannya. 

Syarat Pengurus KSM dan KPP  

a. Tidak terikat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) atau pekerjaan tetap 

lainnya; 

b. Bukan pengurus aktif dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM 

(Lembaga Keswadayaan Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) 

dan calon anggota legislatif; 

c. Organisasi pelaksana di tingkat masyarakat  dipilih bukan di tunjuk  

d. Mempunyai waktu untuk menjalankan program 
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1.7.2.4. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pelaksana Konstruksi 

Pembentukan KSM melalui rembuk warga dengan bentuk dan susunan struktur 

organisasi sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keterlibatan 

kaum perempuan. 

Tugas KSM antara lain: 

a. Melakukan kampanye tentang PHBS baik kesehatan diri dan kesehatan 

lingkungan; 

b. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) pembangunan 

sarana/prasarana TPS 3R, didampingi oleh tim TFL; 

c. Mensosialisasikan dokumen RKM kepada calon pemanfaat sarana sanitasi; 

d. Memfasilitasi kegiatan rembuk warga;  

e. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) dengan PPK pada 

Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana 

Permukiman Wilayah ; 

f. Bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola menyusun rencana 

pendanaan operasi dan pemeliharaan (O&P) sebelum pelaksanaan kegiatan 

dimulai; 

g. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Penarikan Dana 

Bank (RPDB) yang akan digunakan dalam proses pembangunan sanitasi; 

h. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan 

pembangunan prasarana/sarana sanitasi setiap minggu kepada Masyarakat; 

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penyaluran dana 

dilengkapi dengan bukti penggunaan dana; 

j. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pejabat Pembuat 

Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman 

Wilayah , Fasprov, Kepala Desa/Lurah, Kader Masyarakat dan TFL selama 

pelaksanaan konstruksi; 

k. Melakukan uji coba terhadap semua fungsi prasarana dan sarana TPS 3R 

terbangun; 

l. Melakukan serah terima prasarana dan sarana sanitasi yang terbangun 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana 

Prasarana Permukiman Wilayah . 

1.7.2.5. Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharan  (KPP) 

KPP dibentuk pada saat Rembuk Warga, kepengurusan/keanggotaan KPP 

diutamakan berasal dari calon pemanfaat dan minimal satu orang dari KSM. KPP 

bersama masyarakat akan mengelola prasarana dan sarana TPS 3R yang 

terbangun untuk keberlanjutan program. Hal ini akan dituangkan dalam AD/ART 

KPP. 

SK pembentukan KPP dibuat oleh Kepala Desa/Lurah/Pemeritah Daerah dalam 

hal ini dinas terkait yang menangani persampahan. Jika KPP akan mengelola dana 

bantuan dari pihak lain (APBN, APBD, CSR, dan bantuan lainnya) maka organisasi 

KPP wajib berbadan hukum.  

Tugas dan Fungsi KPP adalah: 

a. Menjalankan kegiatan penyiapan operasional yang meliputi edukasi 

persampahan, studi banding KPP, penetapan iuran pelanggan  dan penerima 

manfaat, pelatihan operasional pemeliharaan KPP, serta berkoordinasi 
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dengan Pemerintah Daerah/Desa untuk dukungan operasional pemeliharaan 

b. Merencanakan besaran iuran pemanfaatan sarana; 

c. Mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, membukukan dan 

melaporkan secara rutin kepada anggota/pemanfaat dan pemerintah 

desa/kelurahan; 

d. Membuka rekening bank atas nama KPP (ditandatangani oleh 3 orang 

pengurus KPP) dan menyetorkan dana pemeliharaan sesuai dengan 

persyaratan tahap pencairan dana; 

e. Mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana TPS 3R; 

f. Mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah pelanggan TPS 3R;  

g. Melakukan kampanye tentang PHBS baik kesehatan diri dan kesehatan 

lingkungan; 

h. Menggalang kemitraan dengan pihak lain. 

1.7.2.6. Tenaga fasilitator lapangan (TFL) 

Tugas TFL adalah secara bersama-sama mendampingi masyarakat (KSM dan KPP) 

demi tercapainya tujuan Program TPS 3R di lokasi sasaran. Fasilitator memiliki 

fungsi sebagai motivator, komunikator, stabilisator, dinamisator, mediator, 

katalisator, moderator, pemecah masalah dan penginisiasi. 

Tugas TFL Pemberdayaan adalah: 

a. Berkoordinasi dengan OPD Kabupaten/Kota terkait untuk mendapatkan daftar 

panjang (longlist) calon lokasi sebagai proses awal dalam seleksi lokasi; 

b. Melakukan pengecekan lapangan dari daftar panjang lokasi sesuai persyaratan 

teknis minimal untuk mendapatkan daftar pendek (shortlist); 

c. Memfasilitasi dan mendampingi metode Selotif, untuk mendapatkan lokasi 

terpilih; 

d. Melaksanakan survei sosial guna memperoleh masukan dari masyarakat 

berkenaan dengan penyelenggaraan TPS 3R; 

e. Melakukan pemicuan kepada masyarakat mengenai pentingnya TPS 3R; 

f. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada masyarakat di 

lokasi sasaran; 

g. Memfasilitasi kegiatan rembuk-rembuk ditingkat masyarakat; 

h. Memfasilitasi pembentukan KSM, KPP; 

i. Mendampingi KSM dan aparat desa/kelurahan untuk melakukan identifikasi 

permasalahan TPS 3R dan kebutuhan prasarana/sarana; 

j. Menjamin bahwa kelompok penerima manfaat termasuk perempuan, kelompok 

rentan dan penduduk berpenghasilan rendah sudah dilibatkan pada saat 

proses persiapan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi; 

k. Bersama KSM  dalam penyusunan dokumen RKM; 

l. Memfasilitasi KPP dalam penyusunan rencana pengelolaan sarana, termasuk 

penetapan besaran iuran dan pengumpulan dana iuran yang akan disetorkan 

sebagai persyaratan pencairan dana; 

m. Mendampingi KSM dalam proses penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD) 

setiap termin penarikan dana dari bank; 

n. Mendampingi KSM dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban 

setiap tahapan; 

o. Mendampingi panitia pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan 

fungsinya; 

p. Melakukan koordinasi dengan pengelola kegiatan di tingkat Kecamatan dan 

desa/kelurahan pada setiap tahapan kegiatan; 
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q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai 

dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman 

Wilayah  melalui Fasprov; 

r. Mendampingi kegiatan penyiapan operasional yang meliputi edukasi 

persampahan, studi banding KPP, penetapan iuran pelanggan  dan penerima 

manfaat, pelatihan operasional pemeliharaan KPP, serta berkoordinasi dengan 

Pemerintah Daerah/Desa untuk dukungan operasional pemeliharaan; 

s. Mendampingi dan melatih KPP dalam menjalankan pengelolaan TPS 3R pada 

tahap operasional/pasca konstruksi; 

t. Mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses Musrenbangdes/cam 

terkait  TPS 3R di penganggaran Pemerintah Daerah; 

u. Mengisi data pada aplikasi MIS sesuai dengan progres kegiatan di lapangan dan 

melaporkan kepada Fasprov; 

v. Mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan dan melaporkannya dengan 

pengelompokan sesuai tahapan aktivitas kepada Fasprov dan Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah dan Pemerintah Daerah. 

Tugas TFL Teknik adalah: 

a. Melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi sistem pengelolaan 
sampah terkini di daerah rencana pendampingan; 

b. Melakukan survei komposisi serta timbulan sampah di lokasi terpilih; 
c. Melakukan pemicuan kepada masyarakat mengenai pentingnya TPS 3R; 
d. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada seluruh 

masyarakat;  
e. Memfasilitasi kegiatan rembuk-rembuk ditingkat masyarakat; 
f. Memfasilitasi pembentukan KSM, KPP; 
g. Memfasilitasi KPP dalam penyusunan rencana pengelolaan sarana, termasuk 

penetapan besaran iuran; 
h. Melakukan pendampingan teknis terhadap KPP dalam penyusunan 

mekanisme operasi dan pemeliharaan; 
i. Mendampingi KSM dan aparat kelurahan untuk melakukan identifikasi 

permasalahan TPS3R dan kebutuhan prasarana/sarana; 
j. Bersama KSM  melakukan penyusunan RKM, RTR dan RAB pembangunan 

dan pengoperasian TPS 3R; 
k. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana sesuai tahapan 

pekerjaan;  
l. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana 

Prasarana Permukiman Wilayah  dalam memverifikasi dokumen RKM; 
m. Mendampingi KSM dalam proses penyusunan Laporan Penggunaan Dana 

(LPD) setiap termin penarikan dana dari bank;  
n. Bersama KSM dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban setiap 

tahapan; 
o. Bersama KSM  melakukan  dalam proses pengadaan barang dan jasa; 
p. Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada KSM pada saat 

pelaksanaan pembangunan prasarana/sarana TPS3R;  
q. Mendampingi kegiatan penyiapan operasional yang meliputi edukasi 

persampahan, studi banding KPP, penetapan iuran pelanggan  dan penerima 
manfaat, pelatihan operasional pemeliharaan KPP, serta berkoordinasi 
dengan Pemerintah Daerah/Desa untuk dukungan operasional 
pemeliharaan; 

r. Mendampingi dan melatih KPP dalam menjalankan pengelolaan TPS 3R pada 
tahap operasional/pasca konstruksi; 

s. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pemantauan kinerja TPS 3R; 
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t. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat 
kelurahan dalam penyelenggaraan program pada setiap tahapannya; 

u. Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada pengelola kegiatan di 
tingkat kelurahan dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan; 

v. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai 
dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana 
Permukiman Wilayah  melalui Fasprov; 

w. Mengisi data pada aplikasi MIS sesuai dengan progres kegiatan di lapangan 
dan melaporkan kepada Fasprov; 

x. Mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan dan melaporkannya dengan 
pengelompokan sesuai tahapan aktivitas kepada Fasprov dan Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah. 

1.8. KRITERIA TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R 

TPS 3R berkapasitas minimal 200 KK, dengan luas lahan dan bangunan minimal 200 

m2 terdiri dari: 

1. Sarana-prasarana yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah/Desa/Swadaya: 

a. Penyiapan dan pematangan lahan; 

b. Talut/DPT (Dinding Penahan Tanah); 

c. Wadah terpilah di sumber; 

d. Kontainer Pengangkutan Residu; 

e. Sarana penunjang kantor (Komputer, Printer, Meja-Kursi, dll) 

f. Sarana pendukung lainnya; 

2. Sarana-prasarana yang dapat diselenggarakan oleh pendanaan APBN untuk TPS 

3R: 

a. Bangunan (hanggar) beratap; 

b. Kantor; 

c. Sarana pemilahan (meja pemilahan/conveyor);  

d. Sarana pengolahan sampah organik (mesin pencacah, mesin pengayak, 

sarana pengomposan (aerob-anaerob), pengolahan dengan budidaya 

magot/cacing); 

e. Sarana pengolahan sampah anorganik (mesin press, mesin cacah); 

f. Sarana penampungan sampah residu (bak/wadah penampungan); 

g. Gudang penyimpanan produk hasil pengolahan sampah; 

h. Sarana pengumpulan sampah (Gerobak dan Motor pengumpul sampah); 

i. Sarana pengolahan lindi; 

j. Sarana pendukung bangunan utama [Listrik, Air, Pagar, Jalan dan area 

parkir di lahan TPS 3R, Sumur Resapan/Biopori, Sistem drainase dan 

saluran penampungan air hujan (SPAH), Taman/Penghijauan/Green 

Belt. 

k. Prasasti yang memuat logo Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

l. Dan sarana lainnya melalui surat pengajuan ke Direktorat Sanitasi, 

Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. 
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1.9. KRITERIA FASILITATOR PROVINSI DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN 

Fasilitator Provinsi (Fasprov) 

Fasilitator Provinsi direkrut apabila dalam Satu Provinsi mempunyai lokasi TPS 3R.  

Kriteria  calon Fasilitator Provinsi adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan minimal S1/Sederajat Jurusan Teknik Sipil/Arsitektur/Teknik 

Lingkungan; 

2. Pengalaman di bidang konstruksi dan pengelolaan sampah minimal 3 tahun; 

3. Memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang baik; 

4. Memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik; 

5. Tidak terikat kerja di pendampingan program/perusahaan lain; 

6. Bukan PNS/TNI-POLRI dan pegawai honorer instansi; 

7. Bukan anggota dan simpatisan partai politik; 

8. Bersedia tinggal di wilayah tugas yang ditetapkan oleh pemberi tugas. 

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)  

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terdiri dari TFL Teknik dan TFL Pemberdayaan. 

Kriteria TFL adalah sebagai berikut: 

1. TFL Pemberdayaan: 

a. Pendidikan minimal S1/sederajat Jurusan Kesehatan Masyarakat atau 

Ilmu Ekonomi;  

b. Diutamakan yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

memfasilitasi/memberdayakan masyarakat khususnya melakukan 

kampanye PHBS; 

c. Memiliki kemampuan konsep dasar pembukuan dalam pelaporan 

keuangan. 

2. TFL Teknik: 

a. Pendidikan minimal S1/sederajat (Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, dan 

Arsitek); 

b. Memiliki kemampuan perencanaan penyusunan RTR (Rencana Teknik 

Rinci), RAB (Rencana Anggaran Biaya), menyusun analisis dan 

spesifikasi teknis aspek struktural mekanikal, arsitektur; 

c. Diutamakan yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

memfasilitasi/memberdayakan masyarakat khususnya melakukan 

kampanye PHBS; 

d. Mampu menyusun laporan fisik. 

3. Syarat Umum: 

a. Berusia maksimal 45 tahun, pada saat memasukan lamaran pekerjaan; 

b. Mampur mengoperasikan komputer minimal program Ms. Word, Ms. 

Excel dan mengakses internet; 

c. Memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik; 

d. Memiliki kemampuan dan pengalaman memfasilitasi dibidang 

pemberdayaan masyarakat (diutamakan); 

e. Berasal atau berdomisili dari Kabupaten/Kota sasaran program 

(diutamakan); 

f. Berkelakuan baik, dibuktikan melalui Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK); 
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g. Sehat jasmani maupun rohani (dibuktikan melalui Surat Keterangan 

Sehat dari Dokter); 

h. Memiliki SIM C; 

i. Bersedia ditempatkan dan bekerja penuh waktu di lokasi dampingan;  

j. Bersedia bekerja dalam tim; 

k. Tidak terikat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) atau pekerjaan tetap 

lainnya; 

l. Bukan pengurus aktif dari BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat) Program dan calon anggota legislatif; 

m. Bukan anggota dan simpatisan partai politik. 

Catatan: Bagi pelamar yang usianya melebihi 45 tahun diperbolehkan untuk mendaftar 

sebagai calon TFL IBM T.A 2021 dengan persyaratan pernah bertugas minimal 2 tahun 

di kegiatan IBM Bidang Sanitasi dengan kinerja minimal baik. 
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II. PEMBIAYAAN PROGRAM TPS 3R 

2.1 PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH  

Dana Bantuan Pemerintah pada Program TPS 3R bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diberikan melalui Direktorat Sanitasi, 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) dan disalurkan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 

2.2 BENTUK BANTUAN PEMERINTAH 

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok 
Swadaya Masayarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan 
dengan mekanisme transfer.  

2.3 TUJUAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

Tujuan penggunaan dana bantuan untuk membangun sarana dan prasarana TPS 
3R. TPS 3R yang dimaksud adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala 

kawasan dengan cakupan layanan minimal 200KK setara dengan 1.000 Jiwa 

2.4 ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH DANA BANTUAN PEMERINTAH  

Alokasi anggaran bantuan pemerintah pada Program TPS 3R  adalah sebesar 
Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) / Kelompok Swadaya Masyarakat.  

Dana bantuan dialokasikan pada dokumen anggaran/DIPA masing-masing Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah penerima Program.  

Dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 

1. Minimal 50% dari total dana bantuan untuk bahan/ material/ mesin sampah, 
dan alat kerja KSM. Alat Kerja KSM (jika ada alat kerja dan material pendukung 
konstruksi seperti artco, mesin bor, gerinda, papan dan balok bekisting, kayu 
steger, water pass yang dibeli pada saat pelaksanaan konstruksi maka pada saat 
serah terima harus diserahkan ke KPP sebagai inventaris TPS 3R.   

2. Maksimal 25% dari total dana bantuan untuk upah. 

3. Maksimal 17% dari total dana bantuan untuk pembelian alat angkut sampah 
(gerobak dorong, motor sampah) dan alat pengolahan sampah (timbangan, meja 
pilah, APD, termometer dan lain-lain).  

4. Maksimal 3% dari total dana bantuan untuk Operasional awal (3 bulan pertama 
setelah serah terima, misalnya tenaga kerja, biaya BBM, pelumas/oli, biaya 
listrik, biaya air). 

5. Maksimal 5% dari total dana bantuan untuk operasional KSM/kegiatan non fisik 
(jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga). Kegiatan non fisik yang 
dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Rembuk pada masa konstruksi; 
b. Alat Tulis Kantor (ATK) termasuk materai dan printer (apabila KSM membeli 

printer maka pada saat serah terima pekerjaan, printer harus 

diserahterimakan juga dimana nantinya printer akan digunakan untuk 
keperluan opersaional KSM Pengelola / KPP. Alokasi untuk printer maksimal 
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); 

c. Pembuatan Dokumen LPj KSM (Perlengkapan, fotocopy, Jilid) 
d. Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); 
e. Asuransi kecelakaan untuk pekerja konstruksi; 
f. Papan informasi pelaksanaan kegiatan; 
g. Kegiatan edukasi sampah kepada calon pemanfaat, sekolah, kelompok 

kelembagaan di masyarakat; 
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h. Spanduk, poster untuk edukasi masyarakat terkait program; 
i. Konsumsi untuk kegiatan peningkatan kapasitas pekerja dan tukang di 

tingkat masyarakat; 
j. Transport KSM untuk pencairan dana ke bank, belanja material, koordinasi 

ke Kabupaten/Kota dan Provinsi; 
k. Pembelian pulsa pengurus KSM pelaksana konstruksi (Ketua dan 

Bendahara) maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / bulan pada masa 
konstruksi; 

l. Pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan (SPPL) dari DLHK  

m. Pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
n. Pengadaan 1 set meja kursi kantor sederhana (2 unit kursi dan 1 unit meja) 

Dana non fisik hanya untuk membiayai kegiatan yang dilakukan setelah 
dana ditransfer ke rekening KSM 

2.5 PERSYARATAN PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH  

Persyaratan penerima dana bantuan adalah Desa/Kelurahan yang telah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan serta membentuk Kelompok Swadaya 
Masyarakat melalui rembuk warga. Selanjutnya Surat Keputusan KSM ditetapkan 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran.  

2.6 PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

Dalam proses penyaluran dana bantuan dari Balai kepada KSM, ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan dan disiapkan yaitu sebagai berikut: 

1) SK KSM sudah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 
2) KSM diwajibkan membuka rekening bersama atas nama KSM, sebelum 

perjanjian kerjasama/kontrak kerjasama dibuat oleh PPK pada Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah;  

3) Rekening bersama ditandatangani (specimen) oleh 3 orang (Ketua KSM, 
Bendahara KSM dan satu orang dari calon penerima manfaat); 

4) Dana pembukaan rekening bersumber dari swadaya/kontribusi masyarakat 
atau dari pemerintah desa penerima program; 

5) Perjanjian Kerjasama/kontrak kerjasama ditandatangani oleh PPK pada Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah dengan ketua KSM; 

Adapun isi perjanjian kerjasama/kontrak kerja atau yang dimaksud minimal 
memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) Hak dan kewajiban kedua belah pihak; 
b) Jumlah dana bantuan yang diberikan; 
c) Tata cara dan syarat penyaluran dana; 
d) Durasi kerjasama/kontrak; 
e) Pernyataan kesanggupan KSM untuk menggunakan dana sesuai rencana 

yang telah disepakati; 
f) Pernyataan kesanggupan KSM untuk menyertorkan sisa dana yang tidak 

digunakan ke Kas Negara; 
g) Pernyataan kesanggupan KSM menyampaikan laporan penggunaan dana 

secara berkala kepada PPK; dan 
h) Pernyataan kesanggupan KSM menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir 
tahun anggaran. 

i) Sanksi 
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6) Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan mekanisme transfer ke rekening 
KSM, transfer dilakukan 2 tahap dengan ketentuan berikut ini: 

a) Tahap I sebesar 70% dari total nilai kontrak, syarat : 

− Rencana Kerja Masyarakat (RKM) telah diverifikasi dan disahkan (Fasprov 

dan OPD terkait) dan disetujui PPK; 

− KSM Pelaksana telah membuka rekening bersama; 

− Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh PPK dan KSM; 

b) Tahap II sebesar 30% dari total nilai kontrak, syarat : 

− Progress pekerjaan fisik telah mencapai minimal 60%,  
− Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahap I telah diverifikasi dan diterima 

oleh PPK; 

− Tersusunnya dokumen Draft Rencana Operasional dan Pemeliharaan 
(ROP) Alokasi Dana dan Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah 

− Terbentuknya KPP; 

− KPP telah membuka rekening bersama. Dengan minimal setoran awal 
sebesar Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana dana ini 
merupakan kontribusi masyarakat secara tunai (in cash) dan akan 
digunakan sebagai operasional awal pengelolaan TPS 3R. 

7) Dokumen yang disiapkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah antara 
lain:  
a) Perjanjian kerjasama/kontrak; 
b) Berita Acara Pembayaran; 
c) Kuitansi pembayaran/kuitansi bukti penerimaan uang KSM; 
d) Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8) Dokumen yang disiapkan oleh KSM antara lain: 
a) Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 
b) Buku Rekening KSM Pelaksana Konstruksi 
c) Surat permohonan penyaluran dana tahap I (pertama) dan II (dua); 
d) Buku Rekening KPP / KSM Pengelola 
e) Rencana Penggunaan Dana (RPD);  

RPD merupakan rencana penggunaan dana yang disusun oleh KSM 
bersama dengan TFL, dimana sumber data di RPD diambil dari Rencana 
Anggaran dan Biaya (RAB). RPD disusun menjadi 2 (tahap I dan II) sesuai 
dengan rencana prioritas kebutuhan material/bahan,alat kerja, upah dan 
operasional.  

2.7 TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

Pengelolaan dana bantuan oleh KSM terdiri dari beberapa tahapan antara lain : 

• Penyusunan rencana penarikan dana dari bank 

• Penggunaan dana bantuan (pembayaran oleh bendahara) 

• Pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang kas 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban  

2.7.1. Penyusunan Rencana Penarikan Dana dari Bank 

Setelah transfer dana masuk ke rekening KSM maka KSM dapat melakukan 
penarikan dana ke bank. Sebelum menarik dana, pengurus KSM melakukan 
rembuk untuk mengidentifikasi daftar kebutuhan pada periode tertentu. 

Adapun hal-hal yang harus dilakukan sebelum dana ditarik dari rekening adalah 
sebagai berikut : 

• KSM dibantu TFL untuk menyusun RPDB (identifikasi daftar kebutuhan yang 
akan direalisasikan sesuai pelaksanaan fisik dilapangan)  
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• Setelah RPDB selesai disusun, Fasilitator Provinsi akan melakukan verifikasi; 

• Apabila RPDB dinyatakan layak maka KSM dapat melakukan penarikan dana 
ke bank;  

Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) merupakan pembagian dari Rencana 
Penggunaan Dana (RPD) pertahapan. RPDB dibuat setiap termin penarikan dana 
ke bank.  

Sebagai langkah pengendalian penggunaan dana bantuan, maka untuk dana 
tahap I (pertama) sebesar 70% dari nilai kontrak, minimal ditarik 3 (tiga) kali dari 
Bank atau dengan kata lain tidak bisa sekali penarikan. Sedangkan untuk dana 
tahap 2 (kedua) sebesar 30% dari nilai kontrak, minimal ditarik 2 (dua) kali dari 
Bank atau dengan kata lain tidak bisa sekali penarikan. Sehingga total RPDB 
selama penggunaan seluruh dana bantuan adalah 5 (lima) termin.   

Pada saat penarikan termin akhir, maka KSM diwajibkan untuk menutup 
rekening bersama. Saldo dana direkening berupa setoran awal dan bunga (bila 
ada) semuanya ditarik juga, dan dana tersebut diserahkan ke KPP / langsung 

disetorkan ke rekening KPP untuk digunakan sebagai dana pengelolaan TPS 3R.  

Termasuk juga dana 3% dari dana bantuan yang dialokasikan untuk operasional 
awal disetorkan ke rekening KPP/KSM Pengelola.  

2.7.2. Penggunaan dana bantuan (pembayaran oleh bendahara) 

Orang yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, dan 
membayar/menyerahkan uang adalah bendahara KSM. Dana bantuan 
digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan yang sudah disetujui oleh PPK 
selaku pemegang kontrak.  

Untuk setiap pengeluaran uang kas/pembayaran, wajib dibuat kuitansinya 
oleh bendahara. Sebagai pendukung dari kuitansi pengeluaran yang dibuat 
oleh bendahara maka bendahara meminta bukti transaksi dari yang 
menerima uang (contoh, apabila pembelian material dari toko, maka toko 
akan memberikan nota pembelian/faktur pembelian ke bendahara) 

Bukti pembayaran (kuitansi pengeluaran yang dibuat oleh bendahara KSM) 
harus dibubuhi materai sesuai ketentuan UU RI No. 10 Tahun 2020 tentang 
bea materai, sebagai berikut: 

a) Untuk pembayaran yang mempunyai harga nominal sampai dengan 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dikenakan Bea Meterai; 

b) Untuk pembayaran yang mempunyai harga nominal lebih dari 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif 
sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 

2.7.3. Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas  

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian 
penggunaan dana dalam bentuk tulisan ke dalam pembukuan. Pencatatan 
dilakukan sesuai dengan format dalam lampiran pedoman teknis 
pelaksanaan. Pencatatan penggunaan dana dibuat di buku bank, buku kas 

umum KSM dan buku bantu. 

Adapun buku yang digunakan dalam pencatatan transaski yang dilakukan 
oleh KSM adalah sebagai berikut :   

2.7.3.1. Buku Kas Umum 

Buku Kas Umum KSM adalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh 
transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dalam rangka 
pelaksanaan Program. Penerimaan yang dicatat dalam buku kas umum 
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adalah penarikan dana dari bank dan penerimaan swadaya tunai / 
kontribusi masyarakat dalam mendukung Program. 

Pencatatan dalam buku kas umum harus sesuai dengan bukti penerimaan 
dan pengeluaran/pembayaran. Buku Kas Umum ditulis tangan atau dengan 
cara lain yang dapat dilakukan oleh Bendahara KSM. 

2.7.3.2. Buku Bank KSM 

Buku Bank KSM merupakan catatan yang dipindahkan dari pencatatan 
transaksi oleh  bank melalui buku rekening KSM.   

Pencatatan buku bank KSM sangat mudah karena bendahara tinggal 
memindahkan catatan transaksi yang ada sesuai dengan print out di buku 
rekening KSM, hanya yang membedakan adalah pada saat dana KSM 
bertambah maka posisi pencatatan di buku rekening oleh bank adalah 
sebagai pengeluaran (kredit), sedangkan di buku bank KSM dicatat sebagai 
penerimaan (debet). Demikian sebaliknya, pada saat dana direkening KSM 
berkurang maka pihak bank mencatat sebagai penerimaan di buku tabungan 

KSM, sedangkan di buku bank bendahara KSM dicatat sebagai pengeluaran. 

Selain Buku Kas Umum dan Bank diatas, KSM juga perlu untuk membuat 
pencatatan di buku bantu, yaitu antara lain: 

2.7.3.3. Buku Operasional (Dana Non Fisik) 

Buku operasional adalah buku yang digunakan untuk mencatat detail 
pengeluaran dana bantuan khusus untuk kegiatan non fisik (operasional 
KSM). 

Buku operasional ini merupakan buku bantu dari buku kas umum. 
Pencatatan di buku operasional bertujuan untuk mempermudah 
pemeriksaan terhadap rincian biaya-biaya operasional KSM karena di buku 
kas umum pencatatan jumlah pengeluaran operasional dibuat secara 
umum/global. 

2.7.3.4. Buku Swadaya 

Buku swadaya adalah buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan 
swadaya baik dalam bentuk uang tunai (incash) maupun non tunai (inkind) 
(misalkan: swadaya material/bahan, alat dan tenaga kerja). 

2.7.3.5. Buku Upah Kerja 

Buku upah kerja adalah buku yang digunakan untuk mencatat detail nama-
nama pekerja dan upah yang diterima.  

2.7.3.6. Buku Material 

Buku Material adalah buku bantu yang digunakan untuk mencatat setiap 
material yang masuk dan keluar, buku material ini dibuat per jenis material 
yang memiliki nilai besar (seperti semen, pasir, besi, dan lainnya sesuai jenis 
material yang digunakan) 

2.7.3.7. Buku Invetaris 

Buku Inventaris adalah buku bantu yang digunakan untuk mencatat 
barang inventaris yang sudah dimiliki KSM. 

2.7.3.8. Laporan Penggunaan Dana (LPD) 

LPD adalah laporan realisasi penggunaan dana yang disusun setiap termin 
penarikan dana dari bank. Laporan ini memuat nilai kumulatif dari realisasi 
penggunaan dana untuk kebutuhan material/bahan, alat, upah, dan 
operasional. 
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LPD ini dibuat oleh KSM bersama dengan TFL dan diverifikasi oleh Fasprov. 

KSM wajib menyampaikan LPD setiap termin penarikan dana bantuan 
kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah melalui Fasprov. Atau dengan 
kata lain setiap melakukan penarikan dana dari bank, selanjutnya wajib 
disusun Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebagai syarat penarikan dana  
berikutnya. 

 

2.8 SUMBER PENDANAAN LAINNYA 

Dalam pelaksanaan program selain dana bantuan pemerintah yang bersumber 
dari APBN, pendanaan dimungkinkan juga bersumber dari pendanaan lainnya, 
selama tidak mengurangi makna dari pemberdayaan sebagai model pendekatan 
yang hendak dijalankan pada Program. Adapun sumber pendanaan yang 
dimaksud yaitu dari : 

2.8.1. Pemerintah Desa: 

Untuk mendukung pelaksanaan program, diharapkan Pemerintah Desa juga 
dapat mengalokasikan dana untuk beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Sosialisasi tingkat Desa; 
b. Pembukaan Rekening KSM Pelaksana; 
c. Penyusunan RKM; 
d. Pembentukan dan pembinaan KSM; 
e. Pemeliharaan Sarana Sanitasi. 

2.8.2. Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD):  

a. Dana APBD digunakan untuk kebutuhan biaya operasional dan 
pemeliharaan TPS 3R (termasuk untuk penggajian operator secara 
profesional, penyediaan bahan bakar, tagihan air-listrik, serta perbaikan 
sarana-prasarana) dan biaya untuk membuat Akta notaris dari KPP). Hal 
tersebut dituangkan dalam RKA tahun berikutnya sampai dengan 
pengelolaan TPS 3R bisa mandiri. 

b. Pemberdayaan masyarakat, berupa sosialisasi, rembuk warga, rapat 
koordinasi, proses survei cepat/ pemilihan/seleksi lokasi partisipatif 
(SELOTIF), dan pendampingan masyarakat lainnya; 

2.8.3. Swadaya Masyarakat ataupun pihak lain yang mendukung Program 

Pelaksanaan program dengan pola pemberdayaan ini mendorong adanya 
partisipasi masyarakat maupun pihak lain yang mendukung program 
melalui swadaya dalam bentuk uang tunai (incash) ataupun non tunai 
(inkind) seperti : tenaga kerja, lahan, material/bahan, peralatan, konsumsi.  

 

2.9 KETENTUAN PERPAJAKAN 

Ketentuan perpajakan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan program 

mengacu kepada ketentuan pajak yang berlaku dan surat Direktur Peraturan 
Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Nomor S-
171/PJ.02/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal penjelasan mengenai ketentuan 
perpajakan atas bantuan pemerintah. 

 

2.10 PERTANGGUNGJAWABAN 

a) KSM wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) setiap tahapan 
dan diserahkan kepada PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

b) KSM selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan 
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kemajuan pelaksanaan kepada masyarakat yang disampaikan melalui forum 
rembuk warga pelaksanaan fisik dan di papan informasi di lokasi sasaran 
secara periodik setiap dua minggu atau sesuai rembuk warga. 

c) Apabila terdapat sisa anggaran dari efisiensi dan penurunan harga yang 
terjadi di lapangan, maka sisa dana bantuan pemerintah dimaksud bisa 
dipergunakan untuk kegiatan pengembangan dengan menambah volume 
pekerjaan atau melakukan optimalisasi untuk kegiatan yang sejenis sesuai 
item pekerjaan yang terdapat di dalam RAB yang penggunaannya diputuskan 
melalui mekanisme rembuk warga dan harus disetujui oleh PPK pada Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah. Kesesuaian progres fisik dengan laporan 
pertanggungjawaban dana Bantuan yang telah digunakan akan menjadi 
bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan. 

d) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir 
program pada tahun anggaran berjalan dengan dilampiri: 
1) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh KSM dan 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 
2) Berita Acara Commisioning Test (Test Kebocoran, pengaliran air dan sarana 

sanitasi yang dibangun telah memenuhi Standar pelayanan Minimal 
(SPM)) ditandatangani oleh Penerima Manfaat, TFL, KSM dan Fasprov, 
diketahui oleh Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

3) Berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh ketua KSM 
dan disaksikan oleh TFL kepada PPK Balai Prasarana Permukiman 
Wilayah; 

4) Dokumentasi (foto) fisik yang terbangun (0%, 60%, dan 100%); 
5) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; dan 
6) Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan oleh 

KSM. 
7) Bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan. 

 
e) Isi Laporan pertanggungjawaban (LPj) atas pengelolaan dana bantuan terdiri 

dari 3 bagian:  
1) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa: 

a. Berita Acara Survei Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat 
b. Undangan Pengadaan Bahan/Material 
c. Penawaran dari pemasok  
d. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha 
e. Surat Penentuan Pemenang 
f. Surat Penyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi  
g. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan  
h. Surat Perjanjian Kerja (SPK);  
i. Dokumen Pengantar Barang/Faktur Barang 

2) Laporan pelaksanaan fisik: 
a. Buku Direksi 
b. Catatan Harian 
c. Catatan Peralatan Kerja 

d. Kurva S 
e. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan 
f. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan 
g. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.  

3) Laporan Keuangan: 
a. Rencana Penggunaan Dana (RPD) 
b. Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) 
c. Surat Permohonan Penarikan Dana dari Bank 
d. Buku Bank KSM 
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e. Buku Kas KSM 
f. Buku Operasional (Dana Non Fisik) 
g. Buku Swadaya  
h. Buku Upah Kerja 
i. Buku Material 
j. Buku Inventaris 
k. Laporan Penggunaan Dana (LPD) 
l. Dokumentasi Kegiatan Konstruksi (Awal (0%), proses konstruksi (50%) 

dan hasil (100%) 

2.11 SANKSI 

Sanksi dalam pelaksanaan Program dimaksudkan sebagai upaya untuk 
pengendalian dan pembinaan program kepada pemerintah daerah maupun 
masyarakat penerima bantuan. Adapun sanksi yang diberikan antara lain: 

1. PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan 
penangguhan terhadap pencairan dana bantuan tahap II jika terjadi 
penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dan/atau terjadi 
penyimpangan didalam penggunaan dana, sampai permasalahan 
diselesaikan oleh masyarakat melalui rembuk warga didampingi oleh TFL 
dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa yang dinyatakan dalam berita acara 
hasil rembuk warga; 

2. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan terjadi atau ditemui penyelewengan 
dan penyalahgunaan dana oleh pengurus KSM maka pengurus KSM yang 
bersangkutan dibebastugaskan dan dilakukan pemilihan pengurus KSM 
baru berdasarkan rembuk warga yang tertuang dalam berita acara;  

3. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan terjadi atau ditemui penyelewengan 
dan penyalahgunaan dana KSM yang mengakibatkan tidak terselesaikannya 
atau terbengkalaianya pekerjaan, KSM yang bersangkutan wajib 
menyelesaikan pekerjaan tersebut; 

4. Untuk lokasi yang batal atau mundur, maka dana bantuan pemerintah yang 
sudah dicairkan dialihkan ke lokasi lain yang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan atau dana yang sudah dicairkan dikembalikan ke Kas Negara. 

2.12 Pengelolaan Dana oleh KPP TPS 3R/KSM Pengelola  

Besaran Alokasi dana bantuan pemerintah yang disediakan  untuk pengelolaan sarana 
TPS 3R pasca serah terima kontruksi pada setiap 1 (satu)  titik lokasi adalah maksimal 
3%  dari total dana bantuan pemerintah. Untuk menyimpan dana operasional awal ini, 
maka diwajibkan KPP memiliki rekening tersendiri yaitu rekening 35ebagia atas nama 
KPP. Adapun jumlah (specimen) yang bertandatangan dibuku rekening KPP adalah 
Ketua dan Bendahara.   

KPP wajib menyampaikan laporan penggunaan dana yang dimaksud secara rutin setiap 
bulan kepada OPD terkait dan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah.  

Dan juga laporan rincian data bulanan TPS 3R disampaikan secara rutin dengan format 
sebagai berikut: 
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FORMAT RINCIAN DATA BULANAN TPS 3R 

I.) Data Umum TPS 3R 

 No Komponen Data 
Isian 
Data 

Satuan 

 1 Nama TPS 3R    

 2 Alamat TPS 3R    

 3 Kelurahan    

 4 Kecamatan    

 5 Kabupaten    

 6 Provinsi    

 7 Akses dari Ibu Kota Provinsi   Jenis Kendaraan 

 8 Jarak dari Ibu Kota Provinsi   Km 

 9 Koordinat Y:    

  Koordinat X:    

II.) Kontak Person 

 No Komponen Data 
Isian 
Data 

Satuan 

 10 Nama Ketua KPP     

 11 No. Telepon Ketua KPP     
 12 Email pengelola TPS 3R     

III.) Data Operasional 

 No Komponen Data 
Isian 
Data 

Satuan 

 13 Lingkup Area pelayanan RW 
Rt/Rw/Desa/Kot

a 

 14 Jumlah KK dalam wilayah layanan   Kepala Keluarga 

 15 Jumlah KK/Warga Terlayani   Kepala Keluarga 

 16 Jumlah timbunan sampah   M³/Hari 

 17 Jumlah sampah 36ebagia/mudah terurai yang masuk   M³/Hari 

 18 Jumlah sampah anorganik/sulit terurai yang masuk   M³/Hari 

 19 Iuaran warga per bulan   Rupiah/Rumah 

 20 Jumlah tenaga kerja   Orang 

 21 Frekuensi pengelolaan sampah 36ebagia/mudah terurai   Kali/Minggu 

 22 Pengangkutan sampah setiap rumah   Kali/Minggu 

 23 Pemilahan dilakukan di rumah tangga   Kepala Keluarga 

 24 Pemasukan TPS3R   Rupiah/Rumah 

 25 Pengeluaran TPS3R   Rupiah/Rumah 

 26 Jumlah residu diangkut ke TPA   M³/Hari 

 27 Ritase pengangkutan residu   Kali/Minggu 

 28 Teknologi pengolahan sampah organik    

 29 
Banyak produk hasil olahan sampah 36ebagia/mudah 
terurai 

  Kg/Bulan 

 30 
Banyak produk hasil olahan sampah anorganik/ sulit 
terurai 

  Kg/Bulan 

IV.) Data Aspek Peraturan 

 No Komponen Data 
keterangan (nomor 

peraturan/surat/status) 

 31 Perda pengelolaan sampah Kabupaten/Kota   

 32 Perda retribusi sampah   

 33 
SK/Peraturan pendukung di tingkat Kelurahan/Desa 

terkait pengelolaan sampah 
  

 34 
Legalitas TPS3R 
(Sk/Notaris/Desa/Camat/Bupati/Walikota/Sbb) 

  

 35 Status kepemilikan lahan   

 Permasalahan Dalam Aspek Peraturan 
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V.) Data teknis dan teknologi 

 No Komponen data 
Jumlah & 

ukuran/kapasitas 
Satuan Kondisi 

 Bangunan  

Berfungsi baik, berfungsi 
37ebagian, tidak 
berfungsi 

 36 Luas kahan   M² 

 37 
Bangunan 
utama/hanggar 

  m x m 

 38 Kantor pengelola   m x m 

 39 Bangunan pendukung   m x m 

 Peralatan 

Baik, perlu perawatan 

atau rusak 
  
  

 

40 

Gerobak    

 Jumlah   Unit 

 Jenis     

 Kapasitas tiap unit   M³ 

 

41 

Gerobak motor    

 Jumlah   Unit 

 Jenis     

 Kapasitas tiap unit   M³ 

 

42 

Mesin pencacah 

sampah organik 
   

 Jumlah   Unit 

 Jenis     

 Kapasitas tiap unit   M³ 

 

43 

Mesin pengayak 
sampah organik 

   

 Jumlah   Unit 

 Jenis     

 Kapasitas tiap unit   M³ 

 

44 

Teknologi pengolahan 
lainnya 

   

 Jumlah   Unit 

 Jenis     

 Kapasitas tiap unit   M³ 

 

45 

Teknologi pengolahan 
anorganik 

   

 Jumlah   Unit 

 Jenis     

 Kapasitas tiap unit   M³ 

 Sarana pendukung  

Sangat memadai, cukup 
memadai, tidak memadai  

 46 Listrik   Watt 

 47 Air minum     

 48 Drainase     

 49 Jalan akses     

 Permasalahan dalam aspek teknis dan teknologi 

 
 

 
 
 
 

      

VI.) Data Aspek Keuangan 

 No Komponen Data Isian Data Satuan 

 50 Sumber Keuangan   

Ada/Tidak (Ada, Iuaran Warga, 
Hasil Penjualan Produk, 

Dukungan Operasional Dari 
Pemda, Dll) 

 51 
Rata-Rata Pendapatan Per 
Bulan 

  Rupiah/Bulan 

 52 
Rata-Rata Pengeluaran Per 
Bulan 

  Rupiah/Bulan 

 53 
Dukungan Biaya Operasional 
Dari Pemda 

  Rupiah/Bulan 
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 Permasalahan Dalam Aspek Keuangan 

 - 
- 
* besarnya biaya pengeluaran yang melebihi pendapatan, lama kelamaan akan menjadi 
kedala keberlangsungan TPS3R 

 

 

 

 

 

VII.) Data Aspek Administrasi Pengelolaan 

 No Komponen Data Isian Data Satuan 

 54 Buku Data Pelanggan   Ada/Tidak Ada 

 55 Buku Iuran   Ada/Tidak Ada 

 56 Sata Sampah Masuk   Ada/Tidak Ada 

 57 Data Operasional   Ada/Tidak Ada 

 58 Data Keuangan   Ada/Tidak Ada 

 Permasalahan Dalam Aspek Administrasi Pengelolaan 

 - 

-  

 

 

 

     

VIII.) Data Aspek Partisipasi Masyarakat 

 No Komponen Data Isian Data Satuan 

 

59 
  

Masyarakat memilah sampah 
di rumah 

  Ada, Sebagian, Tidak 

 
Masyarakt ikut berpartisipasi 
aktif dalam mengembangan 
TPS3R 

  Ya/Tidak 

 
Potensi penambahan 
pelanggan 

  Kk/Tahun 

 Permasalahan Dalam Aspek Partisipasi Masyarakat 

 - 
-  

 

 

 

IX.) Kesimpulan 

 Permasalahan Secara Umum 
- 
- 

 

 

 

 

 Rekomendasi Secara Umum 
- 
- 
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III. TAHAP PERSIAPAN  

 Output dari tahapan persiapan ini adalah: 

- Penentuan lokasi yang sesuai untuk pembangunan TPS 3R melalui metoda selotif  
- Pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran awal kondisi masyarakat yang akan 

menerima manfaat dari pembangunan TPS 3R  

3.1 PEMILIHAN LOKASI 

Keberhasilan penyelenggaraan TPS 3R terkait pemilihan lokasi, dapat tercapai jika 

memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut : 

3.1.1 Persyaratan Kabupaten/Kota Penerima Dana Bantuan 

Persyaratan kabupaten/kota yang akan memperoleh dana bantuan program TPS 
3R adalah sebagai berikut: 

1. Kabupaten/Kota yang sudah mencantumkan usulan TPS 3R dalam 

dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Pembangunan 
Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM).  

2. Kabupaten/Kota yang sudah melakukan identifikasi status legalitas lahan 

berdasarkan usulan dari camat/desa/lurah dan masuk dalam wilayah 

prioritas penanganan sanitasi. Memiliki surat minat program TPS 3R dari 

desa/lurah/camat.  

3. Walikota/Bupati membuat surat minat yang ditujukan kepada Direktur 
Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, dengan tembusan kepada Kepala Pejabat Pembuat 
Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman 
Wilayah , yang dilengkapi dengan:  

a. Daftar panjang (longlist) usulan lokasi TPS 3R. 
b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemerintah 

Kabupaten/Kota bersedia melakukan pendampingan secara 
berkelanjutan terhadap TPS 3R yang sudah terbangun yaitu dengan 
menyediakan aktivitas/kegiatan sebagai berikut : 

− Sosialisasi Program 

− Subsidi biaya pengangkutan residu ke TPA Sampah 

− Alokasi anggaran Operasional  

− Menyediakan Tenaga Operator 3R 

− Peningkatan Kapasitas KSM dan KPP 

c. Surat minat diserahkan minimal 3 bulan sebelum penyelenggaraan 

program 

4. Memiliki Dinas/OPD yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan agar 

dapat melaksanakan pembinaan terhadap TPS 3R yang terbangun.  

Contoh surat minat dari Dinas/OPD terkait dapat dilihat pada Lampiran. 

3.1.2 Kriteria Lokasi 

Kriteria Utama  

Kriteria utama pemilihan lokasi bersifat wajib dipenuhi, ketentuannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Lahan TPS 3R berada dalam batas administrasi yang sama dengan area 

pelayanan TPS 3R; 

2. Kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sampah yang tinggi, sesuai 
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dengan SSK dan data dari BPS; 

3. Status kepemilikan lahan milik : 

− Pemerintah Kabupaten/Kota,  

− Fasilitas umum/sosial, 

− Lahan milik desa 

− Hibah dari masyarakat untuk desa/pemda dan memiliki surat legalitas 

yang lengkap dan terlegalisir. 

4. Ukuran lahan yang disediakan minimal 200 m2; 

5. Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan; 

6. Cakupan pelayanan minimal 200 KK. 

Contoh beberapa legalitas lahan terkait dapat dilihat pada Lampiran. 

Kriteria Pendukung 

1. Berada di dalam wilayah masyarakat berpenghasilan rendah di daerah 

perkotaan/semi-perkotaan di kawasan padat kumuh miskin, memiliki resiko 

sanitasi tinggi (skor EHRA sanitasi 3-4), bebas banjir, ada akses jalan masuk, 

dan sebaiknya tidak terlalu jauh dengan jalan raya; khusus untuk citarum, 

memiliki jarak dengan sungai yang relatif dekat. 

2. Masyarakat bersedia membayar iuran pengolahan sampah; 

3. Sudah memiliki kelompok yang aktif di masyarakat seperti PKK, karang 

taruna, atau pengelola kebersihan/sampah.  

4. Tidak berada dalam kawasan Garis Sempadan Sungai. 

3.2 PROSES PELAKSANAAN SELEKSI  

3.2.1 Proses Seleksi Kabupaten/Kota 

Untuk melaksanakan proses seleksi di tingkat kabupaten/kota yang akan 

melaksanakan TPS 3R, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana 

Permukiman Wilayah dan Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat di pusat melaksanakan sosialisasi dengan OPD  terkait untuk:  

a. Penyiapan long list  berdasarkan SSK. 

b. Penyiapan Surat Minat dan daftar lokasi (long list). 

Untuk memperoleh calon lokasi maka Dinas/OPD penanggungjawab di tingkat 

kabupaten/kota membuat longlist atau daftar panjang Desa/kelurahan calon lokasi. 

Caranya adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis berdasarkan dokumen SSK (strategi sanitasi kota), yaitu lokasi 

yang berada di daerah rawan sampah (zona merah) 

b. Melakukan verifikasi tentang kawasan perkotaan, melalui data dari BPS 

c. Daftar longlist mencantumkan nama, desa/kelurahan, kecamatan. 

3.2.2  Proses Penentuan Shortlist  Calon Lokasi 

Langkah selanjutnya adalah Penyusunan Daftar Pendek (Shortlist) calon lokasi TPS 3R, 

yang dilakukan oleh Dinas/OPD penanggung jawab yang didampingi oleh TFL TPS 3 

yang dilakukan dalam jangka waktu maksimal 2 minggu, dengan tahapan kegiatan 

sebagai berikut: 
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a. Kelayakan teknis calon lokasi antara lain:  

1. Kawasan perkotaan yang rawan sampah; 

2. Cakupan layanan minimal 200 KK; 

3. Ada lahan kosong minimal 200  m2 yang dapat digunakan sebagai lokasi TPS 

3R; 

4. Memiliki akses untuk pengangkutan 

c. Kelayakan sosial antara lain: 

1. Masyarakat membutuhkan pengelolaan sampah yang lebih baik. 

2. Masyarakat bersedia membayar iuran pengelolaan sampah minimal 

Rp.10.000,-/KK/bulan (Disesuaikan dengan hasil perhitungan kalkulator 

Operasional & Pemeliharaan). 

d. Hasil pengecekan lapangan diisikan kedalam lembar isian shortlist. 

e. Daftar shortlist mencantumkan nama Desa/kelurahan dan kecamatan, jumlah 

penduduk (jiwa) yang akan dilayani, jumlah KK, perkiraan timbulan sampah, 

kebiasaan masyarakat membuang sampah, ketersediaan lahan calon lokasi TPS 

3R, akses jalan masuk dan dilengkapi foto. Jika dimungkinkan dibuat profil 

lokasi. 

f. Lembar isian shortlist dibuat oleh Dinas/OPD penanggungjawab 

Kabupaten/Kota disetujui oleh Bappeda Kabupaten/Kota. 

3.2.3 Pertemuan  Awal Pleno Sosialisasi Peserta Shortlist  

Proses penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan cara:  

1. Dinas/OPD bersama Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker 

Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah menyelenggarakan pertemuan pleno 

awal dalam rangka melaksanakan proses Selotif.  

2. Pertemuan ini difasilitasi oleh Fasilitator Provinsi dan TFL.  

3. Desa/Kelurahan yang memenuhi syarat atau masuk shortlist diundang dalam 

pertemuan yang dihadiri oleh wakil masyarakat dan wakil pengurus RT dan 

RW/Lingkungan, Desa/Kelurahan, disaksikan oleh camat dan Dinas/OPD 

terkait.  

4. Pemangku kepentingan yang hadir diberikan penjelasan tentang program TPS 

3R.  

 

3.3 PENENTUAN DAN PENETAPAN LOKASI TERPILIH MENGGUNAKAN METODE 
SELEKSI LOKASI PARTISIPATIF (SELOTIF) 

Seleksi Lokasi Partisipatif (Selotif) merupakan metode yang digunakan untuk 

melakukan observasi (mengamati dan menganalisa) kondisi lokasi, untuk kemudian 

menetapkan kondisi sasaran program persampahan secara cepat yang dilakukan 

secara partisipatif pada calon lokasi sasaran. 

Secara umum, tujuan Selotif adalah teridentifikasinya masalah sanitasi dan keinginan 

masyarakat untuk menyelesaikannya atas dasar kemampuan sendiri yang dilakukan 

secara partisipatif, sistematis, dan cepat. Tujuan akhirnya adalah terseleksinya lokasi 

yang paling siap untuk implementasi program dan mendapatkan lokasi yang pasti 

sukses. 
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Alasan penggunaan metode selotif adalah:  

a. Memposisikan masyarakat sebagai subyek; 

b. Memberikan "ruang" kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan 

keinginanya; 

c. Sebagai salah satu media pemberdayaan masyarakat pada tingkat bawah (grass 

root level). 

Untuk lebih jelas, skema dari prosedur pelaksanaan Selotif dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 

Gambar 14  Tahapan Pelaksanaan Selotif 

Keterangan : 

1. Setelah Desa/Kelurahan terpilih sebagai lokasi sasaran Program TPS 3R, 
maka daftar pendek calon lokasi akan diputuskan melalui pelaksanaan 
Selotif; 

2. TFL melalui Kepala Desa/Kelurahan akan memfasilitasi pembentukan Tim 
Selotif, berdasarkan kriteria Tim Selotif; 

3. Tim Selotif minimal sejumlah desa/kelurahan yang akan dilakukan selotif. 
Tim Selotif ditetapkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan 
masing-masing; 

4. TFL memberikan penguatan kapasitas kepada Tim Selotif dalam menjalankan 

tugas pelaksanaan Selotif (persamaan persepsi serta pelaksanaan atas tugas 

dan fungsi Tim Selotif).  

Adapun materi penguatan adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tentang metodologi Selotif; 

b. Memberikan penjelasan pelaksanaan metodologi Selotif; 

c. Menyepakati waktu pelaksanaan metodologi Selotif; 

d. Setiap desa/kelurahan didampingi Tim Selotif; 

Dalam tahap implementasi TPS 3R, Selotif dilakukan setelah kegiatan presentasi 

konsep program TPS 3R kepada pemangku kepentingan masyarakat. Selotif akan 

dilakukan hanya jika ada undangan atau permintaan dari masyarakat setelah mereka 

memahami konsep TPS 3R melalui presentasi. Hal ini sesuai dengan pendekatan 

Demand Responsive Approach (DRA), dimana undangan/permintaan menjadi salah 

satu indikator kebutuhan untuk memecahkan masalah persampahan yang mereka 

 

Pembekalan Metode Selotif 
(Sosialisasi Desa/Kelurahan) 

Pelaksanaan Metode Selotif 

 

Desa/Kelurahan 1 

Penetapan Desa/Kelurahan Terpilih 

Di Fasilitasi TFL 

Desa/Kelurahan 2 
 

Desa/Kelurahan 3 
 

Desa/Kelurahan 4 
 

Persiapan Data terkait sampah Peta 
Lokasi Rawan Sanitasi; 
Penunjukan Anggota Tim (jml 
disesuaikan). 

Dilaksanakan di setiap calon lokasi  
Penilaian lokasi (konsolidasi); 

Berita acara penilaian lokasi; 
Anggota Tim Selotif, TFL, Lurah/Kades 
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hadapi. 

Penenetuan lokasi dalam hal ini penanganan khusus tidak diperlukan long list dan 

short list lokasi karena lokasi sudah ditentukan. Untuk proses seleksi lokasi partipatif 

(SELOTIF) tetap dilaksanakan di lokasi calon penerima manfaat. 

3.3.1. Ketentuan Teknis dalam Seleksi Lokasi 

A. Seleksi Desa/Kelurahan 

Setelah kegiatan sosialisasi Program TPS 3R di tingkat Kabupaten/Kota kegiatan 

berikutnya adalah OPD menentukan calon Desa/Kelurahan yang mendapat 

kegiatan TPS 3R, dengan memilih beberapa Desa/Kelurahan rawan sanitasi 

(permasalahan persampahan) sesuai dokumen SSK. Desa/Kelurahan tersebut 

diundang dalam forum sosialisasi tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan 

kesiapan beberapa calon Desa/Kelurahan yang memenuhi persyaratan teknis 

Program TPS 3R dan keberlanjutan.  

B. Partisipan Selotif 

Setiap calon lokasi mengirimkan perwakilan sebagai anggota tim Selotif (jumlah 

anggota tim disesuaikan kebutuhan) yang ditunjuk melalui forum rembuk warga di 

setiap lokasi. Keterwakilan warga pada tim selotif adalah relawan yang memahami 

kondisi lingkungan terkait masalah sampah serta mampu mendiskripsikan kondisi 

di lokasi, seperti tokoh masyarakat, Ketua RT, petugas kebersihan lingkungan dan 

lain-lain. 

Tim Selotif yang terbentuk wajib mendapatkan peningkatan kapasitas dalam 

kegiatan Selotif oleh TFL.  

Tugas anggota tim selotif: 

1. Memfasilitasi kegiatan Selotif di setiap lokasi didampingi TFL; 

2. Menyiapkan data sekunder pada calon lokasi masing-masing, berupa peta 

calon lokasi, yang menginformasikan data kependudukan (jumlah penduduk, 

klasifikasi kesejahteraan kaya, sedang, kurang mampu, data akses sanitasi  

3. terkait sampah); 

4. Melakukan analisa, skoring, dan penilaian tiap calon lokasi atas variabel dan 

indikator penilaian;  

5. Memfasilitasi rembuk warga tentang penetapan lokasi dan mengumumkan 

lokasi terpilih dengan ditandatanganinya berita acara penetapan lokasi; 

6. Berita acara penetapan lokasi sebagai peringkat prioritas penanganan 

masalah sanitasi diverifikasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Kepala 

Lurah dan OPD. 

7. Mekanisme lain jika rembuk warga tidak memungkinkan untuk dilakukan 

adalah dengan tetap melakukan proses dan penilaian selotif antara team 

selotif, TFL dan OPD. Hasil penilaian diserahkan kepada OPD untuk 

selanjutnya membuat berita acara dan mengumumkan di hadapan para 

kepala desa dari daftar shortlist. 

Tim Selotif dalam melakukan tugasnya didampingi TFL ke lokasi untuk medapatkan 

informasi menggali kondisi eksiting terkait sanitasi dengan menggunakan variabel 

dan indikator terukur. 
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C. Variabel dan Indikator Penilaian  

Adapun variabel dan bobot penilaian yang digunakan untuk penilaian atas calon 

lokasi, terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 6 Jenis informasi variabel dan indikator Selotif 
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D. Metode Penilaian 

Kegiatan penskoran, pembobotan dan penilaian lokasi dilakukan bersama-sama tim 

Selotif didampingi oleh TFL dan dilakukan secara serentak (dalam 1 waktu hasil 

kesepakatan semua calon lokasi). Dengan didampingi TFL, Tim Selotif perlu 

menyusun strategi bersama dalam pelaksanaan Selotif. 

1. Kegiatan Skoring  

Kegiatan skoring merupakan penilaian berdasarkan ketentuan indikator dengan 

rentang nilai (N) antara 1 – 6 sesuai dengan nilai masing - masing indikator. 

Penilaian setiap variabel dilakukan dengan menjumlahkan nilai setiap indikator 

untuk kemudian dibagi dengan nilai maksimal dari setiap variabel sehingga 

menghasilkan ∑N . Adapun total nilai setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 6 

(Jumlah nilai maksimal) 

2. Perhitungan Total Nilai (TN) 

Perhitungan TN tiap variable dilakukan dengan mengalikan antara ∑N dengan 

Nilai Bobot (B).  

TN = ∑N x B 

TN = Total Nilai Tiap Variabel 

∑N = Jumlah Nilai Tiap Indikator 

B   = Pembobotan (Variabel 1= 30,Variabel 2= 40,Variabel 3= 30) 
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3. Perhitungan Total Nilai Variabel (NV) 

Perhitungan Total Nilai dari ke-3 Variabel (NV) dilakukan dengan menjumlahkan 

seluruh TN. 

NV = ∑TN   

4. Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi dilakukan dengan membandingkan NV tertinggi dari calon 

lokasi yang di seleksi. Berikut pada Tabel 7, merupakan contoh Tabel hasil 

penilaian dari 3 wilayah yang mengikuti Selotif. Contoh perhitungan skor dari 

setiap lokasi dapat dilihat pada Lampiran. Berdasarkan tersebut, terlihat bahwa 

lokasi yang terpilih adalah lokasi A dengan skor lokasi yaitu sebesar 75,4 

dibandingkan dengan lokasi C dengan skor lokasi sebesar 70,7 dan lokasi B 

dengan skor lokasi sebesar 66.   

Jika dalam perhitungan menemukan skor lokasi yang sama, maka lakukan 

perbandingan antara variabel sesuai urutannya, dimana urutan variabel 

menunjukkan prioritas.  

Pengumpulan data dilakukan beserta dengan alat dan output pada pemilihan lokasi 

adalah sebagai berikut, yaitu:  

1. Pengumpulan dengan verifikasi data aktual dari data kepemilikan lahan, 

menggunakan alat kamera dan alat tulis. Output dari kegiatan ini adalah 

surat status lahan dari calon lokasi.  

2. Observasi kondisi lapangan dari calon lokasi dengan menggunakan meteran, 

kamera, GPS, alat tulis, dan form isian kondisi. Output kegiatan ini adalah 

untuk mendapatkan ukuran, koordinat, foto kondisi lahan, dan foto kondisi 

akses dari calon lokasi.  

3. Observasi dan wawancara dengan menggunakan kamera, alat tulis, dan alat 

rekam. Output dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan foto, dan form 

hasil wawancana mengenai dukungan dan pengelolaan sampah eksisting 

yang ada di lokasi.  

4. Wawancana sampel masyarakat, desa, dan pemda dan penandatanganan 

surat minat atau surat pernyataan dari masyarakat dengan menggunakan 

form wawancara dari masing-masing pihak. Output kegiatan ini adalah 

untuk mendapatkan data mengenai kondisi partisipasi masyarakat, 

kesediaan pelayanan dari masyarakat dan komitmen dari pihak desa/pemda 

dengan bukti foto dan form hasil wawancara.  

E. Penentuan Waktu dan Tempat 

Waktu pelaksanaan dilakukan Tim Selotif bersama TFL dengan waktu dan tempat 
yang disepakati bersama. Penentuan  waktu pelaksanaan melalui kesepakatan 

rembuk warga ditingkat Desa/Kelurahan. dimana wakil dari setiap lokasi hadir 
dalam kegiatan rembuk. Waktu pertemuan warga diatur sehingga memungkinkan 
seluruh masyarakat atau kertewakilan masyarakat di calon dapat menghadiri 
kegiatan tersebut, keterwakilan calon pengguna laki-laki, perempuan, masyarakat 
berpengasilan rendah dan kaya, tokoh masyarakat di lingkungan, kader 
Desa/Kelurahan, tokoh RT/RW, dll. Contoh waktu pelaksanaan kegiatan antara 
jam 14.00 – 18.00, sedangkan kegiatan kunjungan lapangan (Transect Walk) untuk 
mengkaji kondisi fisik calon titik lokasi dapat dilakukan di pagi hari. 
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F.  Alat dan Bahan yang Perlu Disiapkan 

Alat dan bahan / media yang digunakan untuk kegiatan Selotif selain peta kondisi 
eksisting terkait sanitasi di lokasi, perlu disiapkan daftar pertanyaan, dan alat-alat 
bantu lainnya yang diperlukan, seperti kertas lebar (plano), metaplan, spidol 
besar/kecil aneka warna, lem/perekat, lakban, gunting, alat tulis, dan lain lain. 
Kegiatan yang dilakukan dapat direkam (foto, audio, visual) sedemikian rupa 
sebagai bukti dokumentasi kegiatan yang dapat dipergunakan untuk melengkapi 
laporan. 

3.3.2. Penetapan Calon Lokasi TPS3R 

Hasil Selotif ini dipresentasikan pada sesi seleksi lokasi oleh masyarakat, bersama 
dengan hasil Selotif dari Lokasi lain dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Sesi ini 
dinamakan Self-Selection Stakeholders Meeting, yang bertujuan untuk menentukan 
lokasi masyarakat yang paling siap untuk implementasi TPS 3R. Adapun langkah yang 
ditempuh adalah:  

1. Dinas/OPD bersama Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker 
Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah menyelenggarakan pertemuan pleno 
akhir dalam rangka menentukan lokasi TPS3R.  

2. Pertemuan ini difasilitasi oleh Fasilitator Provinsi dan TFL.  
3. Desa/Kelurahan yang telah melakukan Selotif diundang dalam pertemuan yang 

dihadiri oleh wakil masyarakat dan wakil pengurus RT dan RW/lingkungan, 
Desa/kelurahan, disaksikan oleh camat dan Dinas/OPD terkait.  

4. Pemangku kepentingan yang hadir diberikan penjelasan tentang hasil 
pelaksanaan Selotif. 

5. Desa/Kelurahan dengan skoring tertinggi dinilai sebagai Desa/Kelurahan yang 
paling siap untuk menerima programTPS 3R. 

6. Setelah proses seleksi tersebut selesai, kemudian dilakukan penandatanganan 
Berita Acara Seleksi Desa/Kelurahan sebagai lokasi terpilih dalam pelaksanaan 
program TPS 3R dan ditandatangani oleh semua unsur yang hadir dalam 
pertemuan tersebut. 

7. Penenetuan Lokasi dalam hal ini penanganan khusus   tidak diperlukan long list 

dan short list lokasi lokasi karena lokasi sudah di tentukan.  untuk  proses  

selotif tetap dilaksanakan di lokasi calon penerima program  karena seleksi 

lokasi partipatif (selotif)  Merupakan  metode yang digunakan untuk melakukan 

observasi  (mengamati dan menganalisa) lokasi  sejauh mana tingkat pasrtispasi 

masyarakat  pada calon lokasi penerima program.  

Adapun kriteria lokasi untuk penanganan Khusus dapat dilaksanakan di: 

1. Asrama TNI/polri yang memerlukan perbaikan sarana sanitasi 
2. Pesantren 
3. Lingkungan Pemerintahan 
4. Mendukung kawasan khusus seperti pariwisata, perbatasan, dan kawasan 

khusus lainnya. 

3.4 PEMETAAN SOSIAL 

Pemetaan sosial dilakukan untuk mendapatkan data awal terkait karakteristik daerah 

perencanaan yang digunakan untuk perencanaan dan mengidentifikasi potensi 

pengembangan pelayanan ke depan.  

Pemetaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali tentang 

kondisi sosial budaya masyarakat  tertentu yang akan yang akan dijadikan wilayah 

sasaran program. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah: 
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1. Sebagai Langkah awal untuk mengetahui wilayah calon sasaran program 

2. Untuk mengetahui kondisi atau karakteristik masyarakat calon sasaran 

program 

3. Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan kegiatan program sesuai potensi 

serta permasalahannya 

Kegiatan pemetaan sosial penting dilakukan mengingat output dari kegiatan ini yaitu 

profil lokasi pembangunan TPS 3R dan juga profil wilayah pelayanan  merupakan salah 

satu sub bab dalam penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat. Profil wilayah 

pelayanan dan profil lokasi ini digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan 

dan perencanaan pelayanan pembangunan TPS 3R. Profil lokasi dijadikan dasar untuk 

penyusunan DED dari bangungan TPS 3R sementara profil wilayah pelayanan 

dijadikan dasar untuk melakukan sampling timbulan sampah dimana akan 

menentukan kapasitas dan jenis teknologi pengolahan dan alur pengelolaan serta 

perencanaan sarana prasarana yang akan digunakan dalam operasional pengelolaan 

TPS 3R. Lebih jauh lagi dengan kegiatan pemetaan sosial bisa mengidentifikasi potensi 

pengembangan wilayah pelayanan yang mungkin akan dilayani oleh TPS 3R ke 

depannya.  

Aktivitas yang perlu dilakukan dalam pemetaan sosial meliputi : 

1. Identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat 

2. Identifikasi kondisi geografis dan membuat peta lokasi layanan 

3. Identifikasi sistem pengelolaan sampah eksisting 

4. Identifikasi kondisi pelaku daur ulang di sekitar lokasi 

5. Identifikasi kebijakan atau peraturan Desa 

3.4.1. Identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat 

Data terkait kondisi sosial ekonomi yang diperlukan meliputi data demografi (jumlah 

penduduk, luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk, jumlah KK jumlah Rumah 

tangga, jumlah Rukun Tangga, Rukun Warga). Data lain yang dibutuhkan adalah 

kebiasaan penduduk di sekitar wilayah pelayanan terkait kebiasaan dalam menangani 

sampah. Berdasarkan data hasil identifikasi kondisi sosial ekonomi ini didapatkan data 

populasi calon layanan (baik dalam satuan orang, KK ataupun rumah) sebagai dasar 

untuk melakukan perencanaan sampling timbulan sampah. Berdasarkan data tersebut 

akan didapatkan jumlah sampel dan distribusi sampelnya.   

Lengkapi data dengan kondisi ekonomi masyarakat per RT, identifikasi MBR, juga 

kondisi kesehatan seperti kondisi stunting, kejadian penyakit, kondisi sosial terkait 

usia, tingkat pendidikan, dan juga pekerjaan. Pada kesempatan ini bisa dijadikan salah 

satu upaya untuk mendapatkan dan menyisir masyarakat yang berminat untuk terlibat 

dalam pembangunan TPS 3R.  

Buatlah hasil identifikasi data-data tersebut dalam bentuk Tabel dan Gambar sehingga 

lebih menarik dan informatif.  

3.4.2. Identifikasi kondisi geografis dan pembuatan peta lokasi layanan  

Data minimal yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran kondisi geografis lokasi 

adalah batasan wilayah administrasi lokasi. Kabupaten/Kota, kecamatan, 

Desa/Kelurahan, Dusun, RW, RT. Dilengkapi dengan daerah-daerah batasannya 

(utara, selatan, barat dan timur).  
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Perdalam data dengan membuat layout lahan, dilengkapi dengan tata guna lahan di 

sekitarnya dan dimensi panjang kali lebar. Lengkapi juga dengan jalur transportasi dan 

aksesibilitas menuju lokasi. Buatlah analisa jarak titik terdekat dan terjauh dengan 

pemukiman yang menjadi calon layanan.  

Identifikasi pula tata guna lahan dengan radius sampai dengan 2 km, buatlah 

pendataan tata guna lahan sehingga didapatkan data berbagai sarana dan 

infrastruktur yang ada di sekitar lokasi dan berpotensi sebagai sumber sampah yang 

mungkin dilayani selain permukiman.  

Buatlah peta berdasarkan data - data tersebut sebagai peta lokasi layanan. Contoh Peta 

lokasi layanan dapat dilihat pada Gambar 15. 

3.4.3. Identifikasi kondisi geografis dan pembuatan peta lokasi layanan  

Kebutuhan data minimal terkait sistem pengelolaan sampah eksisting adalah 

keberadaan sistem pengumpulan sampah, tempat penampungan sampah sementara, 

keberadaan embrio penggiat persampahan, kebiasaan masyarakat untuk membayar 

iuran, keberadaan sarana - prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah eksisting.  

Keberadaan sistem pengelolaan sampah eksisting ini bisa dijadikan dasar untuk 

melengkapi peta lokasi layanan jika memiliki sistem pengumpulan eksisting. Selain itu 

juga menjadi dasar untuk perencanaan strategi pengelolaan TPS 3R yang nantinya bisa 

dituangkan pada RKM. 

3.4.4. Identifikasi kondisi Pelaku Daur Ulang di Sekitar Lokasi 

Pemetaan sosial juga dimaksudkan untuk melakukan kegiatan identifikasi pelaku daur 

ulang di sekitar lokasi. Baik itu pemulung, pengepul, bak sampah komunitas, bank 

sampah kawasan, penggiat maggot, dll. Perdalam dengan mengidentifikasi jarak 

terhadap lokasi, kegiatan yang dilakukan, identifikasi kebutuhan dan potensi 

kerjasama atau berkolaborasi dengan pengelolaan TPS 3R kedepannya. Titik-titik lokasi 

pelaku daur ulang ini juga bisa diplotkan pada peta layanan yang ada. Seluruh 

informasi ini bisa berguna untuk menjamin keberlangsungan TPS 3R ke depan dalam 

menunjang proses bisnis operasional TPS 3R. 
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Gambar 15  Peta Lokasi Layanan 

3.4.5. Identifikasi Kebijakan atau Peraturan Desa 

Hal ini pun perlu diidentifikasi sebagai strategi penjaringan dukungan terkait 

operasional pengelolaan TPS 3R ke depannya. Berdasarkan hal ini dapat diketahui 

kebijakan dan peraturan yang ada terkait pengelolaan persampahan, yang diperlukan 

sebagai dasar penentuan strategi operasional TPS 3R. Hal lain, dengan melakukan 

identifikasi otomatis melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berwenang 

sehingga mendapatkan dukungan dan pengawasan untuk setiap proses pembangunan 

TPS 3R. 

Output dari seluruh tahapan di atas maka dapat diketahui : 

a. Peta lokasi wilayah cakupan layanan 

b. Perencanaan sampling timbulan sampah berdasarkan 

− Data Jumlah penduduk (KK)/Jiwa) 

−  Data Prasarana umum seperti instansi Sekolah, Puskesmas, rumah 

ibadah, pasar dll 

c. Perencanaan calon wilayah pelayanan berdasarkan data 

− Data sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga 

− Peta layanan serta  

− Rute pengambilan  
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d. Perencanaan strategi pengelolaan TPS 3R berdasarkan 

− Data perencanaan jumlah layanan dan wilayah pelayanan 

− Data pelaku daur ulang 

− Data kebijakan/peraturan  

e. Perencanaan objek kampanye sampah, PHBS, CTPS dll berdasarkan 

− Data keberadaaan  Sarana sekolah  

− Data keberadaan Instansi Kesehatan sebagai upaya sinergitas kampanye 
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IV. TAHAP PERENCANAAN 

Pada Bab ini, pembahasan akan dilakukan terkait perencanaan kelembagaan dan 

penyusunan dokumen RKM (Rencana Kerja Masyarakat). Perencanaan yang baik 

adalah yang dapat merencanakan secara detail setiap tahapan dalam keberjalanan 

program TPS 3R. Tahapan program TPS 3R terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu: 

a. 3 bulan tahap perencanaan yang ditandai dengan terbentuknya kelembagaan 

dan dokumen RKM;  

b. 3 bulan tahap konstruksi ditandai dengan % pencapaian pekerjaan fisik 

bangunan TPS 3R; dan  

c. 2 bulan tahap operasional pengelolaan TPS 3R. 

4.1. PERENCANAAN KELEMBAGAAN 

Kelembagaan di tingkat masyarakat yang akan berperan dalam perencanaan dan 

pembangunan adalah KSM sedangkan untuk pengelolaan dan penggunaan adalah KPP. 

Kedua Lembaga tersebut dibentuk sejak awal untuk bekerja sama mensinergikan 

perencanaan pembangunan dan pengadaan alat-alat pendukung agar tepat guna.  

Untuk Penanganan Kelembagaan khusus  Struktur kepengurusan KSM dan KPP dapat 

berkoloborasi dengan pihak TNI dimana komposisinya di tentukan dalam proses 

rembug warga (dibuat Berita Acara). Proses penyerapan tenaga kerja di daerah 

penerima program  penanganan khusus pihak KSM dapat meminta dukungan tenaga 

Kerja  Kepada unit koramil/kodim/dan sektor terdekat dengan alokasi biaya maksimal  

sejumlah  porsi upah tenaga kerja (penentuan upah dengan pihak TNI adalah maksimal 

40% dari pihak TNI dan maksimal  60% dari unsur masyarakat). 

4.1.1 KSM TPS 3R  

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pelaksana Konstruksi dibentuk melalui 

musyawarah masyarakat atau rembuk warga dengan bentuk dan susunan pengurus 

sesuai dengan permufakatan warga, dan ditetapkan melalui surat keputusan Kuasa 

Pengguna Anggaran  (SK KPA ). Secara umum fungsi KSM adalah sebagai berikut: 

a. Mensosialisasikan; 

b. Merencanakan; 

c. Melaksanakan; 

d. Mengawasi; 

e. Memantau; 

f. Mengevaluasi; 

g. Mengelola kegiatan pembangunan. 

4.1.1.1. Tugas  KSM 

Berdasarkan tahapannya, tugas KSM adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pra-konstruksi: 

a. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan mengajukan legalitas 

atau pengesahan dokumen RKM bersama dengan TFL; 

b. Menyusun rencana operasional pengolahan sampah; 

c. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pejabat 

Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana 

Permukiman Wilayah  dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 

d. Membuka rekening KSM TPS 3R; 
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e. Mengajukan rencana pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen 

Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah; 

f. Menyusun rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja; 

2. Tahap Konstruksi: 

a. Mobilisasi dan mengatur tenaga kerja untuk melaksanakan 

kegiatan/sesuai jadwal pelaksanaan; 

b. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan mendokumentasikan proses 

konstruksi. 

3. Pasca Konstruksi: 

a. Bersama dengan KPP melakukan commissioning test dengan penjabaran 

sebagai berikut: 

- Uji keberfungsian mesin    

- Uji keberfungsian pelayanan pelanggan (pengambilan iuran, 

pengambilan sampah) 

- Uji pemilahan 

- Uji pengomposan 

- Uji pengolahan sampah anorganik 

b. Berita acara commissioning test ditanda tangani oleh KSM dan KPP. 

c. Melakukan serah terima pekerjaan kepada PPK (Pejabat Pembuat 

Komitmen PPLP Satker PPPW 

Untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab KSM perlu kegiatan 

pendukung diantaranya: 

1. Melakukan kampanye tentang sanitasi teruatama mengenai peletakan 

sampah dan pemilahan sampah 

2. Memfasilitasi kegiatan rembuk warga; 

3. Membuka rekening bank atas nama KSM ditandatangani oleh 3 (tiga) pihak 

(ketua, bendahara dan salah satu penerima manfaat); 

4. Bersama TFL menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 

5. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) dengan PPK pada 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 

6. Bersama TFL menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana 

Penarikan Dana Bank (RPDB) yang akan digunakan dalam proses 

pembangunan sanitasi; 

7. Bersama TFL melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan 

keuangan pembangunan sarana sanitasi setiap minggu kepada m     

asyarakat dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah melalui Fasilitator 

Provinsi;      

8. Bersama KPP menyusun rencana operasional dan pemeliharaan; 

9. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penarikan dana 

dilengkapi dengan bukti penggunaan dana; 

10. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi bersama TFL dan Fasprov; 

11. Melakukan serah terima asset TPS 3R yang terbangun kepada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah beserta aset.  
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4.1.1.2. Susunan Pengurus 

Pembentukan KSM dilakukan melalui rembuk warga dengan bentuk dan 

susunan struktur organisasi sesuai kebutuhan masyarakat dengan 

memperhatikan keterlibatan kaum perempuan. Selanjutnya PA/KPA 

menetapkan pelaksan swakelola. Dlam hal ini pelaksanaan swakelola termasuk 

dalam type IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran 

dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta 

diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.      

 

Gambar 16  Contoh Struktur kepengurusan KSM 

Tugas pokok masing-masing pengurus KSM adalah: 

1. Ketua 

Ketua bertanggung jawab memastikan keseluruhan proses dapat 

dilaksanakan dengan baik dan lancar. 

2. Sekertaris 

Sekretaris bertanggung jawab untuk: 

− Berkomunikasi secara efektif dengan seluruh tim maupun pihak 

lain 

− Menulis dan mendokumentasikan surat, memo dan email 

− Menjaga sistem rekaman dan mengarsipkan dokumen 

− Mengatur ruang pertemuan untuk rembug 

3. Bendahara 

Bendahara harus memiliki profesionalisme tinggi serta kelakuan dan 

attitude yang baik. Bendahara bertanggung jawab untuk: 

− Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan 

uang/surat berharga  

− Melakukan pengujian dan pembayaran  

− Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk 

dibayarkan 
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4. Seksi Perencana 

Seksi perencana dapat terdiri dari 1 orang koordinator dan 2 orang 

anggota. Tugas dan fungsi Seksi Perencana adalah: 

− Menyusun rencana dan program kegiatan TPS3R 

− Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan 

pembangunan TPS3R 

− Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan 

5. Tim Pengadaan 

Tim Pengadaan bertanggung jawab untuk survey harga, pengadaan barang 

dan pembelian barang baik material maupun peralatan kerja. 

4.1.2 KPP TPS 3R 

Pada tahap perencanaan salah satu upaya merencanakan keberlanjutan program 

TPS3R adalah perlu diuraikan kesiapan warga untuk dapat memanfaatkan serta 

memelihara sarana terbangun di dalam RKM. Oleh karena itulah perlu dibentuk 

sebuah wadah/organisasi yang akan bertanggungjawab dalam kegiatan pemeliharaan 

dan pengoperasionalan sarana. Organisasi tersebut adalah KPP. 

Pemilihan KPP dilakukan melalui rembuk warga dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah 

dalam surat keputusan kepala lurah/desa yang diketahui Pemerintah Daerah. 

KPP TPS 3R dibentuk sejak awal Terbentuknya KPP melalui rembuk warga. 

Tugas pokok KPP adalah sebagai berikut: 

1. Bersama KSM dan TFL melakukan survei timbulan dan komposisi sampah 

2. Merencanakan kebutuhan disain dan peralatan pendukung unutk kegiatan TPS 

3R 

3. Melakukan pendataan pelanggan  

4. Merencanakan tentang besarnya iuran pemanfaatan sarana; 

5. Mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, membukukan dan 

melaporkan secara rutin operasional dan pemeliharaan; 

6. Mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana TPS3R; 

7. Mengoperasikan sarana pengumpulan sampah rumah tangga; 

8. Mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah sarana pengguna; 

9. Melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai peletakan sampah, pemilahan 

sampah dan resiko sanitasi dari sampah yang tidak dikelola dengan baik 

(dibuang sembarangan/dibakar/dikubur) Melakukan pemasaran kompos dan 

bahan-bahan daur ulang lainnya; 

10. Mengembangkan display pemanfaatan produk TPS 3R; 

11. Menambah cakupan pelayanan. 

Dalam melaksanakan pengelolaan perlu menyusun Standard Operating Procedure 

(SOP) yang akan menjadi acuan. SOP ini disusun oleh pengurus KPP bersama warga 

pemanfaat, dimusyawarahkan bersama dalam forum rembuk warga, dan setelah 

dicapai mufakat disahkan oleh kepala desa/lurah. Setiap desa/kelurahan dapat 

mengembangkan tata cara kerjanya sendiri, sesuai dengan kondisi dan budaya yang 

dianut di daerahnya masing-masing. 
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Peran pengurus KPP antara lain: 

1. Mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja yang 

telah dibuat; 

2. Dapat menjamin kepentingan pengguna dan mencarikan alternative pemecahan 

permasalahan yang dihadapi; 

3. Mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga lain; 

4. Mampu menerapkan sanksi bagi pelanggar peraturan. 

Selain itu dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana terbangun perlu 

adanya kemampuan teknis, seperti: 

1. Kemampuan menyusun rencana operasional dan pemeliharaan serta 

pelaksanaannya; 

2. Kemampuan untuk mempelajari prinsip dasar cara kerja infrastruktur 

terbangun, dan melakukan inventarisasi kerusakan serta usulan perbaikannya. 

 

Gambar 17  Contoh Struktur Organisasi Pengurus KPP TPS 3R 

Tugas pokok masing-masing seksi, sebagai berikut: 

1. Ketua 

Ketua bertanggung jawab memastikan keseluruhan proses dapat dilaksanakan 

dengan baik dan lancar. 

2. Sekertaris 

Sekretaris bertanggung jawab untuk: 

− Berkomunikasi secara efektif dengan seluruh tim maupun pihak lain 

− Menulis dan mendokumentasikan surat, memo dan email 

− Menjaga sistem rekaman dan mengarsipkan dokumen 

− Mengatur ruang pertemuan untuk rembug 

3. Bendahara 

Bendahara harus memiliki profesionalisme tinggi serta kelakuan dan attitude yang 

baik. Bendahara bertanggung jawab untuk: 

− Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat 

berharga  

− Melakukan pengujian dan pembayaran  
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− Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk 

dibayarkan 

4. Seksi Usaha Ekonomi: 

− Merencanakan besarnya iuran anggota 

− Menyusun dan mengembangkan bisnis TPS 3R 

− Mencari sumber dana diluar iuran warga pemanfaat 

− Membangun jejaring dan kemitraan dalam rangka pengembangan bisnis 

5. Seksi Operasi dan Pemeliharan 

− Mengoperasikan dan memelihara sarana pengelolaan sampah  

− Meningkatkan mutu pelayanan 

− Melakukan pengujian sampel kompos 

− Mengelola sampah organik dan non-organik  

6. Seksi Penyuluhan 

− Melakukan penyuluhan tentang pemilahan sampah di rumah tangga 

− Mengembangkan sarana sampah rumah tangga yang disediakan 

− Melakukan pemeliharaan terhadap sarana sampah rumah tangga yang 

disediakan serta melakukan perbaikan apabila ada kerusakan 

− Melakukan kampanye tentang kesehatan (PHBS) di rumah tangga dan 

lingkungan. 

Catatan : 

a. Mekanisme kerja KPP tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ART) hasil amandemen/perubahan yang disepakati oleh pengurus 

KPP dan perwakilan calon pengguna/penerima manfaat. Status pembentukan 

KPP disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Lurah yang diketahui oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

b. KPP sebaiknya ditingkatkan status badan hukumnya. 

4.2. KETERLIBATAN GENDER 

Analisis gender perlu dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran sebagai suatu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. Partisipasi perempuan setidaknya 30% dari jumlah 

partisipasi masyarakat. Partisipasi disini bukan hanya jumlah / kehadiran tetapi 

merupakan partisipasi aktif. 

Pada umumnya terdapat perbedaan akses informasi dan posisi laki-laki sebagai kepala 

keluarga sehingga pembuatan keputusan cenderung dibuat laki-laki di dalam 

pertemuan/rapat.  

Pada sector sanitasi peran perempuan di rumah tangga jauh lebih besar karena 

perempuan yang mengontrol pemilahan, penanganan  dan proses timbulnya sampah 

(termasuk control pada saat belanja bulanan maupun harian). Rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, misalnya baik laki-laki dan 

perempuan sering membuang sampah sembarangan. Kondisi ini mempengaruhi 

kesehatan lingkungan dan kondisi kesehatan masyarakat setempat secara signifikan. 

Pada kegiatan TPS 3R, perempuan perlu dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan 

keputusan dan penggunaan TPS 3R setidaknya 30%. 
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4.3. PENYUSUNAN DOKUMEN RKM 

RKM merupakan bukti dokumen resmi perencanaan TPS 3R. Penyusunan RKM 

dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan 

masyarakat dalam setiap proses. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis 

dibantu oleh TFL Teknis, sedangkan untuk aspek kelembagaan dibantu oleh TFL 

Pemberdayaan. 

RKM yang telah tersusun serta ditandatangani oleh Ketua KSM dan dilakukan verifikasi 

oleh OPD terkait sektor Persampahan dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah  untuk 

persetujuan. 

Dokumen RKM minimal memuat materi : 

1. Dokumen berita acara selotif Desa/Kelurahan; 

2. Profil lokasi dan wilayah pelayanan, memuat: 

− kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

− kondisi geografis dan peta lokasi pelayanan 

− sistem pengelolaan sampah saat ini 

− kondisi pelaku daur ulang sampah (lapak, pengepul, pendaur ulang) 

− kebijakan dan/atau peraturan setempat (desa/kelurahan, kota/kabupaten) 

3. Penentuan calon pengguna dan wilayah pelayanan (kesediaan memilah dan 

membayar iuran); 

4. Organisasi KSM, struktur KSM, dengan dilengkapi Surat Keputusan (SK) 

pembentukan KPP ; 

5. Organisasi KPP, struktur KPP dengan dilengkapi Surat Keputusan (SK) 

pembentukan KPP; 

6. Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) KSM; 

7. Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) KPP; 

8. Surat penetapan lokasi dari Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) PSPLP Provinsi; 

9. Surat kepemilikan lahan; 

10. Hasil survei timbulan dan komposisi sampah; 

11. Analisis lanjutan hasil survei timbulan dan komposisi sampah meliputi rencana 

sistem dan kebutuhan sarana-prasarana sbb: 

- Sistem dan sarana pewadahan sampah terpilah di sumber; 

- Sistem dan sarana pengumpulan sampah terpilah; 

- Sistem dan sarana pemilahan sampah di TPS 3R;  

- Sistem dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R; 

- Sistem dan sarana pemanfaatan produk TPS 3R; dan  

- Sistem dan sarana pembuangan residu. 

12. RTR dan RAB biaya konstruksi (dilengkapi dengan Nota Desain); 

13. RAB biaya operasional dan pemeliharaan awal (Terinci); 

14. RAB operasional pada masa konstruksi; 
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15. Rekening bank atas nama KSM(ditandatangani Ketua KSM, bendahara KSMdan 

satu orang perwakilan calon penerima manfaat); 

16. Mekanisme pengelolaan keuangan/perencanaan penarikan dana oleh KSM; 

17. Rencana kerja: 

− Rencana pelatihan KSM, kepala tukang dan tukang; 

− Rencana pelatihan operasional dan pemeliharaan; 

− Rencana pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana TPS 3R; 

− Rencana pemasaran produk dan pembiayaan untuk operasional; 

18. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 

19. Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK pada Pejabat Pembuat Komitmen 

Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah  dengan 

KSM diketahui Pemerintah Kabupaten/Kota (OPD teknis terkait dengan Sektor 

Pengelolaan Sampah),  

20. Pakta integritas yang dibuat oleh KSM dan Lurah/Kepala Desa. 

4.4. PENETAPAN CALON PENGGUNA DAN PENETAPAN CAKUPAN WILAYAH 

Penentuan atau penetapan calon pengguna dan penetapan cakupan wilayah 

merupakan tahap awal dari keseluruhan proses penyusunan RKM untuk pengelolaan 

sampah.  

Daftar calon pengguna dan cakupan wilayah layanan dari kegiatan TPS 3R dibuktikan 

dengan melampirkan data sebagai berikut : 

1. Daftar nama kepala keluarga; 

2. Jumlah anggota keluarga, gender (laki-laki/perempuan) dan jenis pekerjaan; 

3. Alamat rumah dan dibubuhi dengan tandatangan persetujuan untuk mengikuti 

program TPS 3R; 

4. Daftar nama keluarga tersebut ditunjukkan letak dan posisi rumahnya di dalam 

peta yang dibuat oleh masyarakat secara bersama-sama. Peta ini sekaligus 

mencerminkan cakupan wilayah layanan kegiatan TPS 3R pada tahap awal 

dalam suatu wilayah permukiman. 

Mekanisme penetapan calon pengguna dan cakupan wilayah layanan TPS 3R : 

1. Dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan dibantu atau difasilitasi oleh TFL 

pemberdayaan dan teknis; 

2. Kawasan yang padat penduduk dan rawan sampah; 

3. Rembuk warga diikuti oleh  pengurus RW/lingkungan/banjar dan RT, 

kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah tersebut, tokoh 

masyarakat, dan perwakilan warga baik laki-laki maupun perempuan 

4.5. PENETAPAN PENERIMA MANFAAT 

Surat Penetapan Penerima Manfaat program TPS 3R ditandatangani oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman 

Wilayah . Apabila dikemudian hari dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan 

dan pengesahan RKM ditemui kekeliruan, kendala dan tidak ditemukan kesepakatan, 

maka surat penetapan penerimaan manfaat dapat ditinjau kembali untuk dilakukan 

perbaikan maupun perubahan sebagaimana semestinya. 



- 60- 

4.6. PEMILIHAN SISTEM, SARANA DAN PRASARANA, PERALATAN 

Penetapan teknologi pengolahan sampah pada lokasi terpilih dilakukan dalam 

pertemuan atau sosialisasi antara KSM dan warga dengan didampingi oleh TFL. 

Teknologi yang akan diterapkan harus berdasarkan asas keberlanjutan (sustainability), 

dipilih secara tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta 

memperhatikan kondisi lingkungan setempat. Selain itu, hal lain yang harus 

diperhatikan adalah kemampuan KSM dan pertimbangan kelancaran pemasaran 

produk TPS 3R. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan masyarakat 

dapat menggunakan fasilitas dan bertanggung jawab dalam pengoperasian dan 

pemeliharannya. 

Untuk Pemilihan Sarana  Pengolahan  TPS 3R di bagi menjadi tiga Opsi  Yaitu : 

1. Opsi 1 untuk pengolahan sampah  standar  

2. Opsi 2 untuk pengolahan sampah standar dan ditambahkan peningkatan  

pengolahan sampah lapak.pemilihan  grade ini sangat cocok untuk TPS 3R yang 

memiliki unit usaha Bank sampah penambahan pada grade dua adalah 

penambahan mesin press plastik. 

3. Opsi 3 untuk pengolahan sampah standar dan ditambahkan peningkatan  

pengolahan sampah lapak, pemilihan  grade ini sangat cocok untuk TPS 3R yang 

memiliki unit usaha Bank sampah penambahan pada grade tiga adalah 

penambahan mesin pres plastik dan mesin pencacah plastik. Tingkat pemilihan 

grade ini harus dilakukan kajian khusus untuk pasar sampah cacah plastik 

hasil pilahan KSM. 

Catatan: Pengolahan termal perlu mendapat persetujuan khusus dari Direktorat PLP 

sehubungan dengan biaya operasional yang tinggi dan resiko pencemaran udara. 

 

Gambar 18  Opsi Sarana TPS 3R 

4.6.1 Pengomposan, Kebutuhan Ruang, dan Peralatan Pendukung 

Untuk pengomposan akan diperlukan area pengomposan, penempatan  mesin cacah 

dan mesin ayak perlu dilakukan pengaturan dari fasilitas produksi  dan area kerja yang 
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ada. Sehingga tata letak penempatan alat yang terencana dengan baik akan ikut 

menentukan efesiensi pengelolaan di TPS 3R 

4.6.1.1 Mesin Pecacah Organik (Chopper) 

Mesin pencacah organik berfungsi untuk mempercepat proses pengomposan. Mesin 

yang digunakan harus dibuat secara pabrikan atau telah mendapat ijin dan 

sertifikat dari Lembaga uji setempat dan memiliki garansi mesin dan pisau 

setidaknya 1 tahun.  

 

Gambar 19  Mesin Pencacah Organik 

Sumber : SNI 7580:2010 - Mesin Pencacah Organik (Chopper) Bahan Pupuk Organik 

Syarat Mutu Dan Dimensi Uji 

Keterangan : 

1. Bagian pengeluaran 

2. Pengatur ukuran potongan bahan organik 

3. Bagian pencacah 

4. Motor penggerak 

5. Rangka 

6. Bagian pengumpan bahan 

7. Pisau pencacah. 
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Tabel 7 Spesifikasi Teknis Mesin Pencacah 

Deskripsi Satuan 

 

Kalsifikasi mesin pencacah 

Kelas A Kelas B Kelas C 

Motor Penggerak     

- Daya maksimal kW < 5.5 5 - 7 > 7 

- Daya kontinyu maksimal kW < 4.5 4.5 - 6 > 6 

 

Dimensi     

- Panjang Mm 1000 - 1100 1200 - 1300 1400 – 1500 

- Lebar Mm 500 - 650 700 - 850 900 – 1200 

- Tinggi Mm 1000 - 1250 1250 - 1500 1500 – 1750 

 

Berat operasi mesin 

pencacah 
Kg < 175 175 - 250 > 250 

Jumlah pisau buah < 15 16 - 25 26 – 35 

Tebal pisau minimum Mm 4 6 8 

Kekerasan pisau HRC atau HV Minimum 45 HRC atau minimum 500 HV 

 

Putaran bilah pisau Rpm 1200 - 1300 1300 - 1400 1400 – 1500 

 

prosentasi panjang 

cacahan 
% Minimum 80 

Tinggi maksimum bagian 

pengumpan 
Mm 1300 1350 1400 

Konsumen bahan bakar l/jam < 2 2 - 3 > 3 

Sumber : SNI 7580:2010 – Mesin Pencacah Organik (Chopper) Bahan Pupuk Organik Syarat Mutu 

Dan Dimensi Uji 

Keterangan : 

Kelas A       : 600 kg/jam 

Kelas B       : 600 – 1.500 kg/jam 

Kelas C       : Diatas 1.500 kg/jam 
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Gambar 20  Beberapa Contoh Mesin Pencacah Kompos 
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4.6.1.2 Mesin Ayakan Kompos  

Mesin pengayak kompos digunakan untuk mengayak kompos matang agar hasil 

yang didapatkan seragam dan lebih efektif untuk media tanam. 

 

Gambar 21 Beberapa Contoh Mesin Ayakan Kompos 

4.6.2 Dasar Penentuan Sarana dan Prasarana 

Dasar yang diperlukan dalam menentukan sarana dan prasarana pengelolaan TPS 3R 

adalah dengan melakukan pengukuran timbulan dan komposisi sampah. Hasil 

pengukuran timbulan dan komposisi sampah dapat digunakan untuk menentukan 

kebutuhan sarana-prasarana sbb: 

1. Sarana pewadahan sampah terpilah di sumber; 

2. Sarana pengumpulan sampah terpilah; 

3. Sarana pemilahan sampah di TPS 3R;  

4. Sarana pengolahan sampah di TPS 3R; 

5. Sarana pemanfaatan produk TPS 3R; dan  

6. Sarana pembuangan residu. 

4.6.2.1 Contoh Perhitungan Kebutuhan Luas Area Pengolahan Sampah Organik 

Beberapa teknologi pengomposan yang umum diterapkan di lapangan adalah: 

1. Sistem Aerator bambu 

2. Sistem Bata Berongga 

3. Teknik Takakura Susun 

4. Komposter Drum 

5. Bokashi  

Dalam Mengomposkan secara aerobik perlu di perhatikan elemen kompetensi 

mengenai berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan,   dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam mengomposkan sampah organik secara aerobic dan anaerbik. 
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Melakukan 
pekerjaan 
persiapan 

1.1. Peralatan kerja, peralatan Mekanikal dan Elektrikal (ME),     serta     
instrumentasi lainnya diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai 
dengan prosedur. 

1.2. Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 

2. Membuat kompos 2.1. Sampah organik terpilah diidentifikasi di tempat pengomposan. 
2.2. Sampah    dikomposkan    sesuai    dengan metode yang digunakan. 
2.3. Parameter  fisik  dan  kimia  sampah diperiksa secara berkala sesuai 

dengan prosedur. 
2.4. Sampah  dibalik  dan  disiram  secara berkala sesuai dengan prosedur. 
2.5. Kompos yang sudah matang dipindahkan ke tempat pemanenan 

kompos. 

3. Mengayak kompos 3.4. Kompos yang telah matang diayak sesuai dengan ukuran yang 
ditentukan. 

3.2. Hasil ayakan kompos yang belum matang dikembalikan lagi ke unit 
pengomposan sesuai dengan prosedur. 

4. Mengemas kompos 4.1. Kompos dimasukkan ke dalam kantong sesuai dengan kebutuhan. 
4.2. Kompos yang sudah dikemas disimpan dalam ruang penyimpanan 

sesuai dengan ketentuan. 

4.3. Setiap tahapan pengomposan sampah dicatat di dalam formulir 
laporan. 

 

Tabel 8  Acuan kompetensi dalam aerobik 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Melakukan 
pekerjaan 
persiapan 

1. Peralatan kerja, peralatan Mekanikal dan Elektrikal (ME), serta 
instrumentasi lainnya diperiksa kelaikan operasionalnya sesuai 
dengan prosedur. 

2. Sampah organik terpilah dan tercacah diidentifikasi sesuai dengan 
kebutuhan. 

3. Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 

2. Mengolah sampah 
di unit hidrolisis 

1. Sampah organik tercacah dimasukkan ke dalam unit hidrolisis 
sesuai dengan prosedur. 

2. Sampah organik di unit hidrolisis didiamkan dalam kondisi kedap 
udara sesuai dengan prosedur. 

3. Lindi dari unit hidrolisis dialirkan ke unit asidogenesis-

metanogenesis sesuai dengan prosedur. 
4. Paramater kimia di unit hidrolisis diperiksa secara berkala sesuai 

dengan prosedur. 
5. Hasil pemeriksaan parameter kimia dicatat di dalam formulir laporan 

sesuai dengan prosedur. 

3. Mengolah sampah 
di unit 
asidogenesis- 
metanogenesis 

1. Lindi dialirkan kembali ke unit hidrolisis sesuai dengan prosedur. 
2. Unit asidogenesis-metanogenesis dioperasikan sesuai dengan 

prosedur. 
3. Gas bio yang dihasilkan dialirkan ke stasiun distribusi   gas   sesuai   

dengan prosedur. 
4. Kinerja produksi gas bio dipantau secara berkala sesuai dengan 

prosedur. 
5. Parameter kimia di unit asidogenesis- metanogenesis diperiksa 

secara berkala sesuai dengan prosedur. 
6. Hasil pemeriksaan parameter kimia dicatat di dalam formulir laporan 

sesuai dengan prosedur. 

4. Menangani 

residu 

1. Residu  dikeluarkan  dari  unit  pengolahan sesuai dengan prosedur. 

2. Residu dikeringkan sesuai dengan prosedur. 
3. Residu dikomposkan sesuai dengan prosedur. 

5. Membuat 
laporan 

a. Pengolahan sampah organik secara anaerobik  dicatat di dalam 
formulir laporan sesuai dengan prosedur. 

b. Catatan disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur. 
c. Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur. 

 

 

 



- 66- 

Berikut merupakan contoh perhitungan kebutuhan ruang tiap metode tsb. 

Sistem Aerator Bambu 

Teknik aerator bambu/aerator bambu dibuat dengan menimbun sampah organik di 

atas sebuah konstruksi segitiga bambu yang dipasangi bilah memanjang pada dua 

sisi segitiga itu, sehingga udara mengalir diantara rongga. Dengan demikian 

kebutuhan oksigen untuk komposting. 

 

 Gambar 22 Alur kerja pengolahan aerator bambu 

4.6.2.1 Perhitungan Kebutuhan Ruang 

Perhitungan luar area pengomposan ini akan berkaitan dengan kebutuhan lahan 

total pengolahan sampah dengan TPS 3R, maka langkah-langkah yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Total Volume Sampah yang dikomposkan 

Persamaan yang digunakan dalam menghitung Total Volume sampah yang 

dikomposkan adalah:  

− Waktu pengomposan = 30 hari  

− Jumlah KK yang dilayani = min. 200 KK ~ 800 Jiwa (1 KK = 4 Jiwa) 

− Timbulan Sampah yang dihasilkan (bisa dalam liter/orang/hari atau 

kg/orang/hari) didapat dari hasil sampling. Misalkan didapat hasil 

sampling timbulan sampah 3 liter/org/hari, sehingga total 1600 jiwa 

= 3 x 1600 = 4800 liter/hari ~ 4,8 m3/hari.  

− % volume untuk sampah organik nya 50% (berdasarkan hasil 

sampling masing-masing daerah) sehingga didapat 50% x 4,8 = 2,4 

m3/hari 

− Densitas kepadatan sampah organik (berdasarkan hasil sampling 

masing-masing daerah) misalkan 0,35 ton/m3. Maka timbulan 

sampah organik adalah 0,84 ton/hari. 

− Dengan menggunakan rumus di atas, maka total volume sampah yang 

akan dikomposkan dalam 30 hari adalah (0,84 ton/hari x 30 

hari)/0,35 ton/m3 = 72 m3  

2. Menghitung Volume setiap aerator bambu 

a. Perlu diperhatikan kriteria desain untuk aerator bambu lazimnya adalah 

sebagai berikut: 

− Lebar aerator bambu = 2,5 – 3,5 m 

− Ketinggian maks = 1,75 m 

− Panjang = bebas 

− Lebar bawah Ventilasi = 0,6 – 0,9 m 
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b. Untuk menghitung volume setiap aerator bambu diperukan data luas 

melintang dan panjang aerator bambu yang direncanakan dengan 

konfigurasi yang dapat digunakan sebagai berikut:  

− Persegi empat, maka luas area adalah tinggi tumpukan dikali lebar 

(bxh) 

− Setengah Lingkaran, maka luasnya adalah setengah dari luas 

lingkaran, dengan jari-jari tinggi tumpukan sampah (0, 5 x π x h2).   

− Trapesium, maka luasnya adalah setengah kali akumulai lebar atas 

dan bawah aerator bambu dikali dengan tinggi aerator bambu 

((a+b)/2*h) 

− Segitiga, maka luasnya adalah setengah dari lebar alas dikali tinggi 

dari aerator bambu (b*h/2). 

c. Pilih bentuk penampang aerator bambu, Bentuk Trapesium adalah 

bentuk yang relatif lebih stabil. 

d. Ukuran aerator bambu : Panjang 2,5 m ; Lebar 0,6 m ; Tinggi 0,52 m 

e. Volume aerator bambu : (P x Lx T/2) =  (2,5 x 0,6 x 0,52)/2 = 0,39 m3 

f. Ukuran  timbunan kompos :  Panjang 2,5 m ; Lebar bawah 3 m ; Lebar 

atas 1,8 m; Tinggi 1,5 m.  

g. Luas Melintang (Trapesium) = ((3 + 1,8) x 1,5)/2 = 3,6 m2 

h. Volume timbunan kompos (tanpa aerator) 

4. Vol Trapesium-Volume aerator bambu = (3,6 x 2,5)  - 0,39 = 8,61 m3. 

Menghitung jumlah aerator bambu yang akan dibuat  

− Untuk menentukan jumlah aerator bambu, maka total volume sampah 

yang dikomposkan (m3) akan dibagi dengan volume setiap aerator 

bambu (m3). 

− Jumlah yang dihitung, jika terdapat angka desimal, maka dibulatkan 

keatas untuk jumlah aerator bambu yang akan dihitung.  

− Jika telah dihitung sebelumnya untuk total volume pengomposan 

sebesar 72 m3 dan volume setiap aerator bambu adalah 8,61 m3, maka 

jumlah aerator bambu yang dibutuhkan adalah 8 buah.  

5. Menghitung Area Aerator bambu  

− Area yang dibutuhkan untuk aerator bambu, akan menentukan 

seberapa besar area TPS 3R yang akan dibangun. 

− Area aerator bambu akan dihitung dengan mengalikan jumlah aerator 

bambu yang telah dihitung sebelumnya dengan area setiap aerator 

bambu yang akan direncanakan dengan mempertimbangan area 

tambahan untuk pembalikan rutin.  

− Untuk pembalikan rutin, maka diperlukan ruang untuk pergerakan, 

dengan area sebesar panjang setiap aerator bambu (m) dikali dengan 

lebar dari ruang pergerakan alat berat (m).  

− Maka, untuk sisi lebar aerator bambu dengan perencanaan 3 m , 

ruang yang diperlukan untuk pembalikan pada sisi kiri dan kanan 

aerator bambu masing-masing sebesar 0,25 m , sementara untuk sisi 

panjang aerator bambu 2,5 m  ruang pembalikan masing-masing 0,5 

m , sehingga total lebar dan panjang yang diperlukan masing-masing 

sebesar 3,5 m .  

Dengan demikian, sesuai perhitungan tersebut, maka luar area 1 unit aerator 
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bambu menjadi 12,25 m2, dan luar area pengomposan aerator bambu adalah 12,25 

m2 dikali 8 buah, yakni 102 m2
.  

Ilustrasi perhitungan dengan menggunakan metode kalkulator Excel, dapat dilihat 

pada Lampiran (versi timbulan dalam kg/hari). 

 

 

Gambar 23 Contoh Aerator Bambu 

Teknik Bata Berongga 

Teknik komposting ini dilakukan dengan menimbun sampah organik di dalam 

struktur boks bata berongga. Bata berongga berfungsi mengalirkan udara didalam 

timbunan sampah tersebut melalui pipa-pipa berpori. Konstruksi ini mengalirkan 

udara pada kompos melalui: 

− Lubang-lubang di dinding  

− Pipa-pipa vertikal dalam tumpukan.  

Sementara lubang antar pipa pada bagian dasar adalah sebagai saluran dari air 

dalam  tumpukan sampah di dalam boks. 

 

Gambar 24 Boks Bata Berongga 
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Gambar 25 Alur kerja boks bata berongga 

 

 

 

Gambar 26 Timbunan sampah organik di dalam boks bata berongga 

Perhitungan Kebutuhan Ruang Bata Berongga 

Total Volume Pengomposan 

a. Jumlah layanan         : jumlah KK ×  jumlah orang per KK 

b. Total timbulan sampah        : jumlah orang × timbulan sampah 

c. Volume sampah organik                : % sampah organik×volume sampah per hari 

d. timbulan sampah organik (ton)      : densitas sampah x volume sampah organik 

per hari  

e. Total Volume Pengomposan          : lama pengomposan volume sampah per hari 

Penentuan Volume Tiap Boks 

Volume setiap boks: 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 (𝑚) 𝑥 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 (𝑚) 𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝑚) 

    Penentuan Jumlah Boks Bata  

a. Volume timbunan kompos        :Panjang x lebar x (tinggi boks-tinggi pipa alas) 

b. Jumlah boks yang dibutuhkan  : 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛 (𝑚3)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑜𝑥 (𝑚3)
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Penentuan Luas Kebutuhan Ruang  

a. Panjang per unit boks  : Space  ujung A + panjang boks  + 

space ujung B + panjang pasangan 

bata 

b. Lebar per unit kompos : lebar boks + space ujung kanan dan 

kiri + lebar pasangan bata panjang 

x lebar  

c. Kebutuhan ruang total : Jumlah boks x ruang untuk 1 unit 

boks 

Contoh Perhitungan Kebutuhan Ruang Bata Berongga 

Contoh Dimensi Boks Bata 

a. Lebar boks  : 1,2 m 

b. Tinggi boks  : 1,2 m 

c. Panjang boks : 5 m 

Total Volume Pengomposan 

a. Jumlah layanan KK : 400 KK 

b. Jumlah layanan : jumlah KK x jumlah orang per KK 

400 KK x 4 orang = 1600 orang 

c. Timbunan sampah hasil 

sampling 

: 3 (liter/orang/hari) 

d. Total timbunan sampah : jumlah orang x timbunan sampah 

1600 orang x 3 liter/orang/hari = 

480l/hari atau 4.8m3 /hari 

e. % volume basah sampah 

organik 

: 50% 

f. Volume sampah organik :% sampah organik x volume 

sampah/hari 

g. Densitas (kepadatan) 

sampah 

: 0.35 ton/m3 

h. Timbunan sampah 

organik (ton) 

: densitas sampah x volume  

  sampah organik per  hari  

0,35 ton/ m3 × 2,4 m3/hari = 0,84 

ton/hari 

i. Waktu pengomposan : 30 hari 

j. Total volume 

pengomposan 

: lama pengomposan × volume sampah 

per hari 

30 hari × 2,4 m3/hari = 7,2 m3/hari 

Penentuan Volume Tiap Boks 

Volume setiap boks: 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 (𝑚) 𝑥 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 (𝑚) 𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝑚) 

  1,2 × 1,2 × 5 = 7,2 m3 

Penentuan Jumlah Boks Bata  

a. Volume timbunan kompos : Panjang x lebar x (tinggi boks-tinggi pipa alas) 

5x1,2x(1,2-0,2) =  6 m3 
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b. Jumlah boks yang dibutuhkan : 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛 (𝑚3)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑜𝑥 (𝑚3)
 

72 𝑚3

6 𝑚3
= 12 𝑏𝑢𝑎ℎ 

Penentuan Luas Kebutuhan Ruang  

a. Panjang per unit boks  

Space  ujung A + panjang boks  + space ujung B + panjang  pasangan bata 

0,4+5+0,4 m+ (2x 0,2 m) = 6,2  m 

b. Lebar per unit kompos 

lebar boks + space ujung kanan dan kiri + lebar pasangan bata 

 1,2+0,3+0,3+(2 x 0,1)= 2 m 

c. Ruang untuk satu unit boks 

panjang x lebar  

 6,2 x 2 = 12,4 =12,5 m2 

d. Kebutuhan ruang total   

Jumlah boks x ruang untuk 1 unit boks 

  12,5 x 12 m2 = 150 m2 

Teknik Takakura Susun 

Metode komposting ini dilakukan dengan menimbun sampah organik kedalam 

keranjang  berongga, (dapat terbuat dari plastik atau bambu). Ukuran keranjang 

takakura fleksibel. Bagian dasar keranjang berlubang sebagai cara untuk 

mengalirkan kelebihan air dari komposting 

 

Gambar 27 Alur kerja Takakura Susun 
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Perhitungan Kebutuhan Ruang untuk Takakura Susun 

Total Volume Pengomposan 

a. Jumlah layanan : jumlah KK ×  jumlah orang per KK 
b. Total timbunan 

sampah 
: jumlah orang × timbulan sampah 

c. Volume sampah 
organik 

: % sampah organik × volume sampah per 
hari 

d. Timbunan sampah 
organik (ton) 

: densitas sampah x volume   sampah 
organik per hari 

e. Total volume 
pengomposan 

: lama pengomposan × volume sampah per 
hari 

Penentuan Volume Tiap Takakura 

Volume setiap takakura : 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 (𝑚) 𝑥 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 (𝑚) 𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝑚) 

Penentuan Jumlah Takakura  

a. Volume timbunan kompos:  

 Panjang x lebar x (tinggi Takakura-dudukan) 

b. Jumlah Takakura yang dibutuhkan: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛 (𝑚3)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑜𝑥 (𝑚3)
  

c. Jumlah Tumpukan yang dibutuhkan: 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑘𝑎𝑛
 

Penentuan Luas Kebutuhan Ruang  

a. Panjang per unit 
takakura 

: Space  ujung A + panjang boks  + space 
ujung B + panjang pasangan bata 

b. Lebar per unit kompos : lebar Takakura + space ujung A + Space 
ujung B + lebar pasangan bata 

c. Ruang untuk satu unit 
takakura 

: panjang x lebar Kebutuhan ruang total 

Jumlah tumpukan takakura x ruang untuk 1 unit takakura 

Contoh Perhitungan Kebutuhan Ruang untuk Takakura Bersusun 

Contoh Dimensi Takakura 

a. Lebar    : 0,43 m 
b. Tinggian   : 0,3 m 
c. Panjang   : 0,6 m 
d. Jumlah per Tumpuk : 5 buah 
e. Tinggi dudukan   : 0,08 m 

Total Volume Pengomposan 

a. Jumlah layanan KK : 400 KK 
b. Jumlah layanan : jumlah KK x jumlah orang per KK 400 

KK x 4 orang = 1600 orang 
c. Timbunan sampah hasil 

sampling 
: 3 (liter/orang/hari) 

d. Total timbunan sampah : jumlah orang x timbunan sampah 
1600 orang x 3liter/orang/hari = 
480l/hari atau 4.8m3 /hari 
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e. % volume basah 
sampah organik 

: 50% 

f. Volume sampah organik :% sampah organik x volume 
sampah/hari 

g. Densitas (kepadatan) 
sampah 

: 0.35 ton/m3 

h. Timbunan sampah 
organik (ton) 

: densitas sampah x volume sampah 
organik per  hari  
0,35 ton/ m3 × 2,4 m3/hari = 0,84 
ton/hari 

i. Waktu pengomposan : 30 hari 
j. Total volume 

pengomposan 
: lama pengomposan × volume sampah 

per hari 
30 hari × 2,4 m3/hari = 7,2 m3/hari 

Penentuan Volume Tiap Takakura 

Volume setiap takakura : 

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 (𝑚) 𝑥 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 (𝑚) 𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝑚) 

0,6 × 0,3 × 0,43 = 0,0774 m3 

Penentuan Jumlah Takakura  

a. Volume timbunan kompos : Panjang x lebar x (tinggi takakura-dudukan) 
0,6 × 0,3 × (0,43-0,08) = 0,0567 m3 

b. Jumlah Takakura yang dibutuhkan : 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛 (𝑚3)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑜𝑥 (𝑚3)
  

=
72 𝑚3

0,0567 𝑚3
= 1268 𝑏𝑢𝑎ℎ 

c. Jumlah Tumpukan yang dibutuhkan : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑘𝑎𝑛
  

= 
1268 𝑚3

5 𝑚3 = 254 𝑏𝑢𝑎ℎ  

 

 

Gambar 28 Susunan keranjang takakura 

 

Penentuan Luas Kebutuhan Ruang  

a. Space antara pada ujung Takakura : 0,4 m 

b. Panjang per unit Takakura 

Space  ujung A + panjang boks  + space ujung B + panjang pasangan bata 

0,4+0,6+0,4 m+ (2x 0,2 m) =1,23 m 
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c. Lebar per unit kompos 

lebar Takakura + space ujung A + Space ujung B + lebar pasangan bata 

0,43 +0,4+0,4+(2 x 0,1)= 0,8 m 

d. Ruang untuk satu unit boks : panjang x lebar 

1,2 x 1,03 = 1,236 m2 

e. Kebutuhan ruang total   

Jumlah Takakura x ruang untuk 1 unit Takakura 

1,236 x 254 m2 = 314 m2 

 
Teknik Komposter Drum  

Teknik komposter menggunakan drum adalah composting yang dilakukan secara 

tertutup untuk mendapatkan kompos dan pupuk cair yang berasal dari lindi 

kompos.  

 
Gambar 29 Metode komposter drum 

Berikut ini alur penggunaan komposter: 

1. Rajang/cincang sampah organik hingga ukuran kecil 1 sampai 2 cm. 

2. Kemudian semprotkan cairan Biokaktifator (BOISCA) atau EM4 tepat mengenai 

sampahnya sambil diaduk agar tercampur merata.   

3. Masukkan rajangan sampah-sampah organik tersebut ke dalam tong/ drum 

komposter.  

4. Pengisian sampah pada komposter ini bisa setiap saat dan berulang-ulang dalam 

sehari.   

5. Tutup komposter dengan rapat.   

Pada proses pertama kali, pupuk cair (lindi) yang keluar melalui kran plastik baru 

dapat dihasilkan setelah kurang lebih 2 minggu, kemudian setelah itu bisa diambil 

setiap hari.   Lindi atau pupuk cair yang dihasilkan dari komposter dapat langsung 

dipergunakan caranya dengan menambah air biasa dengan perbandingan 1:5. Lindi 

dapat dipakai untuk semua jenis tanaman dan akan sangat efektif untuk 

menggemburkan tanah karena akan mengundang cacing tanah.  

 

https://tongsampahorganikmurah.blogspot.co.id/
https://tongsampahorganikmurah.blogspot.co.id/2016/09/jual-tong-sampah-drum-jual-tong-komposter-murah.html
https://tongsampahorganikmurah.blogspot.co.id/2016/09/jual-tong-sampah-drum-jual-tong-komposter-murah.html
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Perhitungan Kebutuhan Ruang untuk Komposter Drum 

Total Volume Pengomposan 

a. Jumlah layanan : jumlah KK ×  jumlah orang per KK 

b. Total timbunan sampah : jumlah orang × timbulan sampah 

c. Volume sampah organik : % sampah organik × volume sampah per hari 

d. Timbunan sampah 

organik (ton) 

: densitas sampah x volume   sampah organik 

per hari 

e. Total volume 

pengomposan 

: lama pengomposan × volume sampah per hari 

Penentuan Volume Tiap Komposter Drum 

Volume setiap Komposter Drum : π × r2  × tinggi (m3) 

Penentuan Jumlah Komposter Drum 

Jumlah Rotary Drum yang dibutuhkan : 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛 (𝑚3)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑜𝑥 (𝑚3)
  

Penentuan Luas Kebutuhan Ruang  

a. Ruang untuk satu unit Komposter Drum 

panjang x lebar kebutuhan ruang total   

b. Jumlah Komposter Drum x ruang untuk 1 unit Komposter Drum 

Contoh Perhitungan Kebutuhan Ruang untuk Komposter Drum 

Contoh Dimensi Komposter Drum 

Diameter drum   : 0,5 m 

Panjang drum   : 1 m  

Panjang Total Rotary Drum : 1,3 m 

Total Volume Pengomposan 

a. Jumlah layanan KK : 400 KK 
b. Jumlah layanan : jumlah KK x jumlah orang per KK 400 

KK x 4 orang = 1600 orang 
c. Timbunan sampah hasil 

sampling 
: 3 (liter/orang/hari) 

d. Total timbunan sampah : jumlah orang x timbunan sampah 
1600 orang x 3liter/orang/hari = 
480l/hari atau 4.8m3 /hari 

e. % volume basah sampah 
organik 

: 50% 

f. Volume sampah organik :% sampah organik x volume 
sampah/hari 

g. Densitas (kepadatan) 

sampah 

: 0.35 ton/m3 

h. Timbunan sampah 
organik (ton) 

: densitas sampah x volume sampah 
organik per  hari  

0,35 ton/ m3 × 2,4 m3/hari = 0,84 
ton/hari 

i. Waktu pengomposan : 30 hari 
j. Total volume 

pengomposan 
: lama pengomposan × volume sampah 
per hari 

30 hari × 2,4 m3/hari = 7,2 m3/hari 
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Penentuan Volume Tiap Komposter Drum 

Volume setiap Rotary Drum : π × r2  × tinggi  

3,14 × (0,2)2  × 0,8 = 0,10048 m3 

Penentuan Jumlah Komposter Drum 

a. Volume timbunan kompos : Volume Komposter Drum 

3,14 × (0,2)2  × 0,8 = 0,10048 m3 

b. Jumlah drum yang dibutuhkan  : 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛 (𝑚3)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑜𝑥 (𝑚3)
   

 
72 (𝑚3)

0,10048 (𝑚3)
= 717 𝑏𝑢𝑎ℎ  

Penentuan Luas Kebutuhan Ruang  

a. Space antara pada ujung drum: 0,2 m 

b. Panjang per unit drum : 0,4 

c. Lebar per unit kompos : lebar rotary drum + space ujung A  

0,4+0,2=0,6 

d. Ruang untuk satu unit drum : panjang × lebar 

    0,4 x 0,6 = 0,24 m2 

e. Kebutuhan ruang total : Jumlah Komposter Drum × ruang untuk 1 unit 

717 × 0,24 = 172 m2 

Gambar 30 Alur Proses Komposting 

4.6.3 Black Soldier Fly (BSF) 

60% dari sampah yang dihasilkan di Indonesia adalah sampah organik dan didominasi 

oleh sampah makanan. Sampah makanan adalah sampah yang menghasilkan lindi 

(cairan sampah) dan berpotensi mencemari lingkungan. Meskipun sampah organik 

degradable, bila tidak ditangani dengan baik sampah tersebut dapat menjadi sumber 

pencemar dan sumber penyebaran penyakit.  

Lalat tentara hitam / Black Soldier Fly (Hermetia Illucens) dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif pengolahan sampah makanan terutama sayur dan buah. Larva 
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BSF mampu mentolelir sejumlah inhibitor biologi dalam lindi juga dapat bertahan 

hidup dalam kondisi kekeringan, kekurangan oksigen namun sangat tergantung pada 

suhu, yaitu antara 27 -31oC.  

Residu dari BSF adalah kompos dengan warna hitam (seperti kompos biasa) dengan 

bau khas kotoran BSF. Residu dapat dicampurkan ke proses pengomposan dan dapat 

digunakan bersama kompos sebagai penyeimbang unsur hara pada tanaman.  

Persyaratan Penggunaan BSF 

BSF lebih disarankan untuk diadakan pada proses pengembangan TPS 3R mengingat 

operasional yang cukup rumit dan memerlukan tenaga dan ketelitian lebih banyak dari 

sistem pengomposan.  

Memberikan sampah makanan ke larva berpotensi sebagai sumber penyebaran bakteri 

seperti Salmonella spp. Sehingga resiko perpindahan bakteri dari hewan ke hewan dan 

ke manusia lebih besar. Resiko ini perlu diperhatikan dan operator TPS 3R perlu 

mendapatkan pelatihan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengolahan larva.  

Kebutuhan Ruang 

Untuk mengoperasikan BSF, diperlukan beberapa fasilitas terpisah, yaitu:  

1. Treatment unit – berupa kotak-kotak untuk larva memproses sampah makanan 

2. Nursery – adalah tempat dimana pupa yang sudah tidak makan berproses untuk 

menjadi lalat dewasa. Diperlukan kendang gelap berupa kotak/container  

3. Love cage – adalah tempat lalat dewasa kawin. Memerlukan sinar matahari pagi  

4. Unit tambahan berupa ruang penyimpanan, tempat pemrosesan bila pupa tidak 

langsung diberikan ke ternak tetapi dijadikan campuran, ruang cuci, 

laboratorium 

   
Gambar 31  Contoh Unit Pengolahan Black Soldier Fly 

4.7. SURVEI TIMBULAN DAN KOMPOSISI SAMPAH 

Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara Pengelolaan Sampah Perkotaan, 

timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam 

satuan volume maupun berat per kapita  perhari, atau perluas bangunan, atau 

perpanjang jalan.  

Adapun tujuan dari penghitungan timbulan dan komposisi sampah adalah untuk 

merencanakan proses 3R/daur ulang/pengurangan sampah. Rata-rata timbulan 

sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah 

lainnya, antara satu negara dengan negara lain. 

Penghitungan Potensi Timbulan Sampah di Kawasan Permukiman : 

1. Berdasarkan standar yang berlaku tentang spesifikasi timbulan sampah;  

2. Data-data hasil kajian dan komparasi terhadap TPS 3R yang sudah operasional; 
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3. Hasil kajian lapangan; 

4. Penghitungan timbulan sampah berdasarkan teknik pengambilan sampah 

berdasarkan standar yang berlaku; 

5. Penghitungan komposisi sampah merencanakan proses 3R/daur 

ulang/pengurangan sampah. 

A. STANDAR TIMBULAN DAN KOMPOSISI SAMPAH 

Pada tahun 1993 dikeluarkan SNI 04-1993-03 tentang Standar Spesifikasi Timbulan 

Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia untuk membantu kota-kota 

kecil dan sedang di Indonesia dalam menentukan jumlah sampah yang dihasilkan 

sehingga mempermudah dalam perencanaan program pengelolaannya. Berdasarkan 

SNI tersebut, rata-rata timbulan sampah adalah sebagai berikut: 

- Satuan timbulan sampah kota besar = 3,0 – 4,5 L/orang/hari, atau 0,4 – 0,6 
kg/orang/hari; 

- Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 3,0 L/orang/hari, atau = 0,2 

– 0,4 kg/orang/hari. 

Sementara itu, besarnya timbulan sampah berdasarkan sumbernya dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini. 

Tabel 9  Besaran timbulan sampah berdasarkan komponen sumbernya 

No. 
Komponen Sumber 

Sampah 
Satuan Volume (liter) Berat (kg) 

1 Rumah Permanen /orang/hari 2,25 - 2,50 0,35 - 0,40 

2 Rumah Semi Permanen /orang/hari 2,00 - 2,25 0,30 - 0,35 

3 Rumah Non Permanen /orang/hari 1,75 - 2,00 0,25 - 0,30 

4 Kantor /pegawai/hari 0,50 - 0,75 0,025 - 0,10 

5 Toko/Ruko /petugas/hari 2,50 - 3,00 0,15 - 0,35 

6 Sekolah /murid/hari 0,10 - 0,15 0,01 - 0,02 

7 Jalan Arteri /motor/hari 0,10 - 0,15 0,02 - 0,10 

8 Jalan Kolektor /motor/hari 0,10 - 0,15 0,10 - 0,05 

9 Jalan Lokal /motor/hari 0,50 - 0,1 0,005 - 0,025 

10 Pasar /motor/hari 0,20 - 0,60 0,10 - 0,30 

Sumber : SNI 04-1993-03 

Contoh hasil studi komposisi sampah di Jakarta antara tahun 1981 – 2005 dapat 
dilihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel 10 Komposisi sampah di Jakarta antara 1981 – 2005 

Komposisi % Berat Basah 1981 86/87 1987 96/97 2001 2005 

Sampah dapur, taman 79,7 74,7 72,0 65,1 52,7 55,4 

Kertas 7,8 8,3 8,3 10,1 20,1 20,6 

Plastik/Styrofoam 3,7 5,4 5,4 11,1 14,5 13,3 

Kayu 3,7 3,8 3,2 3,1 2,6 0,1 

Tekstil 2,4 3,2 3,2 2,5 2,6 0,6 

Karet/kulit 0,5 0,6 3,2 0,6 0,9 0,2 

Logam 1,4 1,4 2,1 1,9 1,1 1,1 

Kaca 0,5 1,8 1,8 1,6 1,2 1,9 

Puing bangunan      0,8 

Berbahaya      1,5 

Lain-lain 0,5 1,0 1,0 4,1 4,4 4,7 

Sumber: Handoko dan Sulistyadi (2007), dikumpulkan dari BPPT, Dinas Kebersihan 
DKI Jakarta, JICA, Survei JCI, Master Plan DKI Jakarta. 

Angka dalam tabel diatas dapat dijadikan sebagai referensi. KSM dan TFL harus 

melakukan perhitungan secara langsung melaksanakan kegiatan sampling timbulan 

dan komposisi sampah yang metodenya akan dibahas pada sub-bab berikut ini. 
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B. METODE PENGUKURAN DAN SAMPLING 

Peralatan 

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam survei komposisi sampah terdiri 

dari: 

1. Alat pengambil contoh berupa kantong plastik dengan volume 40 liter; 

2. Timbangan (0 - 5) kg dan (0 - 100) Kg; 

3. Alat pengukur volume menggunakan kotak sampling dengan rekomendasi 

ukuran sesuai SNI 35 cm x 35 cm dan tinggi 40 cm; 

4. Perlengkapan berupa alat pemindah (seperti sekop) dan sarung tangan. 

Penentuan Jumlah Sampel 

Timbulan dan komposisi sampah dapat diukur langsung di lapangan dari sejumlah 

sampel (rumah tangga dan non-rumah tangga) yang ditentukan secara random-

proporsional di sumber selama 8 hari berturut-turut (SNI 19-3964-1995). Pada studi 

timbulan dan komposisi sampah untuk Program TPS 3R, minimal dapat dilakukan 

sampling dalam 2 hari (Sampah di Hari libur (Sabtu/Minggu) dan di Hari Kerja (Senin-

Jum’at)) 

Penentuan jumlah sampel yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan statistika sbb (Damanhuri dan Tri Padmi, 2016): 

1. Bila memungkinkan, jumlah sampel adalah 10% dari populasi; 

2. Penentuan jumlah sampel sampah kota untuk rumah tangga di Indonesia 

biasanya menggunakan metode SNI 19-3964-1995, yang kemudian digabung 

dengan metode stratified random sampling; 

3. Jumlah sampel minimum menggunakan metode statistika yang umum 

(probability sampling), misalnya metode Slovin, yaitu dengan sampling minimum 

yang mempertimbangkan tingkat kesalahan; 

4. Pendekatan praktis untuk kebutuhan analisis komposisi dapat dilakukan 

dengan pengambilan sampel sampah berdasarkan atas jumlah minimum sampel 

yang dibutuhkan, yaitu minimum 500 liter atau sekitar 200 kg. Biasanya 

sampling dilakukan di TPS atau pada gerobak yang diketahui sumber 

sampahnya. 

Pada studi timbulan dan komposisi sampah untuk TPS 3R, metode yang biasa 

digunakan adalah metode SNI 19-3964-1995 dimana sampel ditentukan secara acak 

tapi proporsional berdasarkan tingakat/strata dalam masyarakat (stratified 

proportional random sample), misal berdasarkan tingkat ekonomi, geografi, atau 

administrasi wilayah. Penentuan jumlah sampel sampah yang akan diambil dapat 

menggunakan formula berikut: 

Bila jumlah penduduk ≤ 106 jiwa: 

 P = Cd √Ps 

Dimana:  

S = Jumlah sampel (jiwa) 

Ps = Jumlah penduduk 

Cd = Koefisien 

Cd = 1 bila kepadatan penduduk normal 

Cd < 1 bila kepadatan penduduk jarang 
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Cd > 1 bila kepadatan penduduk padat 

Contoh:  

Target Jumlah penduduk layanan = 2.000 jiwa 

Cd = 1 (Kepadatan Penduduk Normal) 

Penyelesaian: 

P = 1 x √2.000 = 44,72  jiwa = 45 jiwa. Misal Setiap rumah diasumsikan terdiri atas 
5 jiwa, maka jumlah sample rumah  = 45/5 = ± 9 rumah 

Bila jumlah penduduk > 106 jiwa: P = Cd.Cj. √Ps 

P = jumlah sampel (jiwa) 

Cj = ∑penduduk / 106 jiwa 

Ps = Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Cd = Koefisien yang bergantung pada kepadatan penduduk 

Rumah tangga yang akan di sample dibagi dalam tiga strata yaitu rumah tangga 

berpendapatan tinggi, sedang dan rendah (rumah permanen, semi permanen, non 

permanen) masing-masing strata diambil secara acak 

Untuk sampel non rumah tangga yang akan menjadi layanan, bisa menggunakan 

perhitungan diatas. Berikut merupakan contoh perhitungannya: 

Contoh:  

Target Jumlah Toko yang akan dilayani = 10 Toko 

Cd = 1 (Kepadatan Normal) 

Penyelesaian: 

P = 1 x √10 = 3 Toko. 

Pengukuran timbulan sampah 

Setelah menentukan jumlah dan titik sampel yang diperlukan, maka langkah 

selanjutnya adalah pengukuran timbulan sampah baik di tingkat permukiman, 

maupun di tingkat non-permukiman.  

Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan dalam kegiatan pengukuran timbulan 

sampah: 

1. Membagikan kantong plastik berkapasitas minimum 40 liter; 

2. Setiap hari sampah terkumpul di plastik tersebut rutin dikumpulkan, dan 

diganti dengan plastik kosong untuk pengumpulan sampel hari berikutnya; 

3. Data biasanya dilengkapi dengan wawancara atau kuesioner guna mendapatkan 

gambaran tentang latar belakang penghasil sampah; 

4. Sampah dalam kantong plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan 

kapasitas 0 – 100 kg; 

5. Sampel kemudian diukur volume sesuai sni m 36-1991-03 dengan 

menggunakan kotak sampling kecil 40 liter berukuran 35 cm x 35 cm dengan 

tinggi 40 cm. Sebelum diukur, kotak diangkat 20 – 30 cm, lalu dijatuhkan. 

Prosedur ini dilakukan 3x untuk menyimulasikan pemadatan; 

6. Kemudian sampah di dalam kotak sampel diukur ketinggiannya untuk 

mendapatkan data volume (panjang x lebar x tinggi) 

7. Data yang diperoleh tersebut dinyatakan menjadi satuan l/orang/hari dan 
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kg/orang/hari, sedang densitas (ton/m3 atau kg/l) dinyatakan sebagai densitas 

sumber. 

Rekapitulasi data: 

Dari hasil seluruh data sampel selama 8 (delapan) hari tersebut, biasanya hanya 

digunakan 7 hari sampel. Sampel hari pertama tidak digunakan, karena umumnya 

terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya. Dari data tersebut, akan diperoleh rata-

rata sampah rumah tangga, yang kemudian dikonversi menjadi satuan liter/orang/hari 

atau kg/orang/hari. Akan lebih baik bila mencantumkan simpangan baku dan 

koefisien variasinya, agar dapat menilai rentang data sampel tersebut.  

Berikut merupakan contoh hasil pengolahan data timbulan sampah rumah tangga. 

Tabel 11. Contoh hasil pengukuran timbulan sampah rumah tangga 

Jenis Rumah 
Rata-Rata Timbulan Sampah 

(kg/orang/hari) 
Rata-Rata Timbulan Sampah 

(L/orang/hari) 

Tipe A 0,3 2,09 

Tipe B 0,39 2,84 

Tipe C 0,17 2,54 

Rata-rata 0,29 2,49 

 Tabel 12 Contoh hasil pengukuran timbulan sampah non-rumah 

Sumber Unit 
Timbulan Rata² 
(L/unit/hari) 

Timbulan Rata² 
(kg/unit/ hari) 

Puskesmas Bed 7,7 0,65 

Restoran Kursi 9,22 3,02 

Pasar m² 0,6 0,08 

Hotel Bed 1,94 0,12 

Toko Karyawan 7,91 0,69 

Kantor Pegawai 0,49 0,06 

Sekolah Siswa 0,18 0,01 

Bila rata-rata tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk layanan, maka akan 
diperoleh besaran sampah yang dihasilkan dari kawasan permukiman tersebut dalam 
satuan m3 atau Ton per hari. Berikut adalah contoh analisis timbulan sampah per hari 
dari calon lokasi layanan TPS 3R.  

 
 

Gambar 32 Contoh analisis timbulan sampah skala Kawasan 

Sampling untuk Analisis Komposisi 

Metode sampling yang direkomendasikan adalah sampling dari rumah ke rumah. 

Seluruh sampel yang terkumpul diangkut ke sebuah lokasi, lalu sampah tersebut 

dituang di peralatan datar dengan alas plastik, dan diaduk agar merata. 

Timbunan sampah yang dituang tersebut kemudian secara metode kuadran, diambil 

sebagian membentuk timbunan baru, diaduk, lalu membentuk kuadran lagi. Dari 

timbunan tersebut kemudian diambil sampel sampai sekitar 500 liter (200 kg-an), lalu 
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dibentuk kuadran kembali, diaduk, lalu diambil sampel sekitar 10 – 15 liter (3 – 5 kg).  

Sampel tersebut kemudian dipilah berdasarkan komposisi penyusunnya secara detail 

dengan kategori sebagai berikut: 

1. Sampah organik: sampah makanan, kayu, daun, ranting 

2. Sampah anorganik daur ulang/potensi daur ulang: kertas dan karton, botol plastik, 

botol kaca, logam, plastik emberan, plastik kresek, dll. 

3. Sampah anorganik residu: kemasan makanan, styrofoam, kain, karet, tisu, dll. 

4. Sampah bahan beracun dan berbahaya (B3) seperti baterai, alat suntik, botol obat 

nyamuk, alat elektronik, dll. 

Komposisi sampah anorganik sangat bergantung kepada pelaku daur ulang yang 

berada di lokasi tersebut. Beberapa jenis sampah seperti styrofoam maupun plastik 

kresek dapat didaur ulang di suatu daerah, tetapi di daerah lain mungkin tidak laku di 

pasaran sehingga tidak dikumpulkan oleh pelaku daur ulang. Intinya pengkategorian 

komposisi sampah di atas dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. 

Masing-masing komposisi tersebut kemudian ditimbang dan diukur volume nya 

menggunakan kota sampling 40 liter. Nyatakan hasilnya dalam % berat basah dan 

%volume, kemudian dianalisis densitas nya. Total semua komponen sampah tersebut 

harus membentuk nilai 100%. 

Tabel 13  Contoh hasil pengukuran komposisi sampah 

Komposisi Kategori Komposisi %Berat %Volume 

Sisa Makanan Sampah Organik 33,64 31,14 

Daun  Sampah Organik 7,02 6,05 

Ranting Sampah Organik 1,90 2,00 

Kayu Sampah Organik 0,86 1,00 

Plastik Laku Jual Sampah Anorganik Daur Ulang 7,78 8,00 

Plastik potensi laku jual 
Sampah Anorganik Potensi Daur 

Ulang 8,69 9,00 

Kertas laku jual Sampah Anorganik Daur Ulang 16,97 18,00 

Kertas potensi laku jual 
Sampah Anorganik Potensi Daur 

Ulang 0,59 1,00 

Besi Sampah Anorganik Daur Ulang 0,74 2,00 

Plastik tidak laku jual Sampah Residu 3,90 3,90 

Kertas tidak laku jual Sampah Residu 2,44 2,44 

Karet  Sampah Residu 0,04 0,04 

Kulit Sampah Residu 0,12 0,12 

Kain Sampah Residu 0,39 0,39 

kaca/gelas Sampah B3/Residu 4,62 4,62 

Elektronik Sampah B3/Residu 0,18 0,18 

Medis Sampah B3/Residu 0,90 0,90 

Nappies/Pembalut Sampah Residu 2,45 2,45 

Dll Sampah Residu 6,76 6,76 

TOTAL % KOMPOSISI 100 100 

Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik komposisi sampah untuk lebih mempermudah 

dalam membandingkan kategori komposisi antar jenis nya. 
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Gambar 33 Contoh analisis komposisi sampah skala kawasan 

% Komposisi di atas merupakan contoh analisis komposisi berdasarkan volume. % 

komposisi tersebut dapat dikalikan dengan total volume sampah di kawasan tersebut 

sehingga dapat menjadi data dasar perencanaan untuk menentukan kapasitas yang 

dibutuhkan untuk sarana pewadahan dan pengumpulan terpilah, pengolahan sesuai 

komposisi, dan pengangkutan residu.   

Contoh pengolahan data timbulan dan komposisi sampah: 

Timbulan sampah total yang akan dilayani = 6 m3/hari. 

Kebutuhan sarana pengumpulan sampah (1-unit motor sampah kapasitas 1,5 m3, tiap 

unit nya dapat jalan 2 ritase per hari) = 

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ)

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖
=

6(
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
)

1,5
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 2

𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠𝑒
ℎ𝑎𝑟𝑖

= 2 𝑢𝑛𝑖𝑡  

Begitu juga untuk perhitungan kebutuhan pengangkutan residu. 

Seandainya sampah yang akan dilayani 6 m3/hari dan TPS 3R dapat mengolah 70% 

(50% sampah organik dan 20% sampah anorganik yang dapat didaur ulang) dari 

volume sampah yang dilayani, maka residu yang dihasilkan adalah sebanyak 30% yaitu 

sebanyak 1,8 m3/hari ~ 2 m3/hari. 

Apabila Pemda memiliki truck pengangkut residu dengan kapaisitas 6 m3/hari, maka 

pengangkutan residu dapat dilakukan secara efektif hanya 3 hari sekali (6 : 2). 

Contoh lain untuk perhitungan pemanfaatan data timbulan dan komposisi sampah 

dapat dilihat pada Sub-Bab perencanaan teknologi pengolahan sampah organik. 

4.8. SURVEI HARGA MATERIAL DAN UPAH TENAGA KERJA 

Tim Pengadaan Barang dan Jasa melakukan survei harga bahan/material dan upah 

tenaga kerja guna penyusunan RAB dengan cara sebagai berikut : 

1. Menyusun daftar kebutuhan bahan/material berdasarkan analisa harga satuan 

kemudian membuat daftar kebutuhan tenaga kerja yang didasarkan pada 

gambar perencanaan; 

2. Melakukan survei harga bahan/material ke toko bahan bangunan/pemasok 

yang sesuai spesifikasinya  di 3 (tiga) toko bahan bangunan/pemasok, 

mengumpulkan nota pembelian barang, survei di internet, dll; 
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3. Melakukan survei upah tenaga kerja yang didasarkan upah tenaga kerja 

setempat; 

4. Membuat berita acara survei harga bahan/material dan upah tenaga kerja; 

5. Membuat   berita   acara   penetapan   toko   material   yang   ditunjuk   dengan 

mempertimbangkan toko tersebut memiliki bahan/material sesuai spesifikasi 

teknis dan mampu mensuplai dengan harga yang kompetitif. Toko tersebut 

diutamakan mempunyai NPWP. 

4.9. RENCANA TEKNIK RINCI (RTR)/DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) 

Rencana Teknik Rinci (RTR) adalah gambar perencanaan & pelaksanaan rinci dari 

bentuk fisik TPS 3R beserta semua fasilitas/peralatan yang ada di lingkungan TPS 3R, 

yang memiliki spesifikasi teknis berdasarkan kapasitas sampah yang diolah. Secara 

umum TPS 3R terdiri dari gapura, bangunan hanggar, unit pencurahan sampah 

tercampur, unit pengolahan sampah organik, unit pengolahan/penyimpanan sampah 

anorganik (daur ulang), unit pengolahan/penyimpanan sampah anorganik (residu), 

gerobak atau motor sampah, gudang kompos padat/kompos cair/gas bio/sampah 

anorganik daur ulang/residu, kantor, serta utilitas pendukung.    

TFL teknik membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan KSM, dalam melakukan 

kegiatan Penyusunan RTR dan RAB biaya investasi operasional dan pemeliharaan. 

Adapun tahapan kegiatan penyusunan RTR dan RAB adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan konsep TPS 3R; 

2. Pembuatan diagram proses TPS 3R; 

3. Perhitungan neraca massa sampah masuk dan sampah keluar; 

4. Perhitungan dimensi utama dari satuan proses dan satuan operasi; 

5. Menentukan peralatan mempertimbangkan jenis produksi kompos dan 

pemilahan sampah anorganik yg akan diproduksi; 

6. Menentukan kebutuhan ruang yang dibutuhkan; 

7. Membuat desain dasar TPS 3R; 

8. Membuat rancangan detail dari  TPS 3R; 

9. Menyusun RAB investasi operasional dan pemeliharaan; 

10. Melaporkan hasil penyusunan RTR dan  RAB ke Pejabat Pembuat Komitmen 

Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah . 

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh TFL Teknis dalam penyusunan gambar 

teknik: 

1. TFL Teknis sebagai orang yang sudah terpilih oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah  melalui 

proses seleksi; 

2. TFL Teknis dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat dibantu TFL 

Pemberdayaan; 

3. Kebutuhan data-data awal sudah disusun oleh TFL Pemberdayaan (metode 

Selotif, sampai data perkiraan calon pelanggan); 

4. Kemampuan penyusunan RTR dan RAB, menyusun analisis dan spesifikasi 

teknis, aspek arsitektur dan supervisi menentukan keberhasilan konstruksi TPS 

3R.  

Dasar-dasar dalam penyusunan RTR, yaitu : 

1. Menyusun nota desain; 



- 85- 

2. Menyusun spesifikasi teknik; 

3. Menyusun gambar teknik; 

4. Menyusun prosedur standar operasi dan pemeliharaan; 

5. Menyusun RAB biaya investasi operasi dan pemeliharaan. 

4.10. PENYUSUNAN NOTA DESAIN 

Dalam pengolahan data awal dibutuhkan beberapa data sebagai berikut: 

1. Data Primer  : 
a. Jumlah rumah tangga dan non-rumah tangga terlayani (berapa KK terlayani 

dengan berapa jumlah jiwa per KK, serta berapa jumlah non-rumah tangga 
yang akan dilayani serta jenisnya, sekolah, kantor, rumah makan dan lain-
lain) 

b. Jumlah timbunan sampah yang dilayani (harian, mingguan dan bulanan) 
c. Jenis dan komposisi sampah terlayani (berapa persen organik dan berapa 

persen anorganik) 

2. Data sekunder : 
a. Rencana pilihan teknologi pengolahan sampah (misal: pilihan jenis teknologi 

pengolahan sampah organik, mesin pencacah, mesin pengayak dan sarana 
pengumpulan/pengangkutan); 

b. Rencana pengangkutan residu yang akan dilakukan oleh OPD terkait (DLHK); 

3. Data Perencanaan Pembebanan  :  
a. Beban akibat konstruksi (Beban hidup karena penggunaan dan beban mati 

oleh konstruksi itu sendiri); 
b. Beban karena situasi (penyesuaian pembebanan karena situasi karena 

daerah rawan gempa, rawan angin puting beliung, pinggir pantai dan lain-
lain). 

Tabel 14  Data yang digunakan dalam menghitung luasan TPS 3R 

No. Jenis Data Jumlah Satuan 

1. 
2. 
 
 

3. 

 
4. 
 

5. 
 
 

6. 

Jumlah jiwa/KK yang dilayani 
Produksi sampah per orang per hari  
(diketahui dari data sampling sampah ketika Selotif/Survei )  

Total sampah dari wilayah yang dilayani per hari 
Kepadatan sampah rata-rata  
(dari sampling RPA) 
Kepadatan sampah organik 
(kepadatan sampah organik setelah dipilah dan dicacah) 
Volume sampah  wilayah terlayani 
(jml Jiwa x produk sampah/hari)  

... 

... 
 
 
... 

 
... 
 
... 
 
 
... 

Jiwa/KK 
kg/hari atau 
lt/hari 

 
kg/hari 
 
kg/m3 
 
kg/m3 
 
 
lt/hari 
 

7. Komposisi sampah :  
sampah organik : ... % = ... kg dan m3 
sampah daur ulang : ... % = ... kg dan m3 
residu : ... % = ... kg dan m3  
(bisa disesuaikan sesuai kondisi komposisi di lokasi TPS 3R) 

 
... 
... 
... 

 
 
% dan kg-m3 
% dan kg-m3 
% dan kg-m3 

4.11. CONTOH PERHITUNGAN LUAS BANGUNAN TPS 3R 

Perhitungan standar luas area TPS 3R menggunakan standar acuan % luas yang tertera 

dalam PermenPU No. 3 Tahun 2013 terkait ketentuan perletakan TPS 3R (Lampiran II 

halaman 37). Bangunan TPS 3R terdiri dari: 

a) Areal pengomposan    : 50% 

b) Areal pemilahan    : 10% 

c) Areal Penyaringan/Pengemasan  : 15% 
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d) Gudang      : 10% 

e) Tempat barang lapak    :   5% 

f) Area Penumpukan Residu   :   5% 

g) Kantor      :   5% 

Berdasarkan acuan tersebut, dilakukan perhitungan standar luas TPS 3R berdasarkan 

jumlah layanan KK rumah tangga (Idealnya kedepan perlu dilakukan kajian standar 

berdasarkan sampah non rumah tangga (hotel, toko, kantor, sekolah, dll). 

Berikut merupakan kerangka berpikir perhitungan standar luas area TPS 3R. 

 

Mengacu ke Petunjuk Teknis TPS 3R Tahun 2018, terdapat 4 contoh aplikasi teknologi 

pengolahan sampah organik yang digunakan untuk menghitung  kebutuhan area 

pengomposan di TPS 3R, diantaranya metode windrow, bata berongga, drum 

komposter, dan takakura bersusun. Tabel berikut merupakan hasil analisis yang dapat 

digunakan sebagai gambaran acuan kebutuhan luas area TPS 3R dengan opsi teknologi 

tertentu. 

Tabel 15  Standar minimal kebutuhan luas area TPS 3R 

 

Catatan : Perhitungan luas ini merupakan contoh, perlu disesuaikan dengan kebutuhan 
di masing-masing lokasi 

Berdasarkan analisis di atas, dapat dilihat kebutuhan luas area pengomposan dan luas 

area TPS 3R berdasarkan masing-masing jenis teknologi pengomposan. Luas area TPS 

3R minimal dapat dihitung dengan menggunakan standar dari PermenPU No.3/2013 

dimana luas area TPS 3R merupakan 2x dari kebutuhan luas area pengomposan. Hasil 

diatas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi box bata berongga membutuhkan 

luas area yang paling besar sementara penggunaan drum komposter yang paling minim 

penggunaan lahan. 

Perhitungan dengan box bata berongga ini lah yang dijadikan standar (maksimum) 

dalam desain standar bangunan TPS 3R dengan luas 200 m2 untuk layanan 200 KK di 

Kota Besar. Akan tetapi dalam implementasi nya, dapat disesuaikan dengan hasil 

survei timbulan dan komposisi sampah dan juga rencana teknologi pengomposan di 
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masing-masing lokasi. 

Detail perhitungan dari masing-masing opsi teknologi diatas dapat dilihat pada 

dokumen lampiran. 

4.12. STANDAR MINIMAL DESAIN BANGUNAN TPS 3R 

Untuk membangun TPS3R yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan desain yang 

effisien dan effektif baik dari segi biaya maupun kinerja pengolahan sampahnya. 

Dengan mempertimbangkan area layanan sebesar 200 KK, maka minimal luas 

bangunan TPS3R adalah sebesar 200 m2, berikut adalah 2 (dua) alternatif desain 

TPS3R yang dapat digunakan untuk luas bangunan 200 m2. 

Bangunan/hanggar utama TPS 3R adalah bangunan permanen tertutup. Dinding 

bangunan berupa pasangan dibuat setengah tinggi dengan pemasangan ram kawat di 

bagian atas untuk menjamin sirkulasi dan pencahayaan yang cukup. 

Desain bangunan TPS 3R minimal memuat beberapa hal sebagai berikut: 

1. Area penerimaan/dropping area; 

2. Area pemilahan/separasi; 

3. Area pengolahan sampah organik; 

4. Area pencacahan dengan mesin pencacah; 

5. Area pengomposan sampah organik (jika memilih teknologi pengomposan); 

6. Area pematangan kompos/angin (jika memilih teknologi pengomposan); 

7. Mempunyai gudang produk hasil pengolahan sampah organik, sampah daur 

ulang terpilah, dan tempat residu; 

8. Mempunyai kantor; 

9. Mempunyai sarana air bersih dan sanitasi. 

Denah standar ini dirancang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Republik Indonesia  Nomor. 3/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan 

Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga, disebutkan bahwa Bangunan TPS 3R terdiri dari: 

1. Areal Pengkomposan/unit penghasil gas bio  : 50% 

2. Areal Pemilahan      : 10% 

3. Areal Penyaringan/ Pengemasan    : 15% 

4. Areal Gudang      : 10% 

5. Tempat barang lapak     : 5% 

6. Areal Penumpukan Residu    : 5% 

7. Kantor       : 5% 

Berikut merupakan standar desain minimal TPS 3R dengan 2 alternatif berdasarkan 

pertimbangan keterbatasan lahan. Luas minimal bangunan adalah 200 m2. 

1. Alternatif 1 (1 lantai) 

Alternatif 1 ini dirancang dengan area pelayanan 200 KK dan areal bangunan sebesar 

200 m2 , maka pembagian area di TPS3R adalah sebagai berikut: 

a. Areal Pengkomposan/unit penghasil gas bio   : 50%  = 100 m2 

b. Areal Pemilahan       : 10%  = 20 m2 

c. Areal Penyaringan/ Pengemasan     : 15%  = 30 m2 

d. Areal Gudang       : 10%  = 20 m2 
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e. Tempat barang lapak      : 5%  = 10 m2 

f. Areal Penumpukan Residu      : 5% = 10 m2 

g. Kantor         : 5%  = 10 m2 

Berikut adalah desain alternatif 1 bangunan TPS3R dengan luas area bangunan 200 

m2, dengan luas masing-masing area seperti penjelasan diatas, beserta dengan Tampak 

Depan, Tampak Samping dan Gambar Perspektifnya: 

 

Gambar 34 Contoh Usulan Standar Denah Alternatif 1 

 

Gambar 35 Contoh Usulan Tampak Depan Alternatif 1 



- 89- 

 

Gambar 36 Contoh Usulan Perspektif Alternatif 1 

2. Alternatif 2 (2 lantai) 

Alternatif ini diperuntukkan bagi daerah yang memiliki luas lahan 200 m2 dengan 

jumlah layanan 200 KK. Alternatif 2 ini didesain dengan memiliki 2 lantai dengan 

peruntukan ruangan dan 1 lantai untuk hall dan ruang kantor di lantai 2 sehingga luas 

bangunan total minimal 200 m2. Dengan demikian area pengolahan yang ada dapat 

memenuhi standar dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia  

Nomor. 3/PRT/M/2013. 

Alternatif 2 ini dirancang dengan total luas bangunan sebesar 200 m2, 150 m2 di lantai 

1 dan 50 m2 di lantai 2  sehingga pembagian area di TPS3R adalah sebagai berikut: 

a. Areal Pengkomposan/unit penghasil gas bio  : 50%  = 100 m2 

b. Areal Pemilahan      : 10%   = 20 m2 

c. Areal Penyaringan/ Pengemasan   : 15%   = 30 m2 

d. Areal Gudang      : 10%   = 20 m2 

e. Tempat barang lapak     : 5%   = 10 m2 

f. Areal Penumpukan Residu    : 5%  = 10 m2 

g. Kantor       : 5%   = 10 m2 

Berikut adalah denah alternatif 2 bangunan TPS3R dengan luas area bangunan 200 

m2 dua lantai, dengan luas lantai 1 sebesar 150 m2 dan luas lantai 2 seluas 50 m2, 

berikut dengan Tampak Depan, Tampak Samping dan Gambar Perspektifnya: 
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Gambar 37 Contoh Denah Lantai 1 Alternatif 2 

 

Gambar 38 Contoh Denah Lantai 2 Alternatif 2 
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Gambar 39. Contoh Tampak Depan Alternatif 2 

 

Gambar 40. Contoh Perspektif Alternatif 2 

Lebih detailnya terkait DED untuk potongan dan tampak dapat dilihat pada dokumen 

lampiran. 

4.13. STANDAR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TPS 3R 

Dengan bervariasinya format Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada dokumen RKM, 

maka diperlukan adanya standarisasi format RAB untuk mempermudah dalam 

melakukan assessment pada pengajuan pembangunan TPS3R. 

Standard RAB ini juga mempertimbangkan variasi dari material bangunan yang 

biasanya digunakan untuk pembangunan TPS3R di setiap daerah di Indonesia, antara 

lain: 

1. Material Pondasi, dapat berupa pondasi batu kali, cerucuk kayu/bambu, beton 

maupun tiang pancang/mini pile 
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2. Material Dinding, dapat berupa dinding batu bata, batako maupun bata 

ringan/hebel 

3. Material Struktur, dapat berupa struktur beton, baja atau kayu 

4. Material Rangka Atap, dapat berupa rangka baja ringan atau kayu 

5. Material Penutup Atap, dapat berupa genteng tanah liat atau zincalume dan lain-

lain 

Untuk keperluan standar RAB sebagai dasar penganggaran, maka berdasarkan: 

1. Material yang paling banyak digunakan dan dengan harga yang reklatif lebih 

besar 

2. Penggunaan 3 tipe pondasi yang paling banyak digunakan sekaligus untuk 

menjaga kekuatan struktur bangunan dari daya dukung tanah yang kurang baik 

Rencana anggaran biaya suatu bangunan adalah perhitungan banyaknya biaya yang 

diperlukan (bahan dan upah) untuk menyelesaikan bangunan tersebut. 

 

Gambar 41. Skema pelaksanaan Perhitungan Anggaran Biaya 

Keterangan :  

1. Upah tenaga kerja tergantung dari masing-masing keahlian, dan dihitung per 

hari kerja yaitu 8 jam/hari. Upah tenaga kerja di dapat di lokasi, dikumpulkan 

dan di catat dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga satuan upah 

setempat. 

2. Harga bahan/material untuk pelaksanaan fisik didasarkan pada setiap 

daerah/lokasi masing-masing (berdasarkan hasil survei di lokasi masing-

masing). 

3. Harga satuan upah dan bahan/material untuk dasar perhitungan biaya 

perencanaan didasarkan harga satuan setempat. 

4. Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan analisa untuk mendapatkan 

harga satuan pekerjaan dengan menggunakan analisa SNI. 

5. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah yang 

dihitung/berdasarkan analisa SNI. 

6. Volume pekerjaan adalah besar volume atau kubikasi suatu pekerjaan yang 
dihitung berdasarkan gambar bestek dan gambar detail.  
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4.14. SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN 

Spesifikasi ini merupakan pelengkap dan harus disesuaikan dengan gambar-gambar, 

penjelasan tentang istilah pekerjaan mencakup suplai dan instalasi peralatan harus 

disesuaikan dengan konstruksi. TFL Teknik, Ketua KSM harus menandatangani 

bersama sebagai bukti kesepakatan jenis pekerjaan dan spesifikasi material yang 

telah di sepakati. 

Secara lebih rinci, Spesifikasi Teknis Bangunan dapat dilihat pada dokumen 

Lampiran Juknis ini. 

Pertimbangan material lokal, spesifikasi untuk jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan 

material yang digunakan menjadi pertimbangan yang utama dalam kegiatan TPS3R. 

1. Spesifikasi Bangunan Struktural Utama 

a. Pondasi : 

1) Diperhatikan kondisi tanah dan bangunan yang sudah ada disekitarnya; 

2) Prioritaskan bahan adalah material lokal; 

b. Dinding : 

*Prioritaskan bahan material lokal. 

c. Rangka Utama : 

1) Prioritaskan bahan material lokal; 

2) Perhitungkan dengan rencana umur bangunan; 

3) Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi (pinggir laut,kecepatan angin, dll). 

d. Penutup Atap : 

1) Prioritaskan bahan material lokal; 

2) Tahan korosi, tahan benturan, mudah menggantinya. 

2. Struktur Baja 

a) Tiang Utama Bangunan  

Terbuat dari baja profil IWF produksi baja Krakatau Steel atau yang setara, 

dengan dimensi baja ditentukan berdasarkan perhitungan analisis struktur 

menggunakan software (misal: SAP 2000 atau STAAD Pro). Tinggi Kolom baja 

adalah 4 (empat) meter dihitung dari tempat kedudukan kolom penyangga tiang 

utama dan diberi plat pengaku.  

b) Kuda-kuda 

Terbuat dari baja profil IWF produksi baja Krakatau Steel atau yang setara, 

dimensi baja ditentukan berdasarkan perhitungan analisis struktur 

menggunakan software (misal: SAP 2000 atau STAAD Pro). Sambungan antar 

baja disambung menggunakan las yang terlebih dahulu diberi plat pengaku 

serta serta sambungan baut pada konstruksinya. Antar kuda-kuda diberi 

ikatan angin yang terbuat dari besi.  

c) Gording 

Terbuat dari baja profil kanal produksi baja Krakatau Steel atau yang setara, 

dengan dimensi baja ditentukan berdasarkan perhitungan analisis struktur 

menggunakan software (misal: SAP 2000 atau STAAD Pro). Gording disambung 

menggunakan las yaitu sambungan antara gording dengan plat siku dan kuda-

kuda sebagai penguat pengaku jarak antar gording diberi penstabil/Trecstang 

dari besi. 
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d) Pengaku  

Mengikuti bagian pada joint dimasing-masing konstruksi. 

e) Penentuan dimensi elemen baja struktur 

Penentuan dimensi elemen struktur baik kolom, kuda-kuda, gording dan 

pengaku bisa berbeda-beda di setiap daerah disesuaikan dengan hasil 

perhitungan analisis struktur sesuai prosedur. Hasil analisis struktur bisa 

berbeda dikarenakan untuk pembebanan gempa dan angin serta layout 

rencana di setiap daerah bisa berbeda-beda. 

4.14.1. Pekerjaan yang Memerlukan Spesifikasi Teknis 

Penjelasan secara detail mengenai lingkup kerja  untuk pekerjaan Pembangunan 
Tempat Pengolahan Sampah 3R, antara lain : 

1. Pekerjaan persiapan/pendahuluan: 

a. Pengukuran dan pematokan 

b. Sewa Barak kerja/Direksi Kit/Gudang 

c. Papan nama proyek 

2. Pekerjaan Tanah: 

a. Galian tanah 

b. Urugan Pasir 

c. Timbunan Tanah 

3. Pekerjaan Pasangan 

a. Lantai Kerja 1:3:5 

b. Pekerjaan Bertulang 1:2:3 Pondasi Foot Plate 

− Beton 1:2:3 

− Tulangan 

− Begesting 

c. Pekerjaan Bertulang 1:2:3  Sloof 20x25 

− Beton 1:2:3 

− Tulangan 

− Begesting 

d. Pas. Batukali pondasi 1:4 

e. Pas. 1/2 batu bata 1:4  

f. Plesteran 

g. Acian 

h. Cor Lantai Beton beton 1:3:5 

− Tulangan 

i. Pemasangan Paving Block 

j. Pemasangan Keramik 

4. Pekerjaan Konstruksi Baja dan Atap 

a. Konstruksi Baja untuk MRF (Moment Resisting Frame) 

b. Pekerjaan Atap 

5. Pekerjaan Pengecetan 

a. Pengadaan Pengecatan Dinding 

b. Pengecatan Baja 
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6. Pekerjaan Perlengkapan 

a. Motor roda tiga 

b. Pengadaan mesin pencacah sampah 

c. Pengadaan mesin pengayak sampah 

4.14.2. Persyaratan  Bahan 

1. Semen Portland 

a. Semen yang dipakai adalah Portland Cement (PC) harus memenuhi syarat-

syarat mutu seperti tercantum dalam standar Nasional Indonesia (SNI 

2049:2015) atau memenuhi standar mutu dan cara uji semen Portland 

Pozolan (SNI 0302:2014) dan masih dalam kantong utuh; 

b. Kualitas semen harus baik, tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dalam penimbunan 

di gudang; 

c. Semen yang digunakan adalah semen portland type I atau PCC (Portland 

Composite Cement) 

d. Disarankan agar setiap zak semen berisi 50 Kg. 

e. Bila digunakan Portland Cement (PC) yang telah disimpan lama harus 

diadakan pengujian terlebih dahulu oleh laboratorium yang berkompeten 

f. Portland Cement (PC) yang sudah membatu (menjadi keras) tidak boleh 

dipakai. 

2. Agregat Halus 

a. Pasir Urug. 

Pasir untuk pengurukan, peninggian, dan lain-lain tujuan, harus dan keras 

atau memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam SNI 

4141:2015.   

(Metode gumpalan lempung dan butir-butir mudah pecah dalam agregat). 

Butiran-butiran harus tajam dan keras, tidak dapat dihancurkan dengan jari. 

Kadar lumpur tidak boleh melebihi 5%. Butiran-butirannya harus dapat 

melalui ayakan berlubang 3 (tiga) mm persegi. Pasir laut tidak boleh 

digunakan. 

b. Pasir Pasang. 

Pasir untuk adukan pasangan, adukan plesteran dan beton bitumen, harus 

memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam SNI 03-4141-

1996. Butiran-butiran harus tajam dan keras, tidak dapat dihancurkan 

dengan jari. Kadar lumpur tidak boleh melebihi 5%. Butiran-butirannya harus 

dapat melalui ayakan berlubang 3 (tiga) mm persegi. Pasir laut tidak boleh 

digunakan 

c. Pasir Beton. 

Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan terbebas dari bahan-bahan 

organik, lumpur dan sebagainya. Kadar lumpur tidak boleh melebihi 5%. Pasir 

laut tidak boleh digunakan 

3. Agregat Kasar (batu pecah/split) 

a. Material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku pijar, 

yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk 

suatu beton atau adukan semen hidraulik. kerikil sebagai hasil disintegrasi 
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'alami' dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri 

pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 2/3 -1/2 cm  

b. Agregat kasar tidak boleh mengandung bahan kimia yang merusak dengan 

batasan sebagai berikut: kadar zat organik pada agregat tidak 

memperlihatkan warna yang lebih gelap dari warna standar, penurunan 

kekuatan beton lebih dari 5% 

c. Bahan agregat harus disimpan sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan, 

atau intrusi bahan yang mengganggu. 

d. Koral Beton/Split : 

− Digunakan koral yang bersih, bermutu baik, tidak berpori serta 

mempunyai gradasi kekerasan yang baik.. 

− Butiran-butiran split dapat melalui ayakan berlubang persegi 76 mm 

dan tertinggal di atas ayakan berlubang 20 mm. 

− Koral/Split hitam mengkilap keabu-abuan. 

4. Air 

Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, 

asam, alkali dan bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton 

dan harus memenuhi NI-3 pasal 10. Apabila dipandang perlu Direksi Pekerjaan 

dapat minta kepada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa di 

laboratprium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya kontraktor. 

5. Besi Beton 

Besi/baja beton yang ditawarkan dari jenis baja mild-steel dengan tegangan 

leleh minimum 2.400 kg/cm2 (BJTP 24) dan seterusnya sesuai yang ditentukan, 

yang penting harus ditanyakan oleh test laboratorium resmi dan sah, bebas dari 

kotoran, lapisan lemak/minyak dan tidak cacat (retak-retak, mengelupas, luka 

dsb). Penampang besi harus bulat serta memenuhi persyaratan SNI 2052:2014 

Baja Tulangan Beton 

4.14.3. Pondasi 

1. Foot Plate (Pondasi Utama) 

a. Luasan pondasi di sesuaikan dengan hasil hitungan struktur bangunan dan 

daya dukung tanah setempat. (dilakukan perhitungan oeh TFL Teknik); 

b. Mutu beton yang dicapai dalam pekerjaan beton minimal adalah K-225 dan 

harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SNI 1974:2011 Cara 

Uji Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder; 

c. Menggunakan beton campuran sendiri dengan perbandingaan campuran 1 

Pc : 2 Ps : 3 Kr. serta memenuhi persyaratan SNI 03-1974-1990; 

d. Besi/baja beton yang ditawarkan dari jenis baja mild-steel dengan tegangan 

leleh minimum 2.400 kg/cm2 (U24) dan seterusnya sesuai yang ditentukan, 

Penampang besi harus bulat serta memenuhi persyaratan SNI 2052:2014 

Baja Tulangan Beton; 

e. Jika diperlukan bisa dilakukan perbaikan tanah di bawah pondasi. 
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2. Pondasi Staal/Memanjang 

a. Pasangan batu kali dengan ukuran lebar bawah sesuai dengan hasil 

hitungan struktur pondasi memanjang dengan kemampuan daya dukung 

tanah di lokasi; 

b. Batu  yang dipakai harus bermutu baik, kuat, bersih, bersudut (tidak 

bulat), tidak retak, tidak porous, mempunyai berat jenis tidak  kurang  dari 

2,6 ton/m². Batu kali yang dipakai adalah batu sungai yang dibelah atau 

batu gunung yang keras; 

c. Untuk pasangan batu kali biasa 1 PC : 4 pasir (tipe 1); 

d. Untuk pasangan batu kali kedap air  1 PC : 2 pasir (tipe 2).  

4.14.4. Kolom 

Bangunan Utama TPS 3R (Bangunan Pengelolaan Sampah) 

1. Dengan beton bertulang 

a. Analisis Struktur beton bertulang mengacu kepada SNI 2847:2013 

Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, adapun rencana 

pembebanan harus sesuai dengan SNI 1726:2012 Tata Cara Perencanaan 

ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung dan 

SNI 1727:2013. Beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung 

dan struktur lain. 

b. Menggunakan beton campuran sendiri dengan perbandingaan campuran 

1 Pc : 2 Ps : 3 Kr. serta memenuhi persyaratan dalam SNI 1974:2011 Cara 

Uji Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder; 

c. Mutu beton yang dicapai dalam pekerjaan beton minimal adalah K-225 

dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dalam SNI 

1974:2011 Cara Uji Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder; 

d. Besi/baja beton yang ditawarkan dari jenis baja mild-steel dengan 

tegangan leleh minimum 2.400 kg/cm2 (U24) dan seterusnya sesuai yang 

ditentukan, Penampang besi harus bulat serta memenuhi persyaratan 

2052:2014 Baja Tulangan Beton. 

2. Dengan baja profil 

a. Adalah profil yang sesuai dengan hasil perhitungan struktur yang 

dilakukan oleh TFL Teknik dan sudah mempertimbangan pembebanan 

tambahan (angin dan gempa) dengan mengacu pada tabel baja profil 

standar  SNI. 

b. Analisis Struktur Baja harus mengikuti SNI 1729:2015 Spesifikasi untuk 

bangunan Baja struktural, adapun rencana pembebanan harus sesuai 

dengan SNI 1726:2012 Tata Cara Perencanaan ketahanan gempa untuk 

struktur bangunan gedung dan non gedung dan SNI 1727:2013 Beban 

minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. 

c. Profil baja dapat menggunakan IWF (Wide Flange), Lipped Channel, T-

Beam dan yang lainya dengan mempertimbangkan mutual check baja 

yang sesuai dengan SNI dan Harga di lokasi TPS 3R. 

3. Dengan konstruksi kayu 

a. Adalah luasan penampang kayu yang sesuai dengan hasil perhitungan 

struktur yang dilakukan oleh TFL Teknik dan sudah mempertimbangan 
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pembebanan tambahan (angin dan gempa) dengan mengacu pada SNI 

7973:2013 Spesifikasi Desain untuk kontruksi kayu; 

b. Kalau tidak ditentukan lain maka semua kayu yang digunakan untuk 

bangunan harus kayu dengan mutu A sesuai dengan PPKI semua kayu 

harus bebas dari getah-getah, cacat-cacat kayu seperti mata kayu, 

retak-retak, bengkok dan sebagainya dan harus sudah mengalami 

proses pengeringan udara minimal 3 (tiga) bulan. 

c. Sistem penyambungan dan penggabungan menggunakan SNI 

7973:2013 Spesifikasi Desain untuk kontruksi kayu. 

4.14.5. Analisa Struktur 

Untuk melakukan analisa struktur bangunan utama dapat dilakukan dengan 

mekanika teknik manual maupun menggunakan alat bantu software analisis struktur. 

Untuk pembebanan dan desain elemen struktur harus mengacu pada peraturan / kode 

yang berlaku. 

4.15. PERENCANAAN BANGUNAN PENDUKUNG 

Bangunan pendukung merupakan bagian tak terpisahkan dalam bangunan TPS 3R, 

yang merupakan bangunan penunjang dalam kegiatan TPS 3R. Adapun bangunan 

pendukung yang dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. Bangunan pendukung keamanan (keamanan dalam bangunan TPS 3R maupun 

keamanan mesin-mesin dll); 

2. Bangunan Pendukung Pengolahan Leachate (Lindi); 

3. Bangunan pendukung bangunan utama (harus ada talut, jalan penghubung dll); 

4. Green belt (sumur resapan, biopori, taman dll); 

5. Saluran Penampung Air Hujan (SPAH) 

4.16. BIAYA PELATIHAN KSM, DAN TUKANG 

Pelaksanaan pelatihan teknis dan keuangan untuk KSM, dan tukang dapat 

menggunakan salah satu komponen  dana 5% untuk kegiatan  non fisik. 

4.17. RENCANA BIAYA OPERASIONAL TPS 3R 

Untuk kebutuhan biaya operasional KSM dapat menggunakan dana tunai yang 

terkumpul saat membuka rekening bersama.  

Dalam pengelolaan TPS 3R, perlu adanya biaya operasional dan pemeliharaan, agar 

TPS 3R dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Beberapa hal yang 

termasuk ke dalam biaya tersebut antara lain : 

1. Biaya Personil 

a. Honor operator pengumpul sampah 

b. Honor operator pengolah sampah (pemilahan dan pengomposan) 

c. Honor penjaga TPS 3R 

2. Biaya Langsung 

a. Bahan bakar mesin pencacah (diutamakan motor memakai dinamo) 

b. Bahan bakar motor pengumpul sampah 

c. Biaya pemeliharaan mesin dan TPS 3R 
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Perhitungan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (OP) : 

1. Biaya tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga yang terlibat secara langsung dalam proses 

implementasi TPS 3R. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari :  

a. Operator mesin 

b. Petugas pengangkutan 

c. Petugas pemilahan dan pengomposan 

2. Biaya lahan (lahan langsung maupun tidak langsung) 

Bahan langsung seperti sampah, bioaktivator. Sedangkan bahan tidak langsung 

antara lain : bahan bakar minyak (BBM), karung untuk kemasan kompos, serta 

peralatan pendukung kegiatan yang masa pakainya maksimum 1 (satu) tahun 

atau sering disebut "barang habis pakai", seperti selang, cangkul, emrat, golok, 

dan lain-lain. 

3. Biaya tidak langsung (overhead) 

Overhead adalah biaya yang dikeluarkan dan tidak berkorelasi secara signifikan 

terhadap kapasitas produksi, atau tidak berhubungan secara langsung dengan 

aktifitas produksi atau pengolahan sampah. Yang termasuk biaya overhead antara 

lain: 

a. Gaji staf administrasi; 

b. Biaya listrik; 

c. Biaya komunikasi; 

d. Alat Tulis Kantor (ATK); 

e. Biaya keamanan dan sebagainya; 

f. Asuransi kesehatan operator. 

4. Biaya pemeliharaan 

Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk tujuan rekondisi atau 

perbaikan terhadap seluruh infrastruktur operasional pengolahan sampah. 

Infrastruktur yang dipelihara terbagi dalam 2 golongan yaitu : bangunan dan 

mesin. 

Biaya pemeliharaan meliputi kegiatan perbaikan rutin/berkala maupun isidentil. 

Untuk menghitung biaya pemeliharaan tersebut dapat dilakukan dengan dua 

pendekatan yaitu : 

a. Dihitung secara rinci per item kebutuhan pemeliharaan; 

b. Menggunakan angka presentase (misalnya 5%) dari harga beli dibagi umur 

barang tersebut. 

Tabel 16  Contoh perhitungan biaya Pemeliharaan 

Harga mesin Umur pakai Biaya pemeliharaan (5%) 

Rp 10.000.000,- 5 Rp. 500.000,- : 5 = Rp. 100.000,- 

Untuk menentukan angka presentase tersebut sebaiknya ditanyakan kepada 

produsen mesin. Untuk menghitung biaya pemeliharaan bila data dan 

informasinya lengkap sebaiknya dilakukan dengan metode. 
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6. Biaya Residu 

7. Total biaya OP tersebut adalah merupakan harga pokok pengolahan yang 

bermanfaat untuk melakukan analisis biaya satuan. Perhitungan biaya OP dapat 

dihitung keseluruhan proses maupun per unit kegiatan, misalnya unit kegiatan 

pengomposan. 

Perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan TPS 3R dapat dihitung 

menggunakan kalkulator OP yang tampilannya dapat dilihat dalam lampiran 

buku Pedoman Teknis Pelaksanaan ini.  

Perhitungan biaya Operasional dan Pemeliharaan TPS 3R 

Dasar Perencanaan: 

1. Biaya operasional atau biaya operator = Rp 1.000.000,-/bulan – Rp 
3.500.000,-/bulan 

2. Biaya perawatan 10% per tahun 
3. Biaya penyusutan 20% per tahun 
4. Jumlah operator di TPS 3R menyesuaikan dengan kegiatan di TPS 3R, 

biasanya 2 – 4 orang. 
5. Konsumsi bensin sepeda motor angkut sampah 2 liter/unit/hari  
6. Konsumsi bahan bakar mesin 3 liter/unit/hari 
7. Harga bensin Rp 6.550/liter 
8. Harga solar Rp 5.150/liter 
9. Contoh biaya listrik Rp 1.342,98/kwh 
10. Contoh daya pompa air = 0,15 kw  
11. Contoh daya lampu penerangan = 0,2 kw 
12. Contoh daya komputer = 0,5 kw  
13. Wilayah pelayanan = 200 KK ~ 1.600 jiwa (Asumsi 4 jiwa/kk) 
14. Volume sampah yang diangkut = 3 liter/jiwa/hari ~ 4.800 liter/hari ~ 5 

m3/hari 
15. Kapasitas motor angkut sampah 2,5 m3 
16. Jumlah motor sampah = volume sampah/kapasitas motor = 5/2,5 = 2 unit 
17. Kebutuhan operator total direncanakan berdasarkan 1 unit motor 

membutuhkan minimal 2 operator. 
18. Kebutuhan bensin direncanakan 2 liter/unit/hari, sehingga dibutuhkan total 

4 liter/hari 

Contoh perhitungan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Bulanan: 

(a) Perhitungan Gaji Operator = 4 orang/bulan x Rp 1.000.000 x 1 bulan  = Rp 

4.000.000/bulan 

(b) Perhitungan Kebutuhan biaya operasional motor angkut, terdiri atas: 

● Kebutuhan bensin = 4 liter/unit/hari x  Rp 6.550 /liter/unit /hari x 26 

hari = Rp 653.952 /bulan 

● Kebutuhan maintenance : 30% per tahun dari biaya investasi x  Rp 

25.000.000 : 12 bulan = Rp 625.000 /bulan 

● Total Kebutuhan biaya operasional motor angkut sampah = Rp 716.452 

/bulan 

(a) Perhitungan Kebutuhan Biaya Pengolahan Sampah, terdiri atas:  

● Kebutuhan bahan bakar mesin =  3 liter/hari x Rp5.150 /liter/unit/hari 

x 26 hari = Rp 401.700 /bulan 

● Kebutuhan maintenance mesin = 3% per tahun dari biaya investasi x Rp 

29.950.000 : 12 bulan = Rp74.875 /bulan 

● Total Biaya pengolahan sampah = Rp 476.575 /bulan  
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(b) Perhitungan Kebutuhan Air dan Listrik, terdiri atas: 

● Kebutuhan Pompa Air  = 0,15 kw x  Rp1.343 /KWH/hari x 26 

hari =    Rp 5.238 /bulan 

● Kebutuhan Lampu = 0,2 kw x Rp 1.343 /KWH/hari x 26 hari =     Rp 

6.983 /bulan 

● Kebutuhan Komputer = 0,5 kw x Rp 1.343 /KWH/hari x 26 hari =       

Rp 17.459 /bulan 

● Total biaya kebutuhan air dan listrik = Rp 29.680/bulan 

(c) Maka Total Kebutuhan Biaya Operasional = Rp 5.785.207 / Bulan ~ Rp 

69.422.484/Tahun 

(d) Iuran Ideal Untuk 200 KK = Rp 5.785.207 / Bulan : 400 = Rp 14.463,- 

/KK/Bulan 

Biaya operasional di atas, dapat diproyeksikan untuk 20 tahun kedepan 
mempertimbangkan tingkat pertumbuhan inflasi.  
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V. PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

5.1 PELAKSANAAN KONSTRUKSI  

Secara umum pekerjaan yang dilaksanakan dalam pembangunan TPS 3R, meliputi: 

1. Pekerjaan persiapan 

a. Pembersihan lahan 

b. Pemasangan Bowplank/Leveling 

2. Pekerjaan sipil, yaitu : 

a. Pekerjaan tanah 

b. Pekerjaan pondasi  

c. Pekerjaan pasangan 

− Pasangan Dinding 

− Pasangan Bata Berongga (disesuaikan dengan Sistem Komposting yang 

direncanakan) 

d. Pekerjaan struktur 

e. Pekerjaan kusen  

f. Pekerjaan lantai 

g. Pekerjaan air bersih 

− Saluran Drainase 

− Sumur/Tower Air Bersih 

h. Pekerjaan Sanitasi 

− Bak Penampung Lindi (Typical) 

− Tangki Septik (Typical) 

i. Pekerjaan atap (Menggunakan SPAH: Sistem Penampungan Air Hujan dengan 

mempertimbangkan Data Curah Hujan *Prasyarat) 

3. Pekerjaan pengadaan, pemasangan elektrikal mekanikal, yaitu : 

a. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal / ME 

4. Pekerjaan Finishing 

a. Pekerjaan Pengecatan 

b. Pekerjaan Landscaping 

5. Pekerjaan Uji Coba Sistem 

a. Peralatan ( Mesin Pencacah Pengayak dan Kendaraan Bermotor ) 

b. Operasional ( Pengangutan Sampah RT s/d Pengolahan)* 

*Kegiatan Operasional ini dilaksanakan sebelum Serah Terima 

Jenis dan volume kegiatan secara rinci diuraikan dalam gambar rencana/ DED dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB). Contoh Terlampir 

5.2  PENGADAAN PERALATAN PENGOLAH SAMPAH 3R 

Selain bangunan TPS 3R, dalam pengolahan sampah 3R skala kawasan diperlukan 

juga peralatan pengolah sampah 3R yang digunakan untuk membantu proses 

pengolahan sampah. 

Pemilihan peralatan pengolah sampah 3R yang akan digunakan disesuaikan dengan 

teknologi pengolahan sampah pada lokasi terpilih. Selain itu, perlu diperhatikan juga 

kemampuan KSM atau masyarakat dalam mengelola dan mengoperasikan peralatan 

pengolah 3R. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan masyarakat dapat 
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menggunakan fasilitas dengan baik dan bertanggung jawab untuk pengoperasian dan 

pemeliharannya. 

Peralatan pengolah sampah 3R antara lain : 

1. Wadah atau tempat untuk sampah terpilah di rumah tangga, berupa plastik 

sampah, tong/bin sampah yang merupakan tanggung jawab dari warga/penerima 

manfaat; 

2. Peralatan untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah, berupa gerobak 

sampah, becak sampah, becak motor, kendaraan roda 3 (baik yang menggunakan 

bahan bakar minyak ataupun yang menggunakan listrik) dilengkapi bak sampah 

yang sudah disekat untuk memilah sampah; 

3. Peralatan pengomposan sampah, berupa mesin pencacah sampah organik 

(bertenaga listrik), mesin pengayak/penyaring sampah, starter mikroba, dan 

sebagainya; 

4. Peralatan untuk mengolah sampah anorganik (merupakan tahap pengembangan); 

5. Peralatan peraga untuk kampanye/sosialisasi berupa stiker, poster, leaflet, dan 

sebagainya; 

6. Peralatan pendukung untuk petugas di TPS 3R, seperti cangkul, sapu lidi, 

seragam, sarung tangan, masker, sepatu boot dan sebagainya. 

7. Untuk Proses Pengadaan Motor sampah Roda Tiga  plat merah  di rekomendasikan 

atas nama Desa/ Pemerintah Daerah ( OPD ) 

Prasyarat : 

a. Ke Desa : Jika KPP menjadi Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) 

b. Ke Pemda/ OPD : Jika hanya Pengelolaan yang diserahkan kepada KPP/ 
Masyarakat 

5.3. PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINGKAT MASYARAKAT 

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada  Peraturan Presiden No. 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, serta turunannya Peraturan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Swakelola.  

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2018 Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan Swakelola Tipe IV yaitu 
swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan 
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.  

Pengadaan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai 
dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Proses pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat : 

1) Proses pengadaan dilakukan oleh Tim Pengadaan yang dipilih pada saat 
pembentukan KSM (1 SK) 

2) Proses Pengadaan barang dan jasa dilakukan setelah RKM (Khususnya HPS dan 
spesifikasi teknis) ditetapkan  oleh PPK 

3) KSM dan Tim Pengadaan harus memahami RKM, khususnya HPS yang menjadi 
acuan bagi Tim Pengadaan untuk melakukan perencanaan pemaketan 
pengadaan. 
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4) Tim Pengadaan Mengidentifikasi jenis barang/jasa dan pekerjaan sesuai 
spesifikasi teknisnya; 

5) Tim Pengadaan Melakukan pertemuan dengan warga masyarakat (rembuk warga 
pra pelaksanaan) untuk memberitahukan rencana pembelian barang dan jasa 
termasuk rencana Pemaketan Pengadaan bedasarkan HPS didalam RKM yang 
telah ditetepakan oleh PPK; 

6) Proses Pemaketan Pengadaan dilakukan hanya 1 (satu) kali sebelum proses 
penyaluran dana tahap pertama  

7) Tim Pengadaan Melakukan survei Pemasok/Toko, minimal 2 toko 
material/pemasok (survey dapat dilakukan dengan mendatangi langsung 
toko/pemasok, atau melalui media elektronik) 

8) Tim Pengadaan, melakukan klarifikasi   teknis dan negosiasi harga untuk 
mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat 
dipertanggungjawabkan, dihadiri oleh unsur tokoh masyarakat, seluruh anggota 
KSM, Kepala Desa/Lurah, TFL dan kaum perempuan; 

9) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

10) Memastikan kualitas barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 
dan mendapatkan harga yang termurah dan dapat dipertanggungjawabkan; 

11) Tim pengadaan membuat administrasi pengadaan barang dan jasa; 

12) Untuk nilai Rp.1, - s/d Rp. 10.000.000,-, dilakukan dengan Pembelian Langsung 
kepada penyedia barang, bukti perikatannya cukup berupa bukti kuitansi 
Pembelian pembayaran dengan materai sesuai ketentuan. 

13)  Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa terdiri dari dokumen-dokumen dalam 
proses pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban 
 tim pengadaan barang dan jasa :  

➢ Untuk nilai  diatas Rp.10.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- adalah : 

a) Berita Acara Survey Pemasok/Toko (harga dan spesifikasi teknis) 

b) Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi calon Pemasok/Toko 

c) Berita Acara Penetapan Toko dan Pemasok 

d) Surat Perintah Kerja (SPK) 

Format  Administrasi Pengadaan pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada buku 
lampiran 

5.4. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Persiapan pelaksanaan konstruksi meliputi: 

a. Penyiapan tenaga kerja,  

Tenaga kerja konstruksi diutamakan tenaga kerja setempat// lokal dan 

memberikan kesempatan kepada wanita jika ingin berpartisipasi dalam 

pelaksanaan konstruksi. Untuk pekerjaan tertentu pekerjaan harus ditangani oleh 

tukang atau tenaga terampil. 

b. Pengadaan bahan dan material 

Pengadaan bahan/material dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan.  
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c. Penyiapan gudang peralatan 

Untuk material tertentu seperti PC dan peralatan pendukung harus disimpan dalam 

gudang yang terlindung dari hujan dan aman dan Jika Tidak Memungkinkan 

adanya Gudang maka Pengadaan Barang pabrikan menggunakan Sistem DO 

(Delivery Order) dimana barang akan diatar oleh Pihak Suplier sesuai kebutuhan 

dan permintaan dilapangan. 

d. Penyusunan jadwal pelaksanaan 

KSM didampingi oleh TFL Teknik menyusun jadwal pelaksanaan sebelum memulai 

pekerjaan. Jadwal pelaksanaan disajikan dalam bentuk diagram batang (bar chart) 

dan Kurva S Konstruksi. Kurva S Konstruksi ini harus diupdate setiap minggu 

sesuai dengan kemajuan pelaksanaan. 

5.5.  PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan fisik 

agar sesuai dengan waktu, rencana dan tujuan yang diharapkan. Dilakukan dengan 

pengumpulan informasi yang terkait pekerjaan fisik, seperti pengecekan kualitas 

material, pemantauan pelaksanaan konstruksi melalui pengukuran progres harian dan 

mingguan, pemantauan pemanfaatan dana, pemantauan jumlah pekerja yang 

berpartisipasi. Selain itu, juga dilakukan pemantauan terhadap permasalahan dan 

kesulitan yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi, misalnya kejadian alam seperti 

cuaca, ataupun bencana alam.  

Pengawasan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh KSM dan dibantu TFL. Dalam 

tahap ini merupakan tahapan yang penting, untuk itu diharapkan masyarakat secara 

luas mampu melaksanakan fungsi kontrol untuk:  

1. Pengendalian mutu (Form Ceklist Beton dan Baja) 

2. Pengendalian kuantitas/volume pekerjaan (Seusai Dengan RAB) 

3. Pengendalian waktu (Sesuai dengan Kurva S)  

4. Pengendalian biaya. (Sesuai dengan RPDB) 

Hal-hal yang terkait dengan pengendalian mutu: 

1. Penyimpanan bahan/material.  

Bahan-bahan yang disimpan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

mudah diperiksa oleh pengawas dan terlindungi kualitasnya.  

2. Metode pengangkutan material/campuran. 

Pengangkutan material harus diatur agar tidak terjadi gangguan pelaksanaan 

pekerjaan. Bila perlu pengawas dapat mengenakan pembatasan bobot 

pengangkutan untuk melindungi setiap jalan dan infrastruktur yang ada di 

sekitar lokasi.  

3. Pengujian/pemeriksaan material. 

Material yang akan digunakan harus di inspeksi oleh pengawas. Bila perlu 

pengawas dapat melaksanakan pemeriksaan ulang material/bahan-bahan yang 

telah tersimpan sebelumnya.  
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4. Pengendalian kuantitas/volume. 

Pengendalian kuantitas dilakukan untuk mengecek bahan-bahan/campuran 

yang ditempatkan, dipindahkan, atau yang terpasang. Pengawas akan 

memeriksa bahan-bahan/campuran berdasarkan batas toleransi pembiayaan. 

Setelah pekerjaan memenuhi persyaratan baik kualitas dan peryaratan lainnya, 

maka pengukuran kuantitas dilakukan agar kuantitas pekerjaan benar-benar 

terukur dengan baik sesuai dengan pembiayaan yang disetujui. 

5. Pengendalian waktu. 

Di dalam pelaksanaan konstruksi, hubungan antara jumlah tenaga kerja, 

peralatan, dan jam kerja harian perlu di perhatikan agar progress capaian sesuai 

dengan jumlah tenaga dan waktu yang sudah di rencanakan.  

5.6.  PELAPORAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian dan pengawasan konstruksi, KSM dibantu 

TFL Teknik menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan, meliputi: 

a. Laporan Harian, berisi: 

- Kondisi cuaca 

- Jumlah jam kerja 

- Jumlah tenaga kerja 

- Jenis dan jumlah material 

b. Laporan Mingguan, berisi: 

- Kegiatan minggu berjalan 

- Progres yang dicapai pada minggu berjalan 

- Progres komulatif 

- Deviasi (keterlambatan) 

- Kendala dan permasalahan yang dihadapi 

Laporan mingguan disampaikan ke Satker PSPPLP 

c. Laporan Bulanan, berisi: 

- Kegiatan bulan berjalan 

- Progres yang dicapai pada bulan berjalan 

- Progres komulatif 

- Deviasi (keterlambatan) 

- Kendala dan permasalahan yang dihadapi 

- Form Ceklist HOK dan Upah 

- Form Ceklist Kontrol Kualitas Beton dan Baja 

Laporan bulanan disampaikan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan OPD 

Kabupaten/Kota.      

5.7. PERUBAHAN KONTRAK (ADENDUM) 

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan 

gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen RKM bagian 

dari kontrak, PPK bersama KSM dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: 

a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak; 

b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 
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c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 

d. Mengubah jadwal pelaksanaan. 

Terkait perubahan tersebut maka KSM perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian 

terkait pertanggungjawaban kegiatan dengan penyusunan dokumen perubahan 

kontrak (Addendum) yang disetujui oleh PPK. Adapun dasar hukum pelaksanaan 

Perubahan Kontrak (Adendum) adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya Peraturan Lembaga LKPP Nomor 

8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan swakelola. 

Dalam hal Tim Pelaksana/KSM gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa 

pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Tim Pelaksana/KSM 

kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa KSM mampu menyelesaikan pekerjaan, 

PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana/KSM untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Pemberian kesempatan kepada KSM untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui 

Tahun Anggaran seperti diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 tahun 2018 

tentang pedoman pelaksanaan swakelola. 

5.8.  SERAH TERIMA PEKERJAAN 

Mekanisme serah terima pekerjaan setelah kegiatan konstruksi selesai dilakukan 
adalah dengan mengikuti diagram berikut ini. 

 

 

Gambar 42 Alur proses serah terima pekerjaan konstruksi 

Dokumen Final Rencana Operasional Pemeliharaan (ROP) yang dimaksud adalah 

rencana detail pengelolaan TPS 3R diantaranya: 

a) Penjabaran Detail 5 Aspek Pengelolaan TPS 3R 

- Teknis-Operasional Pengelolaan Sampah (Pewadahan Terpilah-Pengumpulan 

Terpilah-Pengolahan Organik dan Anorganik Daur Ulang-Pengangkutan Residu) 

- Pembiayaan (Kalkulator OM, Penentuan Iuran, Kebutuhan Dukungan Dana 

Pemda-Dana Desa-CSR) 

- Akses Pasar untuk produk organik dan anorganik yang terdapat di 

Kota/Kabupaten penerima program pihak KSM bersama TFl mencari data 

pelapak dan jenis produk yang bisa terserap oleh pasar  

- Kelembagaan (Struktur KPP, Tugas dan Fungsi) 

- Peran Serta Masyarakat (Bersedia dilayani, tidak membuang/membakar sampah 

sembarangan, Memilah Sampah di rumah) 

- Peraturan (Kebutuhan akan peraturan dari Pemda maupun Desa untuk 

melarang aktivitas buang dan bakar sampah sembarangan, kewajiban memilah 

dari rumah, dan kewajiban membayar iuran). 

b) Skema Pengelolaan Keuangan KSM; 
c) Rencana Pengembangan Bisnis (Business Plan). 
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d) Pada saat serah terima pekerjaan status rekening bank KSM sudah harus ditutup. 
Pada saat melakukan penarikan dana bantuan termin akhir maka KSM sekaligus 
menutup rekening.  

Format BA. Serah terima pekerjaan dengan dilampiri: 

1. Laporan Pengunaan Dana; 

2. Laporan Progres fisik 

3. Dokumen Pengadaan (jika dilakukan lelang) 

4. Dokumentasi (foto) fisik kondisi awal (0%), proses konstruksi (50%) dan hasil 

akhir (100%) 

5. BA Addendum (apabila ada perubahan ) 

6. BA. Pelaksanaan Commisioning test 

7. BA. Pemeriksaan Pekerjaan 

8. As Buildrawing 

5.9. SANKSI 

Dalam pelaksanaan konstruksi TPS3R ini, diberlakukan sanksi untuk menjamin 

kualitas pekerjaan. Sanksi tersebut adalah: 

1. PPK di lingkungan Balai Prasarna Permukiman WIlayah dapat melakukan 

penangguhan terhadap pencairan dana bantuan tahap berikutnya jika 

diindikasikan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan 

dan/atau terjadi penyimpangan di dalam penggunaan dana, sampai dengan 

permasalahan diselesaikan oleh masyarakat melalui rembuk warga didampingi 

oleh TFL dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa yang dinyatakan dalam berita 

acara hasil rembuk warga;  

2. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan TPS 3R terjadi atau ditemui 

penyelewengan dan penyalahgunaan dana oleh pengurus KSM maka pengurus 

KSM yang bersangkutan dibebastugaskan dan mengganti kerugian sejumlah 

dana yang disalahgunakan. Selanjutnya akan dilakukan pemilihan pengurus 

KSM baru berdasarkan rembuk warga yang tertuang dalam berita acara; 

3. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan TPS 3R terjadi atau ditemui 

penyelewangan dan penyalahgunaan dana KSM yang mengakibatkan tidak 

terselesaikannya atau terbengkalainya pekerjaan, maka KSM yang bersangkutan 

wajib menyelesaikan pekerjaan tersebut; 

4. Untuk lokasi yang batal atau mundur karena adanya penolakan dan lain 

sebagainnya, maka dana bantuan pemerintah yang sudah dicairkan atau masuk 

kedalam rekening KSM dialihkan ke lokasi lain, yang memenuhi kriteria untuk 

ditetapkan serta adanya jaminan dari pihak OPD atau dikembalikan ke Kas 

Negara melalui prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundangan. 
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VI. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 

Operasional dan pemeliharaan adalah kegiatan utama sebuah program TPS 3R. 

Kegiatan pembangunan hanya merupakan langkah awal TPS 3R. Pembangunan 

berlangsung kurang dari satu tahun, sementara kegiatan operasional dan 

pemeliharaan diharapkan terus berlangsung tanpa akhir. Oleh karena itu, sebaiknya 

semua pemangku kepentingan program TPS 3R terutama Pemerintah Daerah sudah 

mempersiapkan strategi operasional TPS 3R sejak masa pembangunan dimulai.  

Secara umum aspek yang diperlukan untuk menjamin keberfungsian TPS 3R meliputi 

4 pokok: Kompetensi KPP, Pengelolaan sarana dan prasarana, Pembiayaan dan Peran 

Pemerintah Daerah (PEMDA). Untuk detailnya akan dijelaskan pada masing-masing 

Sub bab. 

6.1 KOMPETENSI KPP 

TPS 3R merupakan suatu sistem pengelolaan sampah yang didalamnya meliputi 

pengumpulan dari sumber, pengolahan sampah organik dan anorganik, dan 

pengangkutan residu ke TPA. Dalam upaya menjalankan sistem tersebut maka masing-

masing orang (KPP atau operator sampah) yang terlibat harus berkompeten dalam 

menjalankan tanggung jawabnya (tugas dan fungsi) dengan benar.  

Output penyelenggaraan kegiatan OJT ini sebagai upaya implementasi dari tujuan 

program TPS 3R : (1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan 

sampah dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat; (2) 

Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang berkualitas, 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan; (3) Mengurangi beban 

pengolahan sampah di TPA dengan mengurangi timbulan sampah di sumbernya; (4) 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat. 

Tahapan-tahapan peningkatan kapasitas (On Job Training) KPP dan Operator Sampah 

di TPS 3R :    

1. Persiapan  

Secara umum persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan On 

Job Training (OJT) yaitu (1) Membuat daftar kebutuhan teknis dan administrasi, 

serta perlengkapan lainnya; (2) Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait.  

2. Pelaksanaan On Job Training (OJT) 

Pelaksanaan OJT ini dilaksanakan dalam upaya pendalaman pengetahuan, 

keterampilan dan keahlian pengurus dan operator sampah dalam menjalankan 

pengelolaan TPS 3R dengan benar dan berkelanjutan. Maka, 3 poin utama pada 

Gambar 42. Proses Peningkatan Kapasitas KPP dan Operator Sampah akan menjadi 

dasar pelaksanaan pelatihan. 
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Gambar 43 Proses Peningkatan Kapasitas KPP dan Operator Sampah 

Pelaksanaan OJT ini dilakukan secara sistematis mulai dari teori (pengetahuan), 

kemudian praktek (penguatan keterampilan) dan rembuk dan evaluasi rencana kerja 

operasional (action plan). Berikut ini susunan dalam pelaksanaan kegiatan OJT :  

A. PENGENALAN DASAR (TEORI) 

1. Materi Manajemen Administrasi : 

- Tugas pengurus KPP 

- Tugas operator angkutan 

- Tugas operator pemilah 

- Tugas operator pengolahan sampah organik dan anorganik 

2. Materi Manajemen Pengelolaan Keuangan : 

- Buku daftar pelanggan 

- Buku Iuran pelanggan 

- Buku kas umum 

- Buku rekapitulasi keuangan (bulanan) 

- Jadwal pelaksanaan pemeliharaan 

3. Materi Manajemen Pencatatan sampah : 

- Jumlah total berat sampah  

- Jumlah berat sampah organik 

- Jumlah berat sampah anorganik 

- Jumlah berat kompos 

- Jumlah berat residu 

4. Pengenalan dasar pengelohan sampah 

- Pengolahan sampah organik 

- Pengolahan sampah anorganik 

B. PRAKTEK 

1. Praktek pemilahan sampah organik dan anorganik: 
- Pengambilan dan pengumpulan sampah  

- Penimbangan sampah  
- Pemilahan sampah organik, anorganik dan residu 

2. Praktek Pengolahan Sampah organik : 

- Operasional mesin pencacah organik 

- Operasional mesin pengayak 
- Teknologi pengomposan (RBR, open windrow, aerator bambu dll) 

3. Praktek Pengolahan Sampah Anorganik 
- Pengenalan beberapa jenis sampah anorganik 

- Teknik pengolahan sampah anorganik sesuai jenisnya 

C. REMBUK EVALUASI KESIAPAN DAN RENCANA KERJA OPERASIONAL 
1. Rembuk dan diskusi dengan pengurus KPP 
2. Menyusun Rencana Operasional dan Pemeliharaan (ROP) 
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6.2 SOSIALISASI DAN EDUKASI 

Sosialisasi dan edukasi adalah sebuah usaha untuk memicu perubahan perilaku 

dengan bertumpu kepada peningkatan kesadaran dan pematangan pola pikir seorang 

individu terhadap sebuah isu tertentu.  

Memicu perubahan perilaku dengan hanya metode sosialisasi dan edukasi akan 

membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, hasil yang didapatkan biasanya juga 

akan bertahan sangat lama dan sulit untuk kembali kepada kebiasaan awal 

dikarenakan perubahan yang datang berasal dari diri sendiri dan bukan merupakan 

hasil paksaan orang lain.  

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan TPS 3R adalah keberlangsungan pemilahan 

sampah yang dilakukan sejak dari sumber penghasil sampah. Pada praktiknya, dalam 

kurun waktu kurang dari 1 tahun pelaksanaan program TPS 3R, pemilahan sampah di 

sumber cukup sulit dicapai. Diperlukan beberapa tahap sosialisasi untuk mencapai 

pemilahan di sumber tergantung kondisi awal dari masyarakat wilayah layanan 

(Gambar 43).  

 

Gambar 44 Beragam Tingkat Kesadaran Masyarakat Terkait Pengelolaan Sampah 

Apabila masyarakat wilayah layanan memang sudah memiliki kesadaran tentang 

pengelolaan sampah sebelum ada TPS 3R, maka pemilahan sampah di sumber dari 

sejak TPS 3R mulai beroperasi mungkin dapat dijalankan. Apabila masyarakat wilayah 

layanan masih melakukan aktivitas seperti membuang sampah sembarangan atau 

membakar sampah, sebaiknya jangan dipaksakan merancang sistem TPS 3R yang 

hanya berjalan dengan pemilahan di sumber. Pada golongan masyarakat yang disebut 

belakangan, jika mereka sudah memiliki kemauan membayar iuran yang layak saja 

sudah merupakan capaian tersendiri.  

Kehadiran TPS 3R yang mendekatkan pengelolaan sampah bertanggung-jawab kepada 

masyarakat umum justru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sosialisasi dan 

edukasi jangka panjang sebagai katalisator perubahan perilaku masyarakat. Bisa 

dibilang proses sosialisasi dan edukasi yang sesungguhnya baru dimulai pada saat TPS 

3R mulai beroperasi. Dengan beroperasinya TPS 3R, masyarakat dapat melihat 

langsung bagaimana pengelolaan sampah bertanggung jawab dijalankan serta dampak 

baiknya untuk lingkungan.  

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting, terutama yang berada di suatu lokasi 

yang memiliki sarana TPS 3R yang berpotensi berdampak negatif maka apapun 
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kegiatan atau aktivitas didalamnya membutuhkan persetujuan dari masyarakat. 

Dalam hal ini, sebelum TPS 3R beroperasi maka penting untuk melakukan edukasi dan 

sosialisasi kepada masyarakat. Berikut ini tujuan untuk mencapai peran serta 

masyarakat di lokasi TPS 3R :  

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar fasilitas TPS 3R  

2. Meningkatkan pola pikir seorang individu terhadap sebuah isu/permasalahan 

lingkungan (sampah)  

3. Membentuk tindakan masyarakat yang mau terlibat menjadi ikut menyebarkan 

dan berusaha bersama  

4. Meningkatkan pemahaman terhadap peserta soal pengelolaan sampah 

bertanggung jawab serta urgensi terhadap sampah sendiri, utamanya pemilahan 

sampah di sumber 

5. Mengajak masyarakat untuk turut andil dalam pengelolaan sampah di TPS 3R  

Output :  

1. Masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah yang 

bertanggung jawab  

2. Masyarakat sudah tidak membuang sampah 

sembarangan/membakar/membuang ke sungai  

3. Perubahan perilaku masyarakat dari kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-

olah-buang  

4. Masyarakat bersedia membayar iuran sampah untuk pengelolaan sampah 

bertanggung jawab (3R) 

5. Masyarakat bersedia memilah sampah dirumah minimal 3 jenis (sampah organik, 

anorganik dan residu) 

Berikut ini tahapan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.  

1. Menentukan jumlah sasaran  

2. Merumuskan kegiatan sosialisasi dan edukasi sampah  

3. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan  

4. Kesimpulan dan Dokumentasi Kegiatan  

 

A. Perhitungan Jumlah Sasaran 

Berikut contoh perhitungan jumlah sampel (jiwa) yang akan menjadi target sosialisasi 

dan edukasi sampah. Target ini adalah calon potensial pelanggan TPS 3R maka 

harapannya sedari awal direncanakan dengan matang. 

 

Contoh :  

TPS 3R ini terletak di Desa Karang Anyar yang memiliki jumlah KK yaitu 1000 KK, 

0,1 0,05 0,075 Nd 2 +Z 2 = 13,842 6,3416 9,4416

0,01 0,003 0,0056 Z 2 xp(1-p) = 0,9604

Z 2 = 3,8416 NZ 2 xp(1-p) = 960,4

p(1 - p) = 0,25 Nd 2 +Z 2 xp(1-p) = 10,96

NZ 2 = 3841,6 Nd 2 +Z 2 xp(1-p) = 3,4604

Nd 2 = 10 2,5 5,6 Nd 2 +Z 2 xp(1-p) = 6,5604

p = proporsi yang paling mungkin (0,5) 0,075

Rumus Lynch (1974)

d 2 =

N= 1000
n = jumlah sampel

Catatan:

N = jumlah populasi

Z = nilai variabel normal (1,96)

n=
d = sampling error (0,10/0,075/0,05)

n= 146,393512687,62453925

0,1

n= 277,5401688

0,05
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maka berdasarkan perhitungan sample diatas edukasi dan sosialisasi mengenai TPS 

3R khususnya bisa dilakukan minimal ke 87 jiwa (0,1) atau 277 jiwa (0,05) dan/atau 

146 jiwa (0,075). Pada dasarnya edukasi ini dapat dilakukan lebih dari jumlah sample 

yang ditentukan, karena semakin banyak masyarakat yang teredukasi maka semakin 

banyak calon potensial untuk menjadi pelanggan di TPS 3R. 

B. Metode Kegiatan 

Metode yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi sampah dapat 

disesuaikan dengan sasaran, kondisi dan kearifan lokal di lokasi TPS 3R. 

No Kegiatan Detail Kegiatan Target (Goal) Pelaksana Peserta Lokasi 

SOSIALISASI – EDUKASI 

1. 

Edukasi Bijak 

Kelola Sampah 
& Pengenalan 
TPS3R 

1.Kondisi 
persampahan di 
Indonesia atau 
wilayah terkait 

2. Dampak skema 
lama Kumpul-
angkut-buang 
3. Prinsip 3R 
4. TPS3R merupakan 
solusi 

1. Kesadaran 
Masyarakat soal: 
a. Adanya TPS3R 
di lokasi mereka 

b. Persampahan 
adalah masalah 
bersama saati ini 
c. Ngurus 
sampah ga boleh 
gratis 

KSM, KPP 

difasilitasi 
TFL 

Masyarakat 
umum, 

Institusi 
Pendidikan, 

Otoritas 
Setempat 

Dibangunan 
dan 

lingkungan 
TPS 3R, 

Pasilitas 
umum, 
kantor 
desa, 

gerbang 
desan dll 

2 

Pengkondisian 
TPS3R dan 
area layanan 
dengan Poster, 
pamflet, dan 
papan media 
edukasi 
lainnya 

1.Informasi 3R 
2. Alur Pengangkutan  
3. Himbauan 
"Sampahku, 
tanggung jawabku" 
dan "Pilah sampah 
harga mati" 

Masyarakat 
mengetahui 
tentang TPS 3R, 
meningkatnya 
kesadaran dan 
partisipasi 
(bayar iuran, 
membuang 
sampah pada 
tempatnya) 

KSM, KPP 
difasilitasi 

TFL 

Masyarakat 
umum 

dor to dor 
(rumah 
warga) 

3 

Penyebaran 
informasi 
melalui Daring 
(Grup WA, 
Instagram, 
Facebook dll) 

1. Update soal berita 
lingkungan skala 
nasional maupun 
lokal 
2. Capaian KSM/KPP 
dalam setiap bulan 
3. Laporan kegiatan 
KSM/KPP jika ada 
kunjungan 

Untuk 
menunjukan 
bahwa TPS3R ini 
berjalan dan 
berdampak 
terhadap 
lingkungan 

KSM, KPP 
difasilitasi 

TFL 

Masyarakat 
umum 

1. Grup 
Rembuk 

Warga (WA) 
2. Grup 
Otoritas 
Setempat 

4 

Penyebaran 
informasi 
rumah ke 
rumah saat 
pendataan 
pelanggan 

1. Informasi 3R 
2. Alur Pengangkutan  
3. Himbauan 
"Sampahku, 
tanggung jawabku" 
dan "Pilah sampah 
harga mati" 

Masyarakat 
mengetahui 
tentang TPS 3R, 
meningkatnya 
kesadaran dan 
partisipasi 
(bayar iuran, 
membuang 
sampah pada 
tempatnya) 

KSM, KPP 
difasilitasi 

TFL 

Masyarakat 
umum 

Rumah-
rumah 
warga 

5 

Sosialisasi 
melalui 
video/Slide 
Presentasi 
Proses 
pengolahan 
sampah di TPS 
3R dan hasil 
produk organik 
dan anorganik 
(Best Practices) 

1. Gambaran sebelum 

dan sesudah ada TPS 
3R  

2. Gambaran alur 
pengelolaan sampah 
di TPS 3R  

3. Gambaran 
pengolahan sampah 
organik dan 
anorganik  

4. Gambaran hasil 
produk TPS 3R  

Masyarakat 
sadar akan 
pengelolaan 
sampah 
bertanggung 
jawab dan 
mampu untuk 
membayar iuran 
sampah sesuai 
kesepakatan 
bersama  

KSM, KPP 
difasilitasi 

TFL 

Masyarakat 
umum 

Rumah-
rumah 

warga/ di 
Balai warga 
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Contoh-contoh pelaksanaan kegiatan  

    

Gambar 45 Sosialisasi menggunakan Metode Games Dampak Sampah, TPS 3R Maju 

Bersama Kab. Tanah Bumbu 

     

Gambar 46 Kampaye dan Edukasi Sampah ke Sekolah, TPS 3R Aldi Lestari Kota 

Banjarmasin 

        

Gambar 47 Sosialisasi pemilahan sampah  dan kegiatan lomba pemilahan sampah 

dari rumah 

      

Gambar 48 Pendataan pelanggan  dan penempelan stiker pelanggan TPS 3R 
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C. Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Sampah 

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sampah dapat dilakukan pada saat berlangsungnya Program Pembangunan TPS 3R 

dengan jangka waktu yang disesuaikan di dalam Buku Pedoman Teknis. Namun, setelah program berakhir sosialisasi 

dan edukasi sampah masih dapat dilaksanakan selama TPS 3R melakukan kegiatan operasional. Pada tahun terbangun, 

output utama dari kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah adalah untuk mendapatkan pelanggan TPS 3R, kegiatan yang 

dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada keberlanjutan dari TPS 3R yang sudah terbangun. Berikut merupakan 

contoh jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi sampah di area layanan TPS 3R.  

Tabel 17  Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi sampah di area layanan TPS 3R 

No Kegiatan Detail Kegiatan Target  
Pelaks

ana 
Peserta Lokasi 

Urgen
si Keg 

Keb.Biaya  Ket  
Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SOSIALISASI – EDUKASI                              

1 

Edukasi 
Bijak Kelola 
Sampah & 
Pengenalan 
TPS3R 

1. Kondisi 
persampahan di 
Indonesia atau 
wilayah terkait 
2. Dampak skema 
lama Kumpul-
angkut-buang 
3. Prinsip 3R 
4. TPS3R 
merupakan solusi 

1. Kesadaran 
Masyarakat soal: 
a. Adanya TPS3R 
di lokasi mereka 
b. Persampahan 
adalah masalah 
bersama saati ini 
c. Ngurus 
sampah ga boleh 
gratis 

KSM, 
KPP 
difasili
tasi 
TFL  

Masyara
kat 
umum 

Dibangun
an dan 
lingkunga
n TPS 3R, 
Pasilitas 
umum, 
kantor 
desa, 
gerbang 
desan dll 

Wajib 

Ada biaya 
untuk 
konsumsi 
dan 
perlengka
pan (alat 
tulis, dll) 

Dititipkan ke 
KPP  

                        

2 

Pengkondisi
an TPS3R 
dan area 
layanan 
dengan 
Poster, 
pamflet, 
kalender 
dan papan 
media 
edukasi 
lainnya 

1. Informasi 3R 
2. Alur 
Pengangkutan  
3. Himbauan 
"Sampahku, 
tanggung 
jawabku" dan 
"Pilah sampah 
harga mati" 

Masyarakat 
mengetahui 
tentang TPS 3R, 
meningkatnya 
kesadaran dan 
partisipasi (bayar 
iuran, membuang 
sampah pada 
tempatnya) 

KSM, 
KPP 
difasili
tasi 
TFL  

Masyara
kat 
umum 

door to 
door 
(rumah 
warga) 

Wajib 

Ada biaya 
untuk 
cetak 
banner, 
pamflet, 
dan media 
lainnya 
(biaya 
cukup 
besar) 

- Sudah ada 
dari Pusat (PU) 
'- Dipasang di 
badan 
bangunan TPS 
3R/ Gerbang 
desa  
'- Dipasang ke 
lingkungan 
pendidikan, fas. 
sosial-
fas.umum 

                        

3 

Penyebaran 

informasi 
melalui 
Daring 
(Grup WA, 
Instagram, 
Facebook 
dll) 

1. Update soal 
berita lingkungan 
skala nasional 
maupun lokal 
2. Capaian 
KSM/KPP dalam 
setiap bulan 
3. Laporan 
kegiatan 
KSM/KPP jika 
ada kunjungan 

Untuk 
menunjukan 
bahwa TPS3R ini 
berjalan dan 
berdampak 
terhadap 
lingkungan 

KSM, 
KPP 
difasili
tasi 
TFL  

Masyara
kat 
umum 

1. Grup 
Rembuk 
Warga 
(WA) 
2. Grup 
Otoritas 
Setempat 

Wajib 
Tidak ada 
biaya  

- KPP masuk ke 
grup desa yang 
sudah ada/aktif 

untuk edukasi 
atau jika belum 
ada grup desa 
maka buat grup 
WA baru 
- atau di grup 
facebook (TPS 
3R - KSM 
Muliasari dan 
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No Kegiatan Detail Kegiatan Target  
Pelaks

ana 
Peserta Lokasi 

Urgen
si Keg 

Keb.Biaya  Ket  
Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
TPS 3R Tanjung 
Bersinar) 
'- Awal agustus 
sudah punya 
grup TPS 3R  
'- Pembuatan 
grup akan aktif 
pasca 
konstruksi 

4 

Penyebaran 

informasi 
rumah ke 
rumah saat 
pendataan 
pelanggan 

1. Informasi 3R 
2. Alur 

Pengangkutan  
3. Himbauan 
"Sampahku, 
tanggung 
jawabku" dan 
"Pilah sampah 
harga mati" 

Masyarakat 
mengetahui 

tentang TPS 3R, 
meningkatnya 
kesadaran dan 
partisipasi (bayar 
iuran, membuang 
sampah pada 
tempatnya) 

KSM, 
KPP 
difasili
tasi 
TFL  

Masyara
kat 
umum 

Rumah-
rumah 
warga 

Wajib 

Ada biaya 

untuk 
konsumsi 
dan 
perlengka
pan (alat 
tulis, dll) 

- Bisa 

dilakukan saat 
pendataan 
pelanggan  
'- Bisa 
kumpulkan 
ketua RT 

                        

PROGRAM KAMPANYE                              

1 

Program 
Sosialisasi 
ke Institusi 
Pendidikan 

1. Kondisi 
persampahan di 
Indonesia atau 

wilayah terkait 
2. Dampak skema 
lama Kumpul-
angkut-buang 
3. Prinsip 3R 
4. TPS3R 
merupakan solusi 

1. Kesadaran 
Masyarakat soal: 
a. Adanya TPS3R 

di lokasi mereka 
b. Persampahan 
adalah masalah 
bersama saati ini 
c. Ngurus 
sampah ga boleh 
gratis 

KSM, 
KPP, 
Bidan 
Desa,  
difasili
tasi 
TFL  

Siswa, 
Guru, 
dan 
Kepala 
Sekolah 

Sekolah 
Dasar, 
Sekolah 
menengah
, 
Pesantren 
dll 

Optio
nal 

Ada biaya 
untuk 
konsumsi 
dan 
perlengka
pan (alat 
tulis, bak 
sampah 3 
warna ± 1 
unit/warn
a) 

- Bisa 
dilakukan oleh 
KPP 
(Persiapkan 
KPP menjadi 
agen edukasi) 
'- Pendataan 

guru-guru 
terlebih dahulu, 
kemudian guru 
yang akan 
vidcon dengan 
murid (edukasi 
sampah) 
'-Pembagian 
spanduk, 
banner, poster 
ke sekolah 

                        

2 

Program 
Kunjungan 
Edukasi 
Persampaha
n Ke TPS3R 

1. Melihat 
langsung proses 
pengelolaan 
sampah di TPS3R 
2. Berganti peran 
bersama tim pilah 
3. Sesi Dalam 
Ruangan 

1. Peserta 
kunjungan 
mengetahui 
pengelolaan 
bertanggung 
jawab yang 
dilakukan TPS3R 
2. Peserta 
merasakan 
langsung 
susahnya 
mengelola 
sampah 

KSM, 
KPP, 
Bidan 
Desa,  
difasili
tasi 
TFL  

Institusi 
Pendidi
kan, 
Grup 
PKK, 
dan 
Instansi 
Pemerin
tah 

Fasilitas 
TPS3R 

Optio
nal 

Ada biaya 
untuk 
konsumsi, 
transporta
si, dan 
perlengka
pan (alat 
tulis, dll) 

*Tentatif di 
kondisi 
Pandemic 
Covid-19 
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No Kegiatan Detail Kegiatan Target  
Pelaks

ana 
Peserta Lokasi 

Urgen
si Keg 

Keb.Biaya  Ket  
Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
tercampur, maka 
diharapkan harus 
dipilah 

3 

Gerakan 
Bersih 
kampung 
(BEKAM), 

TPS 3R 
sebagai 
motor 
penggerak 

1. Ajakan 
Masyarakat 
untuk bersih-
bersih wilayah 
sekitar (tidak 

hanya sampah di 
rumah) 
2. Bisa seminggu 
sekali atau dua 
minggu sekali 

Lingkungan 
bersih, peran 
serta masyarakat 
meningkat, Rasa 

empati dan 
memiliki terhadap 
TPS 3R tinggi 

KPP, 
Pengu
rus 
RT, 

aparat 
Desa, 
kadus 
dll 

Masyara
kat 

umum 

Per 
dusun/bl

ok/ 
RT/Desa 

Wajib 
Ada biaya 
untuk 

konsumsi  

Pasca 
konstruksi 
'- KPP membuat 
rencana aksi   
'- Dilakukan 
rutin min. 2 
minggu sekali) 
'- Harus sejalan 

dengan 
program desa 
masing-masing 
(cth : jum'at 
bersih, dll) --> 
belum berjalan 
optimal di 
kondisi covid  

                        

4 

Gerakan 
Ambil 
Sampah 
Hajatan 
(ASAH) 

1. KPP/KSM 
hadir sebagai 
pengelola sampah 
acara 
2. Melakukan 
pengangkutan 
dan pendataan 
sampah acara 

Lingkungan 
bersih, peran 
serta masyarakat 
meningkat, Rasa 
empati dan 
memiliki terhadap 
TPS 3R tinggi 

KPP, 
Pengu
rus 
RT 

Masyara
kat 
umum 

Per 
dusun/bl
ok/ 
RT/Desa 

Optio
nal 

Tidak ada 
biaya  

Pasca 
konstruksi  
'- Di Sidrap, 
setiap ada 
hajatan KPP 
membagikan 
karung pilah 
(organik, 
anorganik dan 
residu) 

                        

5 

Gerakan 
pembagian 
Kompos, 
bibit 
tanaman dll 

  

Masyarakat 
mengetahui 
produk hasil 
olahan sampah 
serta cara efektif 
promosi kompos 
dan produk 
budidaya lainnya 

KPP 
Masyara
kat 
umum 

Dilingkun
gan Desa 

Optio
nal 

Tidak ada 
biaya  

Pasca 
konstruksi  
'- Saat ada 
gerakan bersih-
bersih, maka 
bibit/kompos 
dapat dibagikan 
secara gratis  
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D. Kesimpulan dan Dokumentasi Kegiatan 

Hasil kegiatan sosialisasi dan edukasi sampah selama berlangsungnya 

kegiatan pembangunan TPS 3R Tahun dapat dillihat pada Tabel berikut.  

No Kegiatan Ketercapaian Output Dokumentasi 

Bulan Juni 

1 Sosialisasi 
mengenai program 
TPS 3R (Gambaran 
pembangunan dan 
dampak positif dari 
adanya TPS 3R)  

 

Metode : Door to 
door  
 
Pelaksana : TFL 
Pemberdayaan 
bersama KPP 

50 KK pada 
bulan juni 
sudah 
mengetahui 
mengenai 
program TPS 

3R  

Pendataan 
calon 
pelanggan 
potensial 
TPS 3R.  

 

Bulan Juli  

1 Sosialisasi 
mengenai program 
TPS 3R (Gambaran 
pembangunan dan 
dampak positif dari 
adanya TPS 3R) 
 
Metode : Door to 

door  
 
Pelaksana : KPP 
bersama 
apparat/RT/RW 

30 KK pada 
bulan juni 
sudah 
mengetahui 
mengenai 
program TPS 
3R  

Pendataan 
calon 
pelanggan 
potensial 
TPS 3R  

 

2 Sosialisasi kepada 
Ibu-ibu di Sekolah 
TK 
 
Metode : 
Pengenalan 
pemilahan sampah 

kepada ibu-ibu dan 
anak kecil  
 
Pelaksana : 
Fasprov bersama 
TFL Pemberdayaan  

30 orang 
(Ibu-ibu) 
telah 
teredukasi 
pemilahan 
sampah di 
sumber  

Calon 
pelanggan 
TPS 3R  

 

Bulan Agustus  

1 Sosialisasi 
mengenai program 
TPS 3R (Gambaran 
pembangunan dan 
dampak positif dari 
adanya TPS 3R) 

50 KK pada 
bulan juni 
sudah 
mengetahui 
mengenai 
program TPS 

Pendataan 
calon 
pelanggan 
potensial 
TPS 3R  
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No Kegiatan Ketercapaian Output Dokumentasi 

Metode : Door to 
door  
 
Pelaksana : KPP 
bersama 
apparat/RT/RW 

3R  

Bulan September  

1 Sosialisasi 
mengenai program 
TPS 3R (Gambaran 
pembangunan dan 
dampak positif dari 
adanya TPS 3R) 

 
Metode : Door to 
door  
 
Pelaksana : KPP 
bersama 
apparat/RT/RW 

100 KK pada 
bulan juni 
sudah 
mengetahui 
mengenai 
program TPS 

3R  

Pendataan 
calon 
pelanggan 
potensial 
TPS 3R  

 

Bulan Oktober  

1 Pendataan 
pelanggan dan 

survey 
kesanggupan 
warga membayar 
iuran sampah  
 
 
 
 
 

260 KK 
(calon 

pelanggan) 
bulan Juni 
dan Juli di 
survey 
kembali  

Bersedia 
menjadi 

pelanggan 
dan 
membayar 
iuran 
sampah 
(penempela
n stiker 
dan kartu 
pelanggan) 

 

Bulan November  

     

Bulan Desember  

     

Rencana Tahun Selanjutna   

     

 

E.  Kendala dan Evaluasi Kegiatan  

No Kendala Evaluasi 

1. 
- 

- 

- 

- 

dts   
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6.3 SOSIALISASI, KOORDINASI, DAN ADVOKASI 

Penyelenggaraan program TPS 3R pada dasarnya haruslah ditujukan untuk 

mengurangi beban sampah yang akan diolah pada TPA dan meningkatkan 

pelayanan sampah di tingkat daerah. Capaian tersebut tidak dapat hanya 

dilakukan oleh masyarakat, namun perlu peran pemangku kepentingan 

(Pemerintah) baik ditingkat desa maupun tingkat kota/kabupaten.  

Pengurus TPS 3R dalam hal ini KPP, harus memahami bahwa TPS 3R yang 

beroperasional dengan baik, selain berdampak baik terhadap kualitas 

lingkungan maupun peningkatan ekonomi masyarakat (pekerja), juga memiliki 

peran besar untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk 

mengurangi beban biaya residu ke TPA.  

Tugas pendamping pusat (Advisory) maupun pendamping lapangan 

(Fasprov/TFL) harus membantu mensosialisasikan hal tersebut kepada KPP 

untuk menjadi modal dasar KPP melakukan koordinasi dan advokasi kepada 

DLH/OPD terkait. Pada dasarnya proses koordinasi ini sudah dilakukan oleh 

pendamping lapangan bersama KSM dimulai pada saat persiapan sampai 

dengan pelaksanaan konstruksi, namun KPP pun harus dilibatkan dalam 

proses koordinasi dengan fokus utama operasional TPS 3R.  

Jika koordinasi dan sosialisasi dapat dilakukan kepada siapapun karena 

keluaran masih umum, namun proses advokasi dilakukan kepada pemangku 

kepentingan terkait untuk memperoleh tujuan khusus. Maka berikut ini 

beberapa proses koordinasi dan advokasi yang harus dilakukan oleh KPP 

kepada pemangku kepentingan.  

6.3.1. Proses Koordinasi Dan Advokasi Oleh Kpp  

A. Proses Koordinasi dan advokasi dilakukan oleh KPP ke DLH 

Keluaran : 

1. Memperoleh dukungan pengangkutan residu dan mengupayakan 

pengangkutan residu dari TPS 3R diperkecil (membantu PEMDA dalam 
mengurangi beban pembiayaan pembuangan residu ke TPA)  

2. Memperoleh dukungan Biaya Operasional, Pembinaan, Monitoring dan 
Evaluasi, Sarana dan Prasarana  

3. KPP berkewajiban menyerahkan laporan bulanan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penggunaan dana dan pengelolaan sampah.  
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B. Proses Koordinasi dan advokasi dilakukan oleh KPP ke PemDes 

Keluaran : 

1. Penentuan besaran iuran sampah sejak awal harus sudah 
dikoordinasikan dengan PemDes  

2. Alokasi anggaran dana desa untuk TPS 3R, seperti : pengadaan bak 
sampah, sarana pengumpulan sampah lainnya, perluasan hanggar, dan 
biaya operasional lainnya. 

3. Pembuatan PerDes mengenai pengelolaan sampah (jika belum ada). 
4. Transparansi Laporan Penggunaan Dana TPS 3R kepada pemerintah 

desa, sebagai bentuk tanggung jawab KPP kepada pemerintah maupun 
masyarakat setempat. Keterbukaan ini akan membangun kepercayaan 

pemerintah maupun masyarakat kepada KPP. 

C. Proses Koordinasi dan advokasi dilakukan oleh KPP ke OPD terkait 
(Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan 
dan Koperasi, Dinas PU dan lainnya) 

Keluaran :  

1. Sosialisasi dan edukasi sampah  

2. Dukungan bantuan alsintan, bibit ikan dan bibit tanaman 

3. Lisensi produk kompos  

4. Jejaring pemasaran 
5. Peningkatan Jalan dan Jembatan 

6.3.2. Metode Sosialisasi, Koordinasi dan Advokasi 

Metode dalam melakukan kegiatan sosialisasi, koordinasi dan advokasi dapat 
berupa :  

1. Dialog atau Audiensi kepada DLH/PemDes/OPD terkait, dapat 
memberikan penjelasan secara langsung dan detail yang menjadi topik 
utama dalam pengelolaan di TPS 3R  

2. Kunjungan ke site (TPS 3R) dan memperlihatkan kondisi operasional TPS 
3R kepada DLH/PemDes/OPD terkait 

(Output utama : melakukan sosialisasi, koordinasi dan advokasi program 

kepada DLH/OPD terkait, dan agar mendapatkan dukungan/bantuan untuk 
operasional dan keberlanjutan TPS 3R sebelum mereka benar-benar mandiri). 

 

6.4 PEMBIAYAAN 

Pembahasan pada Bab ini akan dimulai dengan menelaah permasalahan 
utama tidak berfungsinya TPS 3R, yaitu sistem pembiayaan yang tidak 
berjalan. Berbeda dengan bank sampah, TPS 3R diwajibkan melayani kegiatan 
pengumpulan sampah dari rumah, pengolahan, serta pengangkutan sampah 
residu ke TPA untuk sedikitnya 200-400 KK. Semua kegiatan ini tentu 
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memerlukan biaya operasional yang sering kali tidak berhasil disediakan oleh 
Pemerintah Daerah maupun oleh KPP.    

Pembiayaan TPS 3R bertumpu pada 3 pemasukan yang terdiri dari 2 
pemasukan utama dan 1 pemasukan pendukung. 2 pemasukan utama bagi 
TPS 3R adalah iuran dan alokasi dana pemerintah. 1 pemasukan pendukung 
adalah hasil penjualan sampah dan/atau produk hasil pengolahan sampah. 

 

Gambar 49 Alur Dana pada TPS 3R 

Pengelolaan sampah adalah sebuah jasa layanan layaknya layanan listrik, air, 
dan telepon. Setiap pengguna jasa layanan pengelolaan sampah sudah 
sewajarnya membayar iuran berlangganan jasa dengan harga yang wajar. 
Merujuk pada subbab 4.16 harga iuran yang wajar untuk layanan TPS 3R 
adalah sekitar Rp13.000 untuk setidaknya melayani 200 KK. Nominal ini 
terbilang kecil karena subbab 4.16 tidak menghitung honor KPP. Beberapa 
referensi lain biaya pengelolaan sampah dapat dilihat pada Box 6.1.  

Pemasukan utama kedua adalah alokasi dana Pemerintah Daerah. Perlu 
diperhatikan bahwa alokasi dana ini  bukan merupakan bantuan untuk KPP, 
tetapi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengajukan surat 
minat pembangunan TPS 3R. TPS 3R dibangun atas pernyataan minat dari 
Pemerintah Daerah untuk membantu mengurangi beban pengelolaan sampah 
Pemerintah Daerah. Namun, hal ini tidak berarti Pemerintah Daerah 
melepaskan pengelolaan sampah ke masyarakat. Tugas masyarakat dan 
Pemerintah Pusat/Provinsi pada program TPS 3R adalah membantu 
Pemerintah Daerah dalam menangani masalah pengelolaan sampah, bukan 
menggantikan peran Pemerintah Daerah sepenuhnya.  

Iuran Warga 

Alokasi dana  
Pemerintah Daerah 

Penjualan Produk  
TPS 3R 

KSM Pengelola TPS  
R 3 

Kebutuhan Pokok 
•   Gaji Operator 
•   BBM Gerobak Motor 
•   BBM Mesin Pengolah Sampah 
•   Perawatan Gerobak Motor 
•   Perawatan Mesin Pengolah  

Sampah 
•   Listrik dan Air 
•   Perawatan Bangunan 
•   Pengangkutan Residu 
•   Perlengkapan APD 

Kebutuhan Sekunder 
•   Gaji Pengelola KSM 
•   Biaya Litbang dan marketing  

( Studi Banding, Pemeriksaan  
Lab, Iklan, Pameran, Spanduk) 

•   Bonus Pekerja 
•   Seragam Karyawan (Kaos,  

Rompi, Topi) 
•   dll 

KPP   
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[Box 6.1] Biaya Operasional Pengelolaan Sampah Bertanggung Jawab  

Biaya operasional pengelolaan sampah biasa dihitung dalam satuan Rp/ton. 
Perlu dipahami bersama bahwa biaya operasional pengelolaan sampah 
bertanggung-jawab hampir pasti lebih tinggi daripada biaya operasional 
pengelolaan sampah yang tidak bertanggung-jawab (baca: kumpul-
angkutbuang). Berikut 3 referensi terkini tentang biaya operasional 
pengelolaan sampah bertanggung jawab.  

1. Global Waste Management Outlook (“GWMO”). Merupakan sebuah 
dokumen yang disusun oleh UNEP (United Nation Environment 
Programme) dan ISWA (International Solid Waste Association) pada 
tahun 2015 yang berisikan data-data pengelolaan sampah di dunia dan 
dapat diakses di (http://web.unep.org/ourplanet/september-
2015/unep-publications/globalwaste-management-outlook).   

Biaya operasional yang disarankan GWMO untuk sebuah usaha 
pengelolaan sampah setipe dengan TPS 3R adalah Rp800.000/ton – 
Rp1.700.000/ton.  

2. InSWA (inswa.or.id). Indonesia Solid Waste Management atau disingkat 
InSWA merupakan anggota resmi ISWA serta mengelola TPS 3R di 
Rawasari, Jakarta. Biaya yang dikeluarkan InSWA untuk mengelola 
laboratorium TPS 3R Rawasari sampai dengan Rp500.000/ton.  

Waste4Change (waste4change.com) merupakan wirausaha sosial yang 
mengelola sampah perumahan di Kompleks Vida Bekasi serta menjadi 
partner pengelolaan sampah kantor untuk beberapa perusahaan multi 
nasional dengan standard lingkungan ketat seperti Unilever dan The Body 
Shop. Selain itu Waste4Change juga aktif dalam kegiatan Kampanye serta 
advokasi pengelolaan sampah bertanggung jawab. Kegiatan Pengelolaan di 
fasilitas Waste4Change meliputi pengomposan dan pemilahan serta 
pencacahan plastik (sangat mirip dengan TPS 3R). Biaya pengelolaan sampah 
Waste4Change per tahun 2018 berkisar di angka Rp850.000 – 1,5 jt per ton 
sampah. 

Pemasukan sampingan TPS 3R adalah hasil penjualan sampah dan/atau 

produk hasil pengolahan sampah. Masih banyak pendapat umum yang 
menganggap hasil penjualan sampah dapat menutupi biaya operasional TPS 
3R. Pendapat ini tentu kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebuah 
TPS 3R yang hanya mengambil sampah dari 400KK tidak akan bisa menutupi 
biaya operasionalnya karena volume sampah yang terlalu sedikit. Tetapi, 
bukan berarti bergerak di bisnis jual beli sampah adalah sesuatu yang 
dipastikan merugi, terdapat beberapa TPS 3R dan perusahaan swasta yang 
cukup sukses melakukan bisnis ini. Untuk sukses di bidang ini KPP butuh 
memiliki jiwa wirausaha dan kemauan yang kuat. KPP dengan pola pikir 
pegawai hampir pasti tidak akan berhasil. Lihat Box 6.2 dan 6.3 untuk 

http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
https://inswa.or.id/
https://inswa.or.id/
http://waste4change.com/
http://waste4change.com/
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pembahasan lebih jauh tentang jual beli sampah.  

6.4.1 Prasyarat Pemasukan 

Masing-masing jenis pemasukan yang telah dibahas sebelumnya memiliki 
prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjamin kelancaran pemasukan 
tersebut (Tabel 20). Sering kali waktu dan tenaga fasilitator maupun KSM 
tersita pada kegiatan pembangunan dan kurang memperhatikan prasyarat-
prasyarat ini, sehingga KPP tidak dapat berjalan dengan baik.   

Pemasukan TPS 3R direncanakan bersumber dari: 

1) Iuran Pelanggan RT (Rumah Tangga) 
2) Iuran Pelanggan Non – RT (Sekolah, Toko, Kantor, Rumah Makan, Hotel) 
3) Dukungan Dana Operasional Pemda (Alokasi THL/Honorer) 
4) Penjualan Produk TPS 3R (Kompos & Anorganik) 

Tabel 18  Prasyarat Pemasukan TPS 3R 

Jenis Pemasukan Prasyarat 

Iuran 1. Warga calon layanan telah memahami pentingnya pengelolaan 
sampah bertanggung jawab 

2. Warga calon layanan telah memahami biaya operasional TPS 3R 
3. Legalitas penarikan iuran, baik itu melalui peraturan desa ataupun 

SK Kelurahan dan Surat RT/RW 
4. DLH tidak mengambil retribusi di wilayah layanan TPS 3R (ini 

adalah hal paling minimal yang dapat dilakukan Pemda apabila 
Pemda tidak mampu mengalokasikan dana untuk TPS 3R) 

Alokasi dana 
Pemerintah Daerah 

1. DLH atau OPD terkait telah mengetahui dan memahami penuh 
tujuan dan kebutuhan program TPS 3R dari sejak awal tahap 
pembangunan 

2. DLH atau OPD terkait mampu menjelaskan ke Bappeda tentang 
pentingnya penganggaran untuk operasional TPS 3R 

3. Bappeda dan DLH atau OPD terkait mampu menjelaskan ke 
DPRD tentang pentingnya penganggaran untuk operasional TPS 
3R 

*TFL/Fasprov dapat meminta bantuan konsultan advisory untuk 
melakukan kunjungan ke OPD terkait apabila OPD belum 
memenuhi prasyarat di atas. 

Penjualan Produk 
TPS 3R 

1. KPP sebisa mungkin memiliki latar belakang 
pedagang/wirausaha, atau seseorang yang tertarik di bidang 

wirausaha 
2. Harga dan pembeli potensial sudah dipetakan 
3. Perhitungan titik impas 
4. Strategi pengadaan modal 

Untuk memperlancar tugas KPP, terlebih sebagian besar kegiatan 
pembangunan mundur dari jadwal yang ditetapkan sehingga memotong waktu 
uji coba, sangat disarankan KSM, TFL, dan Fasprov melakukan pengecekan 
berkala tentang status setiap prasyarat di atas selama masa pembangunan.  

Pemasukan TPS 3R direncanakan bersumber dari: 

1. Iuran Pelanggan RT (Rumah Tangga) 
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2. Iuran Pelanggan Non – RT (Sekolah, Toko, Kantor, Rumah Makan, Hotel) 
3. Dukungan Dana Operasional Pemda (Alokasi THL/Honorer) 
4. Penjualan Produk TPS 3R (Kompos & Anorganik) 

6.4.2 Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Bop) 

Perkiraan dan proyeksi BOP adalah hal vital dalam perencanaan pengelolaan 
TPS 3R. Biaya untuk operator ditekan sedemikian rupa dengan hanya 
mempekerjakan 2 operator dengan honor Rp750.000. Hal ini tentu tidak sesuai 
dengan beban kerja di lapangan sehingga hasil dari TPS 3R pun tidak akan 
maksimal. Beberapa pertimbangan penentuan tarif untuk BOP dapat dilihat 
pada Tabel 21.  

Tabel 19  Pertimbangan Perencanaan BOP 

Item Biaya Pertimbangan 

Jumlah dan 

Gaji Operator 
• Potensi timbulan sampah : TPS 3R dengan layanan 200 - 

400KK akan menerima sampah sebanyak 0,8 – 1 ton per hari, 

atau kira-kira setara dengan 4 gerobak motor dengan bak yang 

sudah ditinggikan. 

• Waktu pengumpulan dan pengolahan sampah : TPS 3R yang 

baik biasanya memulai kegiatan pengumpulan pada pagi hari 

dan dilanjutkan kegiatan pemilahan dan pengolahan pada 
siang-sore hari. Setiap hari, sampah yang datang harus sudah 

selesai diolah sebelum pukul 17.00 untuk mencegah 

penumpukan sampah terjadi. Artinya, hanya ada rentang 

waktu sekitar 4 jam dalam satu hari untuk memilah dan 

mengolah 1 ton sampah.  

• Komitmen kerja : Untuk menjaga jadwal ini terpenuhi dengan 
kualitas pengolahan yang baik, dibutuhkan minimal 3 SDM 

yang bekerja penuh waktu. Jumlah SDM yang kurang dari itu 

akan membuat pemilahan dan pengolahan dilakukan 

seadanya. Hal ini juga belum mempertimbangkan apabila 

operator mau dipekerjakan untuk hal lain seperti kegiatan 

trading sampah.  

• Honor pekerja : Pada saat menentukan biaya untuk operator 
pastikan menaruh honor yang cukup untuk membuat calon 

operator mau bekerja penuh waktu.  

Pengurus KPP • Pengurus KPP merupakan SDM yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan TPS 3R, tetapi tidak berstatus pegawai 

ataupun karyawan  

• Pola kepengurusan yang paling cocok adalah dengan 

menganggap TPS 3R sebagai wadah bagi pengurus untuk 

berwirausaha. 

• Pendapatan bulanan pengurus bisa dicantumkan ataupun 

tidak dicantumkan pada perencanaan BOP bergantung pada 
kebijakan masing-masing. Namun, selayaknya pengembangan 

usaha, pada umumnya para wirausaha mendapatkan hasil 

setelah usaha mereka mencapai titik impas.  
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Item Biaya Pertimbangan 

• Beberapa pengurus TPS 3R juga tidak segan merangkap 
sebagai operator selama mereka belum punya cukup dana 

untuk menggaji operator. 

Bensin 

Gerobak Motor 
• Kebutuhan kendaraan pengumpul sampah : Pada umumnya, 

dibutuhkan 2 gerobak motor dengan 2 kali ritasi untuk 

melayani pengangkutan 400KK.  

• Kebutuhan bensin gerobak motor sendiri sangat bergantung 

pada kontur area layanan serta tuntutan masyarakat terhadap 

layanan TPS 3R. 

• Waktu pengumpulan sampah dari rumah dilakukan pada 

beberapa TPS 3R menetapkan pengangkutan setiap hari untuk 
menjaga hubungan baik dengan pelanggan, tetapi sebagian 

besar TPS 3R melayani pengangkutan hanya 2 atau 3 kali 

seminggu menyesuaikan timbulan sampah di lapangan. Hal ini 

dikembalikan ke masing-masing KPP untuk menemukan titik 

yang pas antara nilai keekonomian dengan kepercayaan 

masyarakat.  

• Harga bensin juga sebaiknya menyesuaikan dengan 
ketersediaan bahan bakar di lokasi TPS 3R 

Bensin Mesin 

Pencacah 

Organik 

Tergantung metode pengolahan organik yang digunakan, mesin 

pencacah organik bisa digunakan setiap sampah datang ataupun 

hanya pada waktu berkala setiap bulannya. 

Bensin Mesin 

Pencacah/ 

press 
Anorganik 

Berbeda dengan bensin motor dan pencacah organik, penggunaan 

mesin pencacah ataupun mesin press anorganik tidak begitu 

sering. Diperkirakan hanya 1 kali seminggu. 

Biaya 

pemeliharaan 

Semua barang yang digunakan akan mengalami penurunan 

kualitas, agar operasional selalu dapat berjalan lancar, maka KPP 

perlu menyiapkan dana pemeliharaan. Biasanya dana 

pemeliharaan dihitung 3% dari harga beli barang  per tahun 

Pengangkutan 

Residu 

TPS 3R membayar pengangkutan residu kepada DLH. Nominal 

biaya ini beragam bergantung dengan jarak TPS 3R ke TPA serta 

wilayah layanan DLH. 
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A. Pengeluaran Pokok (Primer) 

Berikut merupakan rincian pengeluaran pokok TPS 3R   

Tabel 20  Contoh Rincian Pengeluaran Pokok TPS 3R 

Rincian Pengeluaran Jumlah Volume Harga Satuan Waktu Total  

Kebutuhan gaji operator                       = Rp4.000.000 /bulan 

Pekerja Pengumpul Sampah  2 
orang/ 
bulan 

x 1 tim x 1.000.000 idr x 1 
bula

n 
= Rp2.000.000 

/bula
n 

Pekerja Pengolah Sampah  2 
orang/ 
bulan 

x 1 tim x 1.000.000 idr x 1 
bula

n 
= Rp2.000.000 

/bula
n 

Kebutuhan operasional motor angkut                        = Rp574.333 
/bula

n 

Kebutuhan bensin 2 
liter/unit/h

ari 
x 1 unit x 8.000 idr x 26 hari = Rp416.000 

/bula
n 

Kebutuhan maintenance 5% 
per tahun 
dari biaya 

investasi 

x 1 unit x 38.000.000 idr : 12 
bula

n 
= Rp158.333 

/bula
n 

Kebutuhan operasional mesin pengolahan    = Rp520.333 
/bula

n 

Kebutuhan solar bakar mesin 1 
liter/unit/h

ari 
x 2 unit x 6.000 idr x 26 hari = Rp312.000 

/bula

n 

Kebutuhan maintenance mesin cacah 

& ayak 
5% 

per tahun 

dari biaya 
investasi 

x 1 paket x 50.000.000 idr : 12 
bula

n 
= Rp208.333 

/bula

n 

Kebutuhan Air dan Listrik                       = Rp204.000 
/bula

n 

Kebutuhan Pompa Air 0,3 kwh x 1 unit x 1.500 idr/kwh x 30 hari = Rp13.500 
/bula

n 

Kebutuhan Lampu 0,5 kwh x 5 unit x 1.500 idr/kwh x 30 hari = Rp112.500 
/bula

n 

Kebutuhan Komputer 2 kwh x 1 unit x 1.500 idr/kwh x 26 hari = Rp78.000 
/bula

n 

Kebutuhan Pengangkutan Residu                       = Rp1.200.000 
/bula

n 

Biaya pengangkutan residu 4 rit/bulan x 1 unit x 300.000 idr/rit x 1 
bula

n 
= Rp1.200.000 

/bula

n 

Kebutuhan APD                       = Rp300.000 
/bula

n 

Biaya APD  1 paket/bulan x 1 paket x 300.000 idr/rit x 1 
bula

n 
= Rp300.000 

/bula

n 

Total Biaya Operasional Pemeliharaan Pokok Rp6.798.667 /bulan 

Pembulatan Rp7.000.000 /bulan 
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B. Pengeluaran Tambahan (Sekunder)  

Pengeluaran Sekunder TPS 3R, terdiri dari: 

Tabel 21  Contoh Rincian Pengeluaran Sekunder TPS 3R 

Rincian Pengeluaran Jumlah   Harga   Waktu   Total  Keterangan 

Honor Pengurus KPP                   Rp2.000.000   

Ketua 1 orang x Rp600.000 
 
/bulan  

x 1 bulan = Rp600.000 Tidak Merangkap Operator 

Sekretaris 1 orang x Rp600.000 
 
/bulan  

x 1 bulan = Rp600.000 Tidak Merangkap Operator 

Bendahara 1 orang x Rp200.000 
 
/bulan  

x 1 bulan = Rp200.000 Merangkap Operator 

Seksi Operasional 1 orang x Rp200.000 
 
/bulan  

x 1 bulan = Rp200.000 Merangkap Operator 

Seksi Pengembangan 
Usaha 

1 orang x Rp200.000 
 
/bulan  

x 1 bulan = Rp200.000 Merangkap Operator 

Seksi Penyuluhan 1 orang x Rp200.000 
 
/bulan  

x 1 bulan = Rp200.000 Merangkap Operator 

Program Marketing                   Rp500.000   

Kegiatan Sosialisasi 1 kegiatan x Rp500.000 
 

/bulan  
x 1 bulan = Rp500.000 

Sosialisasi penambahan 
pelanggan 

Depresiasi Mesin & Motor Sampah   Rp2.293.833   

Depresiasi Mesin Cacah 1 unit   Rp25.000.000  /Unit    60 bulan = Rp494.375 

[Harga Pembelian + ((1+Inflasi 

2,73%)*Harga Pembelian x 5 
tahun)] : (12 bulan/tahun x 5 
tahun) 

Depresiasi Mesin 

Pengayak 
1 unit   Rp25.000.000  /Unit    60 bulan = Rp473.542 

Depresiasi Mesin Press 1 unit   Rp40.000.000  /Unit    60 bulan = Rp757.667 

Depresiasi Motor Sampah 1 unit   Rp30.000.000  /Unit    60 bulan = Rp568.250 

TOTAL PENGELUARAN SEKUNDER = Rp4.793.833   

PEMBULATAN = Rp5.000.000   

Catatan: Harga satuan berbeda di setiap lokasi. BBM mengikuti ketersediaan bahan bakar lokal.  

Jadi Total Pengeluaran Primer & Sekunder = Rp 7.000.000 + Rp 5.000.000 = Rp 12.000.000/Bulan 
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[Box 6.2] Nilai Jual Sampah 

Beberapa jenis sampah yang pada umumnya memiliki nilai jual dan jumlah yang cukup 
tinggi adalah botol plastik, kardus, dan duplex. Di daerah Jawa harga untuk barang-
barang ini berturut-turut ada di kisaran Rp5.000/kg, Rp1500/kg, dan Rp900/kg. Harga 
untuk area luar pulau Jawa biasanya lebih rendah.  

Harga-harga ini terlihat cukup menjanjikan, tetapi perlu diperhatikan bawah harga 
tersebut berlaku per kg, bukan per jumlah barang. Misal dalam 1 hari sebuah TPS 3R 
dengan jumlah layanan 400 rumah mampu mendapatkan 100 buah botol plastik, maka 
jumlah itu hanya setara dengan 1,4 kg atau sekitar Rp7.000. Dalam sebulan pendapatan 
dari botol plastik hanya berkisar di angka Rp7.000 x 30 hari = Rp210.000. Pada praktik 
di lapangan, angka 100 buah botol plastik per hari pun sulit tercapai apabila pelanggan 
TPS 3R murni berupa rumah warga saja. Hal yang sama juga terjadi pada sampah jenis 
kardus dan duplex. 

Data dari Waste4Change menunjukkan nominal pemasukan yang bisa didapatkan dari 
wilayah layanan 400 rumah hanya berkisar di angka 1,2jt-2jt per bulan. Nominal ini tentu 
tidak cukup untuk menutupi biaya operasional TPS 3R yang berkisar di angka 5,5jt – 8jt 
per bulan.  

 

 

 

[Box 6.3] Trading (Jual-Beli) Sampah Anorganik 

Kegiatan trading atau jual-beli sampah adalah kegiatan di mana TPS 3R secara aktif 
mencari dan membeli sampah bernilai ekonomi selain yang didapatkan dari hasil 
pengumpulan ke pelanggan TPS 3R untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang 
lebih tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa harga sampah anorganik bisa 
mengalami kenaikan apabila dijual dalam jumlah banyak atau telah mengalami perlakuan 
terlebih dahulu. Adalah hal lumrah bagi harga anorganik untuk mengikuti pola seperti ini: 

Harga Pabrik > Harga Bandar > Harga Lapak > Harga Pemulung 

Semakin jauh dari pabrik, harga semakin menurun. Pemulung tidak bisa menjual 
langsung ke pabrik dikarenakan pabrik hanya melakukan pembelian terhadap penjual 
yang bisa memasok barang dalam jumlah besar. Berbeda dengan pemulung, TPS 3R 
memiliki bangunan yang bisa digunakan sebagai gudang pengumpulan anorganik. Maka, 
seharusnya TPS 3R bisa langsung menjual ke bandar ataupun langsung ke pabrik dan 
mendapatkan harga yang lebih baik. TPS 3R juga dapat bekerja sama dengan TPS 3R 
lain di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan kuota pabrik.Hal ini semakin dipermudah 
dengan tersedianya mesin pencacah atau mesin press pada beberapa TPS 3R. Pastikan 
bahwa pemilahan dan proses pencacahan yang dilakukan sesuai dengan standard 
kualitas pembeli agar barang tidak ditolak oleh pembeli. 

Beberapa contoh TPS 3R yang berhasil menjalankan trading adalah TPS 3R Selayar di 
Gorontalo dan TPS 3R Sipatokkong di Sulawesi Selatan. Trading bisa menghasilkan 
pemasukan yang cukup tinggi bagi pengurus TPS 3R, tetapi perlu tetap dijaga bahwa 
TPS 3R juga wajib mengolah sampah organik. Jangan sampai TPS 3R berubah fungsi 
menjadi lapak dan tidak mengolah organik sama sekali. 
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6.5 RENCANA BISNIS 

Tidak jarang terjadi situasi di mana Pemerintah Daerah tidak mampu 
mengalokasikan dana untuk TPS 3R dan masyarakat layanan juga tidak 
mampu membayar nominal iuran yang disepakati dengan beragam penyebab. 
Untuk situasi seperti ini pengembangan rencana bisnis menjadi vital sebagai 
sumber pemasukan utama bagi TPS 3R.  

Rencana bisnis sebaiknya dikembangkan bersamaan dengan pelaksanaan 
pembangunan agar KSM memiliki waktu lebih lama untuk memanfaatkan 
tenaga fasilitator, dan sudah memiliki rencana apabila hal yang tidak 
diharapkan terjadi. Tenaga fasilitator hanya dikontrak kurang dari satu tahun 
sesuai durasi program, apabila sampai akhir program rencana bisnis belum 

dibuat, KPP terpaksa harus membuatnya sendiri.  

Rencana bisnis sebuah TPS 3R setidaknya terdiri dari dua komponen: (1) 
konsep; (2) perhitungan. Perencanaan konsep dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode kanvas model bisnis. Kemudian, untuk menguji apakah 
konsep tersebut layak untuk dijalankan, gunakan perhitungan titik impas 
sesuai dengan data yang telah dikumpulkan di lapangan. Sebisa mungkin 
jangan berhenti pada tahap pengonsepan saja, karena tanpa perhitungan 
rencana bisnis Anda tidak ada artinya.  

1. Konsep dan Model Bisnis TPS 3R 

 

Gambar 50 Contoh Kanvas Model Bisnis untuk TPS 3R 

2.  Perhitungan Bisnis TPS 3R 

Contoh: sebuah KSM memutuskan untuk menekuni jual-beli plastik dengan 
mesin press yang telah tersedia di TPS 3R, maka kanvas model bisnisnya kira-
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kira akan menjadi seperti Gambar 50.  

Setelah pengonsepan dengan Kanvas Model Bisnis selesai, langkah selanjutnya 
adalah perhitungan titik impas. Titik impas merupakan jumlah minimal barang 
yang harus dijual agar jumlah pemasukan sebuah bisnis dapat menutupi 
ongkos produksinya. Dengan sedikit modifikasi, rumus titik impas juga dapat 
digunakan untuk menghitung jumlah produksi yang dibutuhkan dengan target 
laba yang ditentukan sebelumnya. Penurunan rumus titik impas dapat dilihat 
pada Box 6.4  

Untuk menghitung titik impas terdapat beberapa data yang perlu dilengkapi 
(Tabel 24)  

Tabel 22  Kebutuhan Data untuk Perhitungan Titik Impas 

No Data yang Dibutuhkan Isian Data 

1 

Total Biaya Tetap (dapat 

menggunakan perhitungan biaya 

operasional TPS 3R  

Rp5.864.000 (Tabel 18)  

No Data yang Dibutuhkan Isian Data 

1.  
apabila bisnis yang dijalankan masih 

sejalan dengan kegiatan TPS 3R)  

 

2.  Target Laba Bersih untuk KPP  
Rp4.500.000 (honor pengurus pada 

Tabel 19)  

3.  Pemasukan dari iuran warga  

Rp4.000.000 (iuran Rp15.000/KK 

tetapi dipotong untuk retribusi DLH 

Rp5.000/KK)  

4.  Pemasukan dari Pemerintah Daerah  Belum ada  

5.  
Sisa Biaya Tetap yang belum 

tertutup  

Rp5.864.000 – Rp4.000.000  

= Rp1.864.000  

6.  Harga plastik PET sebelum dicacah  Rp5.000/kg atau Rp500.000/kuintal  

7.  Harga plastik PET setelah dicacah  Rp10.500/kg atau 1.050.000/kuintal  

8.  Biaya variabel  
+/- Rp25.000 per kuintal (bensin + 

listrik + pemeliharaan)  

Ket: Data-data pada tabel ini hanyalah contoh untuk mengenalkan konsep 
perhitungan. Jangan memakai data ini untuk perhitungan riil pada saat 
perencanaan TPS 3R Anda, data di daerah Anda bisa jadi sangat berbeda. 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka jumlah cacahan plastik 
yang harus dijual dapat dihitung dengan rumus titik impas sebagai berikut: 

𝒏 =
𝑻𝑩𝑻 + 𝑻𝑳𝑩

(𝑯 − 𝑽)
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Keterangan:  

𝑛 = Jumlah 

TBT = Total Biaya Tetap 

TLB = Target Laba Bersih 

H = Harga 

V = Biaya Variable 

Jumlah produksi cacahan plastik yang dibutuhkan: 

𝑛 =
1.864.000 + 4.500.000

(1.050.000 − (500.000 + 25.000))
 

𝑛 = 12,12 𝑘𝑤𝑖𝑛𝑡𝑎𝑙 

Dengan total Pemasukan sejumlah:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑛 = 𝑛 × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑗𝑢𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑛 = 12,12 × 1.050.000 = 𝑅𝑝12.726.000 

Dari hasil perhitungan di atas, diperlukan produksi sekitar 12 kuintal hasil 
cacahan plastik untuk menutupi keseluruhan biaya operasional TPS 3R dengan 
total pemasukan sebesar Rp12.484.500. 

Langkah selanjutnya adalah menghitung modal yang harus dikeluarkan KSM 
untuk mendapatkan hasil tersebut. Perhitungan modal dapat dilakukan 
dengan rumus sebagai berikut: 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 = 𝑇𝐵𝑇 + 𝑉𝑛 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 = 1.864.000 + (525.000 × 12,12) 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 = 𝑅𝑝8.227.000 

Apabila dalam satu KPP terdapat 3 pengurus yang aktif, maka modal ini bisa 
dibagi rata antara ketiga orang tersebut agar terasa lebih ringan. 

Maka dapat disimpulkan dari perhitungan titik impas di atas, konsep yang 
diajukan oleh kanvas model bisnis layak untuk dicoba. Tentu dengan asumsi 
bahwa KPP bersedia menyediakan modal awal. 

Pada umumnya kemauan seseorang untuk mengeluarkan modal berbanding 
lurus dengan risiko yang harus ditanggung. Semakin tinggi risiko kegagalan, 
semakin enggan orang mengeluarkan modal. Oleh karena itu tahap 
pengumpulan data pada saat perhitungan titik impas adalah tahap yang sangat 
penting. Data yang masuk ke dalam perhitungan harus lengkap, tepat, dan 
terkini. Tugas pengumpulan data yang valid ini merupakan salah satu tugas 
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penting TFL pemberdayaan untuk mempermudah KPP menjaga keberfungsian 
TPS 3R. 

Apabila KPP benar-benar tidak memiliki modal tetapi mempunyai semangat 
yang tinggi, cara lain yang dapat dilakukan untuk mencari modal adalah 
dengan membuat proposal pengajuan dana yang dapat ditujukan untuk dana 
desa ataupun dana CSR. Isu lingkungan merupakan salah satu isu yang seksi 
belakangan ini, apabila kegiatan KPP dapat dikemas dengan baik, peluang 
untuk mendapatkan dana-dana hibah cukup terbuka. 

[Box 6.4a] Penurunan Rumus Titik Impas  

Perhitungan titik impas adalah salah satu perhitungan paling mudah yang 
dapat dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah rencana bisnis layak 

dijalankan atau tidak. Seperti namanya, titik impas adalah titik di mana usaha 

kita tidak mengakibatkan kerugian tetapi juga tidak mendatangkan laba. 

Dengan kata lain, total pemasukan sama dengan total pengeluaran.  

Total pemasukan sendiri adalah harga barang yang kita jual dikalikan dengan 

jumlah barang yang kita jual. Sedangkan total pengeluaran adalah total biaya 
tetap ditambah biaya variabel. Biaya variabel merupakan komponen biaya yang 

terpengaruh oleh jumlah barang yang diproduksi. Menambah jumlah produksi 

barang berarti menambah biaya variabel. Sedangkan biaya tetap, seperti 

namanya, sudah tetap dan tidak terpengaruh oleh sedikit-banyaknya barang 

yang diproduksi sampai batasan tertentu.  

Penurunan rumusnya sebagai berikut:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒  

 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 + (𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ) 

 𝐻𝑛                     = 𝑇𝐵𝑇 + 𝑉𝑛  

 𝐻𝑛 − 𝑉𝑛             = 𝑇𝐵𝑇  

(𝐻 − 𝑉)𝑛              = 𝑇𝐵𝑇  

𝑇𝐵𝑇 

𝑛                        =  (𝐻 − 𝑉)  

 

Keterangan:  

𝑛     = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  

𝑇𝐵𝑇 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝  

𝐻     = 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝑉         = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙   
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[Box 6.4b] Penurunan Rumus Titik Impas  

Dengan sedikit modifikasi, rumus ini juga dapat digunakan untuk 
menghitung jumlah produk yang harus dijual untuk mencapai target 
tertentu. Modifikasi yang dilakukan adalah dengan menambahkan target 
laba pada sisi sebelah kanan dari persamaan  

Penurunan rumusnya sebagai berikut:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑛 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 
+ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 + (𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ) 

+ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  

𝐻𝑛 = 𝑇𝐵𝑇 + 𝑉𝑛 + 𝑇𝐿𝐵  

𝐻𝑛 − 𝑉𝑛 = 𝑇𝐵𝑇 + 𝑇𝐿𝐵  

 (𝐻 − 𝑉)𝑛 = 𝑇𝐵𝑇 + 𝑇𝐿𝐵  

𝑇𝐵𝑇𝑇𝐿𝐵 

𝑛 =   

Keterangan:  

𝑇𝐿𝐵 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  

Walaupun perhitungan titik impas ini sederhana dan cukup memberikan 
gambaran tentang sebuah rencana bisnis, terdapat beberapa 
kekurangan yang perlu diantisipasi:  

1. Mengasumsikan biaya tetap selalu konstan. Pada praktiknya, biaya 
tetap memiliki batas atas jumlah produksi. Apabila jumlah produksi 
sudah melewati batas atas, maka biaya tetap akan berubah. Contoh: 
Gaji pegawai tetap. 4 orang operator hanya mampu mengelola sampah 
dari maksimal 600KK. Apabila pelanggan TPS 3R sudah lebih dari 600 
KK maka perlu penambahan pegawai yang berarti mengubah 
komponen menambah gaji pegawai dan menambah total biaya tetap.  

2. Mengasumsikan jumlah produk yang dihasilkan sama dengan jumlah 
produk yang terjual  
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6.6 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

Pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek dan sendi utama pelestarian 
hasil fisik terbangun. Pengelola prasarana dan sarana perlu memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: 

1. Komitmen Pemerintah Daerah 

2. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan pengelolaan; 

3. Kinerja prasarana dan sarana yang dikelola; 

4. Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia; 

5. Jumlah prasarana dan sarana yang digunakan target/sasaran sesuai 

perencanaan; 

6. Rencana Operasional dan Pemeliharaan yang meliputi:1) Standard 
Operating Procedure dan pengelolaan standar kriteria teknis prasarana 
dan sarana; 2) Skema pengelolaan keuangan; 3) Rencana pengembangan 
bisnis 

Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan KSM harus melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan pemantauan rutin/berkala terhadap kinerja dan kualitas 
layanan pengumpulan sampah;  

2. Melakukan pemantauan rutin/berkala terhadap tingkat keberhasilan TPS 
3R dalam mereduksi jumlah sampah yang diangkut ke TPA menggunakan 
neraca massa sampah 

3. Melakukan pemantauan rutin/berkala untuk mengetahui dan 
memastikan kondisi prasarana dan sarana berjalan dengan baik; 

4. Melakukan pengelolaan sesuai standar operasional prosedur; 

5. Menginformasikan penggunaan dana operasional dan pemeliharaan di 
papan informasi desa/kelurahan; 

6. Melaporkan secara rutin/berkala timbulan sampah yang berhasil di olah, 
dan juga laporan keuangan pelaksanaan operasional kepada OPD terkait. 

Berikut adalah contoh-contoh kelengkapan administrasi pelayanan TPS 3R 
yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing masing. 
Untuk buku kegiatan atau adminitrasi umum lainnya dapat disusun sesuai 
dengan daerah masing masing: 
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a. Contoh buku kegiatan Pertemuan TPS 3R 

Tanggal 
Nama Pertemuan 

Dan Tempat 
Topik Yang Dibahas 

Jumlah Peserta 

Hadir 

    

    

    

    

    

b. Contoh Lembar Registrasi Pelanggan 

(dilakukan satu kali pada saat registrasi)  
TPS 3R Desa/Kelurahan XY 

LEMBAR PENDAFTARAN PELANGGAN TPS 3R 

Nama Kepala Rumah Tangga : ……………………………. 
Alamat    : ……………………………. 
Jumlah Jiwa dalam RT  : ……………………………. 
Dengan ini saya mendaftarkan diri untuk menjadi pelanggan TPS 3R dalam 
pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan menjadi pelanggan saya 
menyatakan bersedia dan siap memenuhi kewajiban untuk membayar retribusi 
sebagaimana ketentuan dan memenuhi kewajiban lainnya untuk mendukung 
kegiatan TPS 3R.  

Tanda Tangan 

Pemohon  Petugas Pendaftar 

 

 

  

Nama  Nama 
 

c. Contoh Buku Data Pelanggan 

(diupdate setiap terjadi penambahan anggota) 

DAFTAR PELANGGAN TPS 3R DESA/KEL XY 

No Reg 
Tanggal 

Pendaftaran 
Nama KK (pelanggan) Jumlah Jiwa dalam KK 
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d. Contoh Kartu Pembayaran Iuran Pelanggan TPS 3R 

Bukti Pembayaran Iuran TPS 3R Desa/Kelurahan XY 
Nama : ………… Alamat: ………… 

No Bulan Jumlah 
Tanda Tangan 

Pembayar 
Tanda Tangan 

Penerima 

1 Januari    

2 Februari    

3 Maret    

4 April    

5 Mei    

6 Juni    

7 Juli    

8 Agustus    

9 September    

10 Oktober    

11 November    

12 Desember    

e. Contoh Buku Transaksi  

Buku Transaksi Penjualan Hasil Pengolahan Sampah 

N
o 

Bulan 

Kompos Plastik Kertas 
Total 

hasil 
penjuala

n 

Jumla
h kg 

Jumlah 
Hasil 

Penjuala
n 

Jumla
h kg 

Jumlah 
Hasil 

Penjuala
n 

Jumla
h kg 

Jumlah 
Hasil 

Penjuala
n 

1 Januari        

2 Februari        

3 Maret        

4 April        

5 Mei        

6 Juni        

7 Juli        

8 Agustus        

9 
Septembe

r 
       

10 Oktober        

11 November        

12 Desember        

f. Contoh Buku Laporan Keuangan 

LAPORAN KEUANGAN TPS 3R 
Bulan: ……………………………….. 

Pemasukan (Rp) Pengeluaran (Rp) 

Hasil Retribusi Pelanggan Rp …………. Biaya Operasi TPS 3R Rp …………. 

Hasil Penjualan  Rp …………. Gaji dan biaya Karyawan Rp …………. 

Pemasukan lainnya Rp …………. Biaya prnjualan Rp …………. 

  Biaya lainnya  Rp …………. 

Total Rp …………. Total Rp …………. 

Saldo (pemasukan – pengeluaran) Rp …………………… 
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6.7 STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) 

SOP yang telah disusun menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan 
pengelolaan TPS 3R yang disepakati oleh masyarakat pemanfaat. Salah satu 
SOP dibuat untuk mengatur pemakaian alat-alat yang digunakan dalam 
kegiatan di TPS 3R. Agar pemakaian alat-alat sesuai dengan fungsinya dengan 
baik maka TPS 3R perlu meminta SOP dari vendor alat-alat tersebut. Dalam 
hal pembuatan SOP, TFL bertugas mendampingi KSM dalam membuat SOP 
dengan jelas sehingga dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh 
pengelola TPS 3R. 
 

6.8 PENEGAKAN HUKUM 

Apabila edukasi dan sosialisasi menargetkan perubahan perilaku atas 
kesadaran individu, maka penegakan hukum menargetkan  perubahan 
perilaku dengan pemaksaan dan pengenaan sanksi. Kurang lebih serupa 
dengan penegakan hukum untuk penggunaan helm standard SNI dan 
penggunaan sabuk pengaman. 
Penegakan hukum perlu dilakukan beriringan dengan kegiatan sosialisasi dan 
edukasi untuk mempercepat proses perubahan perilaku di masyarakat. 
Sosialisasi yang tidak disertai penegakan hukum akan memakan waktu yang 
sangat lama. 
Tingkatan hukum pun bisa dimulai dari yang paling kecil, tingkat RT ataupun 
RW dengan membuat kesepakatan bersama antara warga yang dipimpin oleh 
masing-masing ketua RT, sampai dengan tingkat di mana Satpol PP bisa 
diturunkan untuk melakukan penegakan terhadap para pelanggar peraturan. 
 

6.9 PERAN PEMERINTAH DAERAH 

Peran Pemerintah Daerah sangat vital dalam pengelolaan TPS 3R. Pemerintah 
Daerah diharapkan terus terlibat dalam pengelolaan antara lain dengan 
mengalokasikan dana operasional serta melakukan pembinaan berkala 
terhadap KPP. 
Untuk menjaga peran Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik, 
diharapkan Pemerintah Daerah sudah saling bersinergi antara Kepala Daerah, 
Dinas Lingkungan Hidup, serta Bappeda pada saat pengajuan surat minat. 
Sinergitas yang baik tentu akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam 
mengalokasikan dana operasional untuk KPP yang bersumber dari APBD dan 
sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah. 
Lebih lanjut tugas dan tanggung jawab Pemda antar lain seperti: 

1. Penguatan kelembagaan KPP; 
2. Memonitoring keberlangsungan/keberlajutan Operasi dan Pemeliharaan 

Sarana Prasarana Program Penyelenggaraan TPS 3R terbangun serta 
pembinaan kepada masyarakat/KPP dalam kepengelolaan sarana; 

3. Memberikan masukan atas kendala yang terjadi di tingkat masyarakat; 
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4. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat/KSM terkait hal teknis 
seperti, pengambilan sampah residu secara berkala, pemeriksaan kualitas 
produk kompos secara berkala, dan analisa teknis lainnya terkait 
pengelolaan sarana. 

Berikut ini beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah 
Daerah/Instansi terkait yang terdiri dari :  

1. Pengangkutan residu oleh DLH  
2. Pemantauan rutin/Monev berkala terhadap TPS 3R oleh DLH 
3. Pemberian bahan bakar mesin/kendaraan pengumpul sampah 
4. Pemberian THL untuk membantu operasional TPS 3R  
5. Pemberian honor kepada operator sampah/pekerja di TPS 3R  

6. Pemberian alat/mesin penunjang pengolahan sampah  
7. Pemberian biaya operasional lainnya yang dapat mendukung 

keberlanjutan TPS 3R 
8. Peningkatan jalan oleh PU 
9. Dsb 

 

6.10 PERAN SWASTA 

Swasta diharapkan mampu merealisasikan dana tanggung-jawab perusahaan 
untuk sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu 
masyarakat selama tidak mengikat. 
Bantuan swasta (peran swasta) dalam membantu masyarakat melalui KPP 
terkait pemeliharaan sarana dapat berupa bantuan teknis pemeliharaan 
sarana, pendanaan operasional dan pemeliharaan atau pengembangan 
jaringan, peningkatan akses sanitasi maupun peningkatan kapasitas KPP 
berupa keterampilan, pengetahuan pengelolaan sarana sanitasi dan masih 
banyak lagi bantuan yang dapat ditindaklanjuti atas kerja sama maupun 
bantuan dari pihak swasta. 
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VII. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN 

Pemantauan penyelenggaraan TPS 3R  adalah proses yang dilakukan secara 
berkala mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, 
keberlanjutan program, sampai dengan pengembangan dan replikasi. Hasil dari 
kegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan 
perbaikan perencanaan. Hasil kegiatan tersebut juga dapat digunakan sebagai 
masukan untuk evaluasi pelaksanaan program maupun dasar untuk 
keberlanjutan program, pengembangan serta replikasi. 

Pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan TPS 3R  dilakukan secara : 

1. Pemantauan internal dilakukan oleh seluruh unit pelaksana di dalam 
sistem penyelenggaraan TPS 3R. 

2. Pemantauan eksternal dilakukan oleh unit di luar pelaksana kegiatan 
seperti LSM, perguruan tinggi. 

 

7.1 PEMANTAUAN DI TINGKAT PUSAT 

Ditingkat Pusat, pemantauan dilakukan oleh Direktorat Sanitasi, Ditjen Cipta 
Karya (DJCK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
serta Tim Koordinasi Pusat. Pemantauan ditekankan kepada: 

1. Jumlah Provinsi yang melaksanakan pengelolaan TPS 3R. 
2. Perencanaan Pengelolaan TPS 3R di tingkat provinsi. 
3. Jumlah kota yang melaksanakan pengelolaan TPS 3R. 
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan TPS 3R terpadu pada masing-masing 

provinsi. 
5. Pendataan keberfungsian TPS 3R terbangun 

Hasil pemantauan akan digunakan oleh pusat dengan bekerja sama dengan 
kementerian terkait untuk untuk menegur daerah yang lalai dalam memenuhi 
tanggung jawab alokasi dana operasional TPS 3R. 

 

7.2 PEMANTAUAN DI TINGKAT PROVINSI 

Pemantauan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah, melalui kunjungan ke Kabupaten/Kota terpilih. 
Pemantauan dilakukan pada beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan TPS 3R  di Kabupaten/Kota; 
2. Pelaksanaan seleksi kota yang berminat melaksanakan penyelenggaraan 

TPS 3R; 
3. Pelaksanaan pemilihan fasilitator; 
4. Pelaksanaan pemilihan lokasi pada lokasi terpilih; 
5. Pendampingan kepada fasilitator dan KSM dalam kegiatan pelaksanaan 

survei lapangan mengenai timbulan dan komposisi sampah serta kondisi 
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masyarakat dan pemilihan teknologi penyelenggaraan TPS 3R; 
6. Pelaksanaan penyiapan masyarakat yang terdiri dari sosialisasi 3R, 

verifikasi teknologi ditingkat masyarakat, pemilihan lokasi TPS 3R, 
pembentukan KSM dan penyusunan RKM; 

7. Pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana 
penyelenggaraan TPS 3R;   

8. Pendampingan Pelaksanaan penyelenggaraan TPS 3R  yang meliputi: 

a. Teknis operasional. 
b. Pembentukan kelembagaan. 
c. Pendanaan. 
d. Peraturan dan Perundangan. 

e. Peran Serta Masyarakat. 
f. Keberlanjutan Program. 

 

7.3 PEMANTAUAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

Pemantauan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap pelaksanaan 
penyelenggaraan TPS 3R  yang meliputi : 

1. Proses sosialisasi kepada seluruh lokasi yang berpotensi mengelola 
sampah 3R. 

2. Proses seleksi lokasi berminat di Kabupaten/Kota; 
3. Pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan oleh fasilitator mengenai 

timbulan dan komposisi sampah serta kondisi masyarakat dan pemilihan 
teknologi penyelenggaraan TPS 3R; 

4. Pelaksanaan penyiapan masyarakat yang terdiri dari sosialisasi 3R, 
verifikasi teknologi ditingkat masyarakat, pemilihan lokasi TPS 3R, 
pembentukan KSM, dan Penyusunan RKM; 

5. Pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana 
penyelenggaraan TPS 3R; 

6. Pelaksanaan penyelenggaraan TPS 3R  yang meliputi: 

a. Teknis operasional 
b. Pembentukan kelembagaan 

c. Pendanaan 
d. Pengaturan dan Perundangan 
e. Peran Serta Masyarakat 
f. Keberlanjutan Program 

 

7.4 ASPEK INDIKATOR DAN PARAMETER EVALUASI TPS 3R 

Aspek indikator dan parameter evaluasi ini digunakan untuk menilai TPS 3R 
yang berfungsi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan 
program TPS 3R yang telah dijalankan selama lebih dari 1 (satu) tahun. 
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Evaluasi ini akan mengelompokkan lokasi-lokasi pengelolaan TPS 3R skala 
kawasan dan rumah tangga dalam beberapa tingkat keberfungsian, yaitu jika 
pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. jika teridentifikasi kegiatan 
pengelolaan TPS 3R, berjalan kurang optimal, jika kegiatan Pengelolaan TPS 3R 
sudah tidak beroperasi. Untuk mendapatkan nilai dari keberhasilan program 
TPS 3R yang telah dijalankan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi dari 
beberapa aspek yang ditinjau, sebagai berikut lokasi/lahan TPS 3R. 

7.4.1 Aspek Indikator dan Parameter Evaluasi Tahap Pra Konstruksi 

Tabel berikut ini merupakan tabel monitoring proses pekerjaan yang dapat 
dilakukan oleh konsultan advisory (termasuk Fasilitator Provinsi), dan TFL 
dalam melakukan pendampingan di lapangan pada tahap pra-konstruksi. 

 
Tabel 23  Lembar Kendali/Verifikasi Tahap Selotif 

Provinsi     : 
Kabupaten : 
Lokasi        : 

No. Uraian Standar Indikator 
Ada/Tidak 

ada 

Nilai/ 
Jumlah/ 
Ukuran 

Keterangan 

1 Lahan     

 • Status Kepemilikan Milik Pemkab    

 • Luas Lahan Min.200 m²    

 • Aksesibiltas Jalan Lebar min. 3 m, 
perkerasan 

   

 • Parasana Pendukung Sarana air, listrik, dll    

2 Pelayanan & Pengelolaan 
Sampah 

    

 • Lokasi daerah layanan Belum dilayani DLH    

 • Potensi jumlah Layanan ≥ 200 KK    

 • Kondisi Eksisting 
Pelayanan Sampah  

Belum ada petugas dan 
sampah dibuang 
sembarangan 

   

3 Partisipasi Masyarakat     

 • Bersedia membayar iuran Iuran min. Rp.10.000,-    

 • Dukungan Pemdes 
(Alternatif) 

Meneri dukungan 
berupa BOP dan/atau 

sarana lainnya 

   

 
 

Verifikator 3 
Fasilitator Provinsi 

 
 
 

……………………………. 

 
 

Verifikator 2 
TFL Pemberdayaan  

 
 
 

……………………………. 

 
 

Verifikator 1 
TFL Teknik 

 
 
 

……………………………. 
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Tabel 24  Lembar Kendali/Verifikasi Tahap Pemetaan Sosial 

Provinsi     : 
Kabupaten : 
Lokasi        : 

No. Uraian Standar Indikator 
Ada/Tidak 

ada 

Nilai/ 
Jumlah/ 
Ukuran 

Keterangan 

1 Kondisi Geografis dan  Peta 
lokasi Layanan 

Batas Wilayah, data 
jumlah penduduk, Peta 
lokasi layanan 

   

2 Kondisi sosial Ekonomi 
Masyarakat 

Sarana Pendidikan, 
Sarana Kesehatan, 
Sarana umum dll 

   

3 Sistim Pengelolaan Sampah 
Saat ini 

Pengelolaan sampah 
Existing  

   

4 Kondisi pelaku daur ulang 
sampah (Lapak,pengepul) 

 Informasi Lapak dan 
pengepul 

   

5 Kebijakan atau peraturan 
(Desa, Kabupaten) 

Peraturan/kebijakan 
Desa/Kabupaten 
terkait pengelolaan 
sampah 

   

 

 
Verifikator 2 

Fasilitator Provinsi 
 
 
 

……………………………. 

Diketahui 
Pengurus KSM 

 
 
 

……………………………. 

Verifikator 1 
Tenaga Falitator Lapangan 

 
 
 

……………………………. 
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Tabel 25  Lembar Kendali/Verifikasi Tahap Survei Pelanggan 

Provinsi     : 
Kabupaten : 
Lokasi        : 

No. Uraian Standar Indikator 
Ada/Tidak 

ada 

Nilai/ 
Jumlah/ 
Ukuran 

Keterangan 

1 Cakupan Wilayah      

 • Desa utama (tempat lokasi 
TPS 3R) 

≥ 200 KK    

 • Lokasi/Desa pendukung Tidak lebih dari 1000 
KK 

   

 • Terdapat Peta Layanan/peta 

desa 

Peta layanan 

bersumber dari peta 
desa memperlihatkan 
rute pengambilan 
serta rumah 

pelanggan/warga 

   

2 Penerima Manfaat/pelanggan      

 • Dibentuk tim survey dari KSM,KPP dan 
aparat desa 

   

 • Terdapat Form Survey Nama pelanggan, 
alamat, jumlah 
anggota keluarga, ket 
bersedia/tidak 
menjadi pelanggan 

   

 • Jumlah calon pelanggan 
terdaftar 

≥ 200 kk    

 • Jumlah Pelanggan 
tervalidasi 

≥ 200 kk    

 
 
 

Verifikator 2 
Fasilitator Provinsi 

 
 
 

……………………………. 

Diketahui 
Pengurus KSM 

 
 
 

……………………………. 

Verifikator 1 
Tenaga Falitator Lapangan 

 
 
 

……………………………. 
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Tabel 26 Tabel Monitoring Tahap Perencanaan/Pra Konstruksi 

No. Jenis Kegiatan Kelengkapan 
Ya/ 

Tidak 
Keterangan 

1.  Penyampaian Surat Minat dari 
Kabupaten/Kota dilengkapai daftar 
panjang lokasi yang diusulkan 
untuk program TPS 3R  

▪ Dokumen Surat Minat      

2.  Penyampaian Surat pernyataan dari 

kepala daerah yang ditujukan 
kepada Direktur PLP), yang 
menyebutkan alokasi biaya 
operasional dan pemeliharaan  

▪ Dokumen Surat 

Kesanggupan Penganggaran 
Biaya Operasional TPS 3R di 
dalam RAPBD  

    

3.  Penetapan Lokasi Kabupaten/Kota 

Penerima Program TPS 3R oleh Dit.  
PPLP, DJCK, Kemen PUPR  

      

4.  Rekruitment TFL         

5.  Mobilisasi TFL oleh Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah  

      

6.  Bimbingan Teknis TFL         

7.  Sosialisasi TPS 3R tingkat 
Kab./kota  

▪ Undangan  

▪ Daftar Hadir  

▪ Dokumentasi  

▪ Berita Acara  

    

8.  Sosialisasi TPS 3R tingkat  
Kecamatan  

▪ Undangan  

▪ Daftar Hadir  

▪ Dokumentasi  

▪ Berita Acara  

    

9.  Pelaksanaan SELOTIF  ▪ Dokumen SELOTIF      

10.  Sosialisasi TPS 3R tingkat 
Kelurahan  

▪ Undangan  

▪ Daftar Hadir  

▪ Dokumentasi  

▪ Berita Acara  

    

11.  Rembuk  kelurahan  I  (Fakta  
Integritas/Surat Kesiapan 
Masyarakat menerima dan 

melaksanakan Program  
TPS 3R)  

▪ Undangan 

▪ Daftar Hadir  

▪ Dokumentasi  

▪ Berita Acara  

▪ Penandatanganan Fakta 
Integritas  

    

  

12.  Rembuk kelurahan II (Pembentukan 
KSM)  

▪ Undangan  

▪ Daftar Hadir  

▪ Dokumentasi  

▪ Berita Acara  

▪ Dokumen Pembentukan 

KSM  
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No. Jenis Kegiatan Kelengkapan 
Ya/ 

Tidak 
Keterangan 

13.  Surat Penetapan Penerima Manfaat  ▪ SK Penetapan Penerima 

Manfaat Oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen 
Pengembangan PLP Satker 
Pelaksana Prasarana 
Permukiman Wilayah   

    

14.  Survei Timbulan dan Komposisi  
Sampah  

▪ Formulir Hasil Survei  

▪ Timbulan dan Komposisi 

Sampah hari ke-1 s.d ke-8  

▪ Dokumentasi Survei  

    

15.  Profil lokasi  ▪ Peta, kondisi terkini, sosial 

ekonomi, kesediaan 
memilah dan membayar.   

    

16.  Penyusunan RKM (Rencana Kerja  
Masyarakat) didalamnya tercakup  
RTR (Rencana Teknik Rinci) dan 
RAB  
(Rencana Anggaran Biaya) &  
Spesifikasi Teknis  

▪ Dokumen RKM yang Sudah 
Dilakukan Verifikasi   

    

17.  Pembukaan Rekening Masyarakat  ▪ Bukti Buku Rekening       

18.  Pelatihan KSM, Tukang dan Kepala 
Tukang  

▪ Undangan  

▪ Daftar Hadir  

▪ Dokumentasi  
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7.4.3 Aspek Indikator dan Parameter Evaluasi Tahap Kontruksi 

Tabel berikut ini merupakan form monitoring proses pekerjaan yang dapat 
dilakukan oleh konsultan advisory (termasuk Fasilitator Provinsi), dan TFL 
dalam melakukan pendampingan di lapangan pada tahap konstruksi. 

Tabel 27 Tabel monitoring tahap konstruksi 

No. Jenis Kegiatan Kelengkapan 
Ya/ 

Tidak 
Keterangan 

1. Rembuk Kelurahan III (sosialisasi 
dokumen RKM dan Persiapan 
pelaksanaan Fisik) 

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 

  

2. Penanda Tanganan Kontrak (SP 
3/PKS ) antara KSM dan PPK 

▪ Dokumen SP3/PKS   

3. Pencairan Dana Tahap 1 (70 %) ▪ RPD (Rencana 
Penggunaan Dana) 
Tahap 1 

  

4. Pelaksanaan Pembangunan/ 
Konstruksi Tahap 1 

▪ Laporan Progress 
(harian, mingguan, 
Bulanan) 

▪ Laporan Penggunaan 
Material 

▪ Daftar hadir penerima 
upah 

▪ Dokumentasi 

  

5. LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) 
Tahap 1 

▪ Dokumen LPJ Tahap 1   

6. Rembuk Pelaksanaan Fisik 1 
(membahas LPJ 1 dan Persiapan 
Pencairan Tahap 2) 

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 

  

7. Pencairan Dana Tahap 2 (30 %) ▪ RPD (Rencana 
Penggunaan Dana) 
Tahap 2 

  

8. Pelaksanaan Pembangunan/ 
Konstruksi Tahap 2 

▪ Laporan Progress 
(harian, mingguan, 
Bulanan) 

▪ Laporan Penggunaan 
Material 

▪ Daftar hadir penerima 
upah 

▪ Dokumentasi 

▪ Dokumen Draft ROP 

  

13. LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) 
Tahap 2 

▪ Dokumen LPJ Tahap 2   

14. Rembuk Pelaksanaan Fisik 
(membahas LPJ Keseluruhan) 

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara  
▪ dokumen LPJ Final 

  

15. Rembuk Pelaksanaan Fisik 3 
(membahas persiapan Comissioning 

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
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No. Jenis Kegiatan Kelengkapan 
Ya/ 

Tidak 
Keterangan 

Test) ▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 

16. Pelaksanaan Comissioning Test  ▪ Dokumen Berita Acara 
Pemeriksaan Fisik 

  

17. Serah Terima Pekerjaan ▪ Dokumen Berita Acara 
Serah Terima Pekerjaan 

▪ Dokumen Final ROP 

  

18. Rembuk Perubahan Struktur 
Organisasi dari KSM menjadi KPP 

▪ Undangan 
▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 

  

19. Pelatihan KPP 

(Dilaksanakan oleh TFL) 

▪ Undangan 

▪ Daftar Hadir 
▪ Dokumentasi 
▪ Berita Acara 

  

20. Serah Terima Infrastruktur TPS 3R 
terbangun dari KSM ke Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah 

▪ Berita Acara Serah 
Terima Infrastruktur 
TPS 3R dengan dilampiri 
daftar periksa sarana 
terbangun 
● Laporan Pengunaan 

Dana; 
● Laporan Progres fisik 
● Dokumen Pengadaan 

(jika dilakukan 
lelang) 

● Dokumentasi (foto) 
fisik kondisi awal 
(0%), proses 
konstruksi (50%) dan 
hasil akhir (100%) 

● BA. Pelaksanaan 
Commisioning test 

● BA. Pemeriksaan 
Pekerjaan 

▪ As Buildrawing 

  

21. Serah Terima dari Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah kepada OPD 
Kabupate/Kota terkait (menyerahkan 

infrastruktur kepada OPD 
Kabupaten/Kota terkait) 

▪ Berita Acara Serah 
Terima Infrastruktur 
TPS 3R 

  

22. Serah terima dari OPD 
Kabupaten/Kota terkait kepada KPP 
TPS 3R 

▪ Berita Acara Serah 
Terima Pengelolaan 
Sarana TPS 3R 
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7.4.5 Aspek Indikator Dan Parameter Evaluasi Tahap Pasca Kontruksi 

Untuk memastikan bahwa TPS 3R yang telah selesai pelaksanaan 
pembangunanya maka perlu dilakukan verifikasi terhadap kesiapan seluruh 
sumber daya yang dibutuhkan. Tabel berikut ini akan membantu pelaksanaan 
verifikasi TPS 3R yang siap untuk melakukan ujicoba operasional. 

Tabel 28 Lembar Kendali/Verifikasi Paska Konstruksi 

No. Item Kegiatan PIC 

Cheklist 

Keterangan Sudah 

Terpenuhi 

Belum 

Terpenuhi 

1. 
Kesiapan 

infrastruktur 

Bangunan (100%)     

Air     

Listrik     

BBM mesin dan alat     

APD Petugas/Operator      

2. 
Dokumen 
Final LPJ 

Kelengkapan LPJ Tahap 1 dan 2     

3 
Administrasi 
Keuangan 
KPP 

Penutupan rekening KSM      

Pembukaan rekening KPP     

Transfer dari KSM ke KPP (Dana 
3% & Dana swadaya in cash) 

    

Buku KAS Keuangan      

4. 
Pelaksanaan 
Commisioning 
test  

Terlaksananya uji coba 
mesin/alat  

    

5. 
Dokumen 

Final ROP 

Rencana struktur tugas dan 
kelembagaan KPP 

    

Rencana teknis operasional TPS 
3R (SOP terkait pewadahan, 
pengumpulan, pengolahan dan 
pengangkutan) 

    

Rencana keuangan (pemasukan 
dan pengeluaran) 

    

Rencana pengembangan bisnis     

6 
Data 
Pelanggan  

Buku pelanggan (Daftar KK)     

Buku pembayaran iuran      

Kartu iuran      

Sticker pelanggan      

7 
Serah Terima 
Pekerjaan 

BA Serah Terima dari KSM 

kepada  PPK  

    

BA Serah terima dari PPK 
kepada  Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

    

BA Serah terima dari Pemrintah 
Kabupaten/Kota kepada  KPP  

    

8 Administrasi 

Surat permohonan izin uji coba 
operasional ke PPK 

    

Surat izin uji coba operasional 
dari PPK untuk KPP 

    

Memberikan tembusan surat 
izin uji coba operasional dari 
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No. Item Kegiatan PIC 

Cheklist 

Keterangan Sudah 
Terpenuhi 

Belum 
Terpenuhi 

PPK untuk KPP yang selanjutnya 
diberikan ke Kecamatan, 
Desa/Kelurahan 

Surat edaran dari Pemerintah 
Desa/Kelurahan mengenai 
teknis pewadahan terpilah, 

jadwal pengambilan sampah dan 
iuran) 

    

Koordinasi dan penyiapan 
pembuatan draft dokumen 
PERDES 

    

Surat permohonan 
pengangkutan residu oleh DLH 
(Lampiran : Surat izin uji coba 
operasional dari PPK untuk KPP) 

    

9 Pelatihan KPP 
Simulasi teknis operasional      

Simulasi administrasi     

10 
Briefing 
Pelaksanaan 
Operasional  

Pemahaman dari setiap pekerja 
terhadap tugasnya  

    

Memastikan buku-buku 
operasional sudah ada (buku 
kas umum, buku pencatatan 
sampah, buku transaksi 
penjualan/hasil produk, buku 
tamu, buku kegiatan 
pertemuan) 

    

Memastikan uang operasional 
sudah tersedia di Bendahara 

    

Memastikan mekanisme 
pengangkutan residu berjalan  

    

 
Diketahui 

Pengurus KPP 
 
 
 
 

……………………………. 

Verifikator 2 

Fasilitator Provinsi 
 
 
 
 

……………………………. 

Verifikator 1 

Tenaga Falitator Lapangan 
 
 
 
 

……………………………. 
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Sebelum melaksanakan pemantauan terhadap TPS 3R pada tahap Paska 
Konstruksi maka database yang harus disiapkan/dilengkapi adalah sebagai 
berikut.  

Tabel 29  Profil TPS 3R Terbangun 

Provinsi :  

Kab./Kota :  

OPD Pengelola Sampah :  

Alamat OPD :  

Telp/Fax. OPD :  

Email OPD :  

Tahun Survei :  

Kondisi TPS 3R : Aktif / Tidak Aktif 

 

KOMPONEN DATA SATUAN ISIAN DATA 

DATA UMUM 

Kategori Pelayanan Kota/Desa   

Nama Kecamatan/Distrik yang 
dilayani 

   

Nama Desa/Kelurahan/Nagari/ 
Kampung yang dilayani 

   

Titik koordinat Lokasi TPS 3R     

Nama Lembaga Pengelola TPS 3R     

Jenis Badan Hukum Pengelola TPS 

3R 

(Dinas/BLU/ 

BUMD/Swasta/Koperasi//KSM
/dll) 

  

Nama Kepala Pengelola TPS 3R      

Alamat Fasilitas TPS 3R     

Nomor telepon Fasilitas TPS 3R     

Alamat Email Pengelola TPS 3R     

Tahun Pembangunan     

Sumber Dana Pembangunan     

Biaya Pembangunan Rp. Juta    

Berita Acara Serah Terima / Alih 
Status Kelola 

Ada/Tidak   

Nomor dan tanggal Berita Acara 
Serah Terima / Alih Status Kelola 

    

Berita Acara Serah Terima /Alih 
Status Barang  

Ada/Tidak   

Nomor dan tanggal Berita Acara 
Serah Terima / Alih Status Barang  

    

Fasilitas yang dimiliki Hanggar/Gudang/   
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KOMPONEN DATA SATUAN ISIAN DATA 

Kantor/Mesin Pencacah 
Sampah Organik/Mesin 
Pencacah Plastik/Mesin 
Pengayak Kompos/Bak 
Pengomposan/Motor 
Pengumpul Sampah/Dll 

Luas Lahan TPS 3R m2   

Luas Bangunan m2  

Jumlah Pekerja pegawai  

DATA TEKNIS OPERASIONAL 

Kapasitas sampah masuk m3 / hari   

Jumlah Penduduk Area Pelayanan 
(Target) 

Jiwa atau KK  

Jumlah Penduduk Yang Sudah 
Terlayani (Eksisting) 

Jiwa atau KK   

Persentase Layanan  %   

Rata-rata Timbulan Sampah Timbulan Domestik (Rumah 
Tangga):  
- liter/orang/hari atau  
- kg/orang/hari 

 

Rata-rata Komposisi Sampah  - % Organik (Sisa Makanan, 
Sampah Taman/Kebun) 

- % Anorganik Daur Ulang 
(Sampah plastik, kertas, 
logam, dll) 

- % Residu (Sampah yang 
belum bisa di daur ulang) 

 

Volume Sampah Organik (Mudah 
Membusuk)Terolah di TPS 3R 

m3/hari   

Volume Sampah Anorganik (Sulit 
Membusuk) Terolah di TPS 3R 

m3/hari  

Volume Sampah Residu yang 
diangkut ke TPA 

m3/hari  

Kendaraan Pengumpul Sampah: 
- Gerobak  
- Motor Roda Tiga 

Unit 
  

Teknologi Pengolahan Sampah 
Organik (Mudah Membusuk) Yang 

Digunakan 

- Pengomposan dengan 

Windrow/Bata Berongga/dll 
- Pembuatan Pakan Ternak 
- Pengolahan Bio Gas 

- Vermikompos 
- BSF 
- dll 

  

Teknologi Pengolahan Sampah 
Anorganik (Sulit Membusuk) Yang 
Digunakan 

- Pemilahan spesifik  
- Pengepresan  
- Pencacahan 
- Pencucian 
- dll 
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KOMPONEN DATA SATUAN ISIAN DATA 

DATA KEUANGAN 

Iuran Jasa Pengumpulan Sampah Rp /Rumah  
Rp/ Restoran 
Rp/ Toko 
Rp/ Hotel 
dll 

  

Pendapatan rata - rata per bulan Rp   

Biaya operasional dan 
pemeliharaan rata rata per bulan 

Rp   

Dalam pelaksanaan evaluasi keberfungsian, penilaian dibagi kedalam 2 jenis, 

yaitu penilaian terhadap TPS 3R yang aktif/berfungsi, dan juga penilaian 
terhadap TPS 3R yang tidak aktif/berfungsi. 

Penilaian dengan kategori TPS 3R tidak aktif/berfungsi bertujuan untuk 
menganalisis potensi optimalisasi agar TPS 3R dapat diaktifkan 
keberfungsiannya.Berikut merupakan tabel penilaian TPS dengan kategori 
tidak berfungsi/aktif (sudah serah terima). 

Tabel 30   Penilaian Potensi Keaktifan TPS 3R 

No.  Aspek yang ditinjau  
Jawab  

(Iya/Tidak)   

Penilaian  
(Iya =1,  

Tidak = 0)  
Keterangan  

1  Apakah KPP memiliki semangat 
untuk mengaktifkan TPS 3R nya?  

    Jika jawaban iya, 
lanjutkan ke 
pertanyaan 3, jika 
jawaban tidak, 
lanjutkan ke 
pertanyaan 2  

2  Apakah di masyarakat terdapat 
potensi calon pengganti pengurus 
KSM dengan kriteria memiliki 
pengalaman/ketertarikan/jiwa 
usahawan di bidang pengelolaan 
sampah?   

    Jika jawaban iya, 
lanjut ke 
pertanyaan 3, jika 
tidak lanjut ke 
pertanyaan 4.   

3  Apakah Pemerintah Daerah atau 
Pemerintah Desa memiliki rencana 

untuk mendukung pelaksanaan 
operasional TPS 3R?  

      

4  Apakah Pemerintah Daerah atau 
Pemerintah Desa bersedia untuk 
mengambil alih dan menjalankan 
pengelolaan TPS 3R?  

    Khusus diisi 
untuk yang 
menjawab 
pertanyaan-2 
dengan jawaban 
tidak.  

Kesimpulan:    
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Keterangan Penilaian Kesimpulan: 

− Apabila score total = 2, maka: TPS 3R Berpotensi Aktif Dengan 
Pendampingan dari Pemda 

− Apabila score total = 1, maka: TPS 3R Berpotensi Aktif dengan 
Pendampingan dari tim Direktorat Sanitasi 

− Apabila score total = 0, maka: TPS 3R tidak memungkinkan untuk 

diaktifkan  

Sedangkan untuk melakukan evaluasi terhadap TPS 3R yang kondisinya 
aktif/berfungsi, dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrument berikut 
dibawah ini. 
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Tabel 31   Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keberfungsian TPS 3R 

No. 
Aspek/ 
Kriteria 

Indikator Parameter 
Nilai 

Indikator 
Nilai/ 
Aspek 

Bobot 
Nilai 

Relatif 

1.  Produk 
pengaturan yang 
mendukung  

(a) Adanya Pengaturan di  
Daerah Tentang  
TPS 3R  

▪ Ada Peraturan Daerah yang mengatur 
tentang pengelolaan persampahan, dan 
memuat pengaturan pelaksanaan TPS 
3R secara detail  

5 

    5%    ▪ Ada Peraturan Daerah yang mengatur 
tentang Pengelolaan Persampahan tetapi 
tidak mengatur pelaksanaan TPS 3R 
secara detail  

 

   3      

▪ Belum ada Peraturan Daerah yang 
mengatur tentang pengelolaan 
Persampahan  

1 

  (b) Rencana 
Pengembangan  
TPS 3R  

▪ Ada program pembangunan TPS 3R 

dalam RTRW dan sudah melakukan 
revisi SSK  

5 

  

  

 

▪ Ada program pembangunan TPS 3R di 

dalam RTRW  
akan tetapi belum melakukan revisi 
SSK  

3 

▪ Tidak ada program pembangunan TPS 

3R didalam RTRW  
1 

2.  Teknis -  
Teknologi  

(a) Volume sampah  
dikelola  

▪ Volume ≥ 60% dari kapasitas layanan 
yang direncanakan  

5 

    30%    
▪ 30% ≤ Volume <60% dari kapasitas 

layanan yang direncanakan  
3 

   ▪ Volume < 30% dari kapasitas layanan 
yang direncanakan  

1 
    

(b) Kondisi Bangunan dan 
Prasarana  

▪ Kondisi bangunan dan prasarana 
berfungsi dengan baik  

5   

   ▪ Kondisi bangunan dan prasarana 
berfungsi sebagian  

3 
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No. 
Aspek/ 
Kriteria 

Indikator Parameter 
Nilai 

Indikator 
Nilai/ 
Aspek 

Bobot 
Nilai 

Relatif 

▪ Kondisi bangunan dan prasarana tidak 
berfungsi   

1 

(c) Jenis  
Pengelolaan   

▪ Proses Pemilahan, pengolahan sampah 

organik dan anorganik 
5 

 ▪ Proses Pemilahan dan pengolahan 
sampah organik/ anorganik 

3 

▪ Hanya proses pemilahan 1 

(d) Kondisi Peralatan  ▪ Peralatan pendukung cukup dan 
kondisi baik 

5 

 ▪ Peralatan pendukung cukup, namun 
sebagian tidak berfungsi dengan baik 

3 

▪ Peralatan pendukung kurang memadai, 
dan tidak berfungsi dengan baik 

1 

  (e) Produksi Kompos  ▪ Semua sampah 

organik diolah menjadi kompos 
5 

 

   

▪ 70-99% sampah organik diolah  menjadi 
kompos 

3 

▪ <70 % sampah organik diolah  menjadi 
kompos 

1 

(f) Volume Residu  
Diangkut Ke TPA  

▪ < 30% dari sampah total yang dikelola 5 

 ▪ 30% - 40% dari sampah total yang 
dikelola 

3 

▪ 40% < dari sampah total yang dikelola 1 

3.  Kelembagaan 
Pengelola  

(a) Lembaga  
Pengelola  

▪ Kelompok Swadaya Masyarakat 5 

 

 30%  

▪ Dinas/Desa 3 

▪ Perorangan 1 

(b) Struktur  
Organisasi  

▪ Struktur lengkap dan pengelola 
berfungsi aktif 

5  
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No. 
Aspek/ 
Kriteria 

Indikator Parameter 
Nilai 

Indikator 
Nilai/ 
Aspek 

Bobot 
Nilai 

Relatif 

▪ Struktur lengkap akan tetapi pengelola 
kurang aktif 

3 

   ▪ Ada struktur akan tetapi organisasi 
tidak berjalan 

1  

(c) Sumber Daya 

Manusia  
▪ Pengelola kompeten, operator dan 

tenaga kerja cukup 
5 

 ▪ Pengelola kompeten, opertor dan tenaga 
kerja kurang 

3 

▪ Pengelola kurang kompeten, operator 
dan tenaga kerja kurang 

1 

(d) Legalitas Lembaga  ▪ Ada Akte Notaris, SK Pendirian yang 
ditanda tangani oleh Kepala Desa dan 
diketahui DINAS terkait, dan ada 
AD/ART 

5 

 

▪ Akte Notaris masih dalam proses, SK 

Pendirian yang ditanda tangani oleh 
Kepala Desa dan diketahui DINAS 
terkait, dan ada AD/ART 

3 

▪ Tanpa Akte Notaris, SK Pendirian yang 

ditanda tangani oleh Kepala Desa dan 

diketahui DINAS terkait, dan ada 
AD/ART 

1 

(e) Administrasi  
Pengelolaan  

▪ Dilakukan pencatatan operasional TPS 
3R secara baik 

5 

 ▪ Dilakukan pencatatan operasional TPS 
3R tetapi kurang baik 

3 

▪ Tidak dilakukan pencatatatan 

operasional TPS3R 
1 

(f) Fasilitasi  
Kelembagaan  

▪ Ada fasilitasi kelembagaan secara rutin  
dari Pemda (minimal 1 kali/bulan) 

5  
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No. 
Aspek/ 
Kriteria 

Indikator Parameter 
Nilai 

Indikator 
Nilai/ 
Aspek 

Bobot 
Nilai 

Relatif 

Oleh Pemda  ▪ Pernah ada fasilitasi dari Pemda 
(minimal 1 kali dalam 3-6 bulan) 

3 

▪ Tidak pernah ada fasilitasi dari Pemda 1 

4.  Keuangan  (a) Kondisi Keuangan  ▪ Keuangan  bulanan surplus  5 

 

 15%  

▪ Keuangan bulanan cukup (balance)  3 

▪ Keuangan bulanan minus  1 

(b) Pengelolaan Keuangan  ▪ Ada buku kas dan dana KSM disimpan 
di bank  

5 

 ▪ Ada buku kas, namun dana KSM 
dipegang bendahara  

3 

▪ Keuangan dicatat  seadanya  1 
    

   

(c) Bantuan Keuangan 
Dari  

Pemerintah  
 

▪ Ada bantuan dana operasional sesuai 
kebutuhan  

5 

 
▪ Ada bantuan dana operasional seadanya  3 

▪ Tidak ada bantuan dana operasional   1 

5.  Partisipasi  (a) Pemilahan 
sampah oleh 
masyarakat  

▪ Seluruh masyarakat memilah sampah   5 

 

 20%  

▪ Hanya sebagian masyarakat memilah 

sampah 
3 

  ▪ Tidak ada pemilahan sampah 
padarumah tangga  

1 

(b) Iuran Masyarakat  ▪ 100%  membayar iuran tepat waktu 5 

 ▪ 60% - 99% membayar iuran tepat waktu  3 

▪ < 60%  membayar iuran tepat waktu  1 

(c) Dampak  
Ekonomi  

▪ Ada Penambahan nilai ekonomi di 
tingkat Masyarakat (penerima manfaat)  

5 

 ▪ Ada Penambahan Nilai ekonomi di 
Pengelola TPS 3R  

3 

▪ Tidak Ada Penambahan nilai ekonomi  1 
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No. 
Aspek/ 
Kriteria 

Indikator Parameter 
Nilai 

Indikator 
Nilai/ 
Aspek 

Bobot 
Nilai 

Relatif 

(d) Pengembangan 
Pelangan  

▪ Penambahan Pelanggan ≥ 100%  5 

 
▪ Penambahan Pelanggan sebesar 50% - 

99%  
3 

   

▪ Penambahan Pelanggan sebesar <  
50%  

1 

Total Nilai   100%  
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Kategori Penilaian (Berdasarkan Total Nilai) 

N > 19,0   : Berfungsi Sangat Baik 

14,3 < N ≤ 19,0 : Berfungsi Baik 

9,5 < N ≤ 14,3   : Berfungsi Kurang 

N ≤ 9,5   : Berfungsi Buruk 

Tata cara menggunakan Tabel Evaluasi: 

1. Dalam menilai TPS3R digunakan 5 aspek/kriteria, dimana masing-
masing aspek/ kriteria memiliki jumlah indikator yang berbeda 

▪ Aspek/Kriteria produk pengaturan yang mendukung memiliki 2 
indikator 

▪ Aspek/Kriteria Teknis-Teknologi memiliki 6 indikator 
▪ Aspek/Kriteria Kelembagaan Pengelola memiliki 6 indikator 
▪ Aspek/Kriteria Keuangan memiliki 3 indikator 
▪ Aspek/Kriteria Partisipasi memiliki 4 indikator 

2. Masing-masing indikator memiliki 3 parameter dengan tingkat penilaian 
yang sama yaitu 5, 3, dan 1 (walaupun parameternya berbeda bergantung 
jenis  indikatornya).  

3. Kolom Nilai Indikator adalah nilai yang didasarkan atas pilihan parameter 
yang paling sesuai dengan keadaan TPS 3R yang sedang dilakukan 
Evaluasi.  

4. Nilai Aspek adalah penjumlahan dari beberapa nilai indikator (bergantung 
jumlah indikator dari masing-masing aspek) 

5. Masing-masing aspek memiliki bobot yang nilainya berbeda-beda dan 
telah ditentukan/ditetapkan sebelumnya. 

6. Nilai Relatif adalah nilai aspek dikalikan dengan bobot. 
7. Total Nilai adalah penjumlahan dari seluruh Nilai Relatif 
8. Jika telah diperoleh Total Nilai maka dapat dilakuan penilaian dari TPS 

3R. 
9. Penilaian terhadap TPS 3R adalah: 

Tabel 32   Kategori dan Total Nilai Evaluasi Pasca Konstruksi 

Kategori Total Nilai 

a. Sangat Baik 
b. Baik 
c. Kurang 
d. Buruk 

: 
: 
: 
: 

> 19,0 
14,3 < N ≤ 19,0 
9,5 < N ≤ 14,3 
< 9,9 

10. Penilaian dapat dilakukan apabila TPS 3R dalam kondisi berfungsi 

11. TPS3R tidak perlu di evaluasi apabila  

a. Belum atau tidak pernah difungsikan (belum pernah beroperasi). 
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b. Tidak Berfungsi (pernah berfungsi) namun keadaan saat ini:  

− TPS 3R tidak ada kegiatan sama sekali 
− Berfungsi hanya sebagai TPS dan/atau Bank Sampah  
− TPS 3R telah beralih fungsi menjadi rumah, bengkel, dll. 

Keterangan tentang indikator: 

1.a. Adanya Pengaturan di Daerah Tentang TPS 3R 

− Peraturan Daerah adalah Perda Kab./Kota. 

− Peraturan daerahnya membunyikan tentang TPS 3R, pengelola TPS 

3R, Pengumpulan, Pengolahan dan Pengangkutan Residu. Peraturan 

hanya terbatas pada Perda, Perwal, Perbup 

1.b. Rencana Pengembangan TPS 3R 

− RT/RW adalah RT/RW Kabupaten/Kota yang masih berlaku dan telah 

ada Perda terkait. 

− SSK yang dimaksud adalah SSK yang masih berlaku (sudah 

dimutakhirkan). 

− Dokumen SSK dan RTRW membunyikan tentang TPS 3R. Apabila 

DLH tidak tahu dengan adanya TPS 3R tertulis di SSK atau RTRW, 

berarti belum ada tertuang. Apabila tertulis, seharusnya DLH (Kabid 

Persampahan) mengetahui Rencana kebutuhan atau pembangunan 

TPS 3R kedepannya 

2.a. Volume sampah dikelola 

− Yang dimaksud adalah persentase jumlah sampah yang di kelola KSM 

dibanding dengan volume yang direncanakan sebelumnya  

− Kapasitas TPS 3R rencana mau mengolah berapa kubik? Atau 

berapa KK? (Asumsi 1 orang = 2,5 l/org/hari) 

− 400 kk - 2000 jiwa = 5 m3 

− Tanyakan berapa eksiting layanan (KK atau Kubik). Asumsi 

perhitungan hanya mempertimbangkan KK Rumah Tangga 

2.b. Kondisi Bangunan dan Prasarana  

− Yang dimaksud adalah kondisi bangunan TPS 3R (hanggar, ruang 

kantor, ketersediaan air, saluran drainase, dan lainnya). 

− Bangunan = Hanggar TPS 3R 

− Prasarana = Kantor, Area pengomposan, Area pemilahan, Area 

penyaringan/pengemasan, Area gudang, Tempat barang lapak, Area 

penumpukan resudu 

− Kriteria Baik = Dapat digunakan dengan efektif, tidak ada kerusakan 
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2.c. Jenis Pengelolaan  

− Yang dimaksud adalah jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan 

oleh KSM di TPS 3R 

− Kalau tidak ada pemilahan sama sekali, hanya TPS biasa, diisi 

dengan nilai 0 

2.d. Kondisi peralatan 

− Yang dimaksud peralatan adalah motor gerobak sampah, mesin 

pencacah, mesin pengayak, dan peralatan lainnya yang mendukung. 

− Peralatan pendukung meliputi: Mesin pengolahan sampah dan 

motor atau gerobak pengumpul sampah  

− Cukup = Kapasitas memadai (peralatan dapat menangani sampah 

dalam 1 hari). 

− Baik = Peralatan pendukung dapat digunakan secara normal, tidak 

ada kerusakan. 

2.e. Produksi kompos  

− Semua sampah organik yang diperoleh/ dikumpulkan dari pelanggan 

− Sampah organik berupa sisa makanan dan dedaunan yang dilayani 

seharusnya semuanya  (batang pohon pengecualian) dapat diolah.      

2.f. Volume Residu Diangkut ke TPA   

− Sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh KSM/TPS 3R yang 

dibuang ke TPA  

− Pendekatan dilakukan secara visual. Cara paling praktis, lihat 

proses pemilahan yang dilakukan. Berapa banyak sampah organik 

terpilah yang masuk ke area kompos, dan berapa banyak sampah 

organik yang kira-kira masih tercampur dan akan jadi residu. 

− Bandingkan volume secara visual, apabila tidak melihat proses 

operasional, yang kita percaya aja adalah dengan wawancara ke KPP 

3.a. Lembaga Pengelola 

− Lembaga yang menjalankan pengelolaan TPS 3R 

3.b. Struktur Organisasi 

− Yang dimaksud dengan Strukstur lengkap adalah seluruh pengurus 

yang tertera di akte pendirian masih aktif, ditandai dengan adanya 

bukti laporan kegiatan seperti Notulen Rapat dan/atau daftar hadir 

− Struktur organisasi lengkap, minimal sesuai juknis (ketua, 

sekretaris, bendahara, seksi pengembangan bisnis/usaha, seksi 

operasional dan pemeliharaan, seksi penyuluhan). 

3.c. Sumber Daya Manusia 

− Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah SDM yang 

menjalankan kegiatan teknis dan manajemen TPS 3R 
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− Pengelola kompeten = KSM atau KPP memiliki target pengembangan, 

memiliki tugas-fungsi yang jelas dan tertulis, serta dijalankan  

− Operator dan Tenaga Kerja Cukup = Terdapat operator yang 

menjalankan fungsi pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan 

sampah untuk durasi kerja tertentu 

3.d. Legalitas Lembaga 

− Yang dimaksud adalah legalitas lembaga yang mengelola TPS 3R  

− Apabila ada SK Pendirian KSM atau KPP, tetapi tidak diketahui 

Dinas LH dan/ atau tidak ada AD ART maka nilai = 0 

3.e. Administrasi Pengelolaan 

− Administrasi harus dibuktikan dengan adanya catatan dan 

dokumentasi tentang pengelolaan TPS 3R mulai beroperasi hingga 

saat dilakukan evaluasi seperti jumlah sampah yang masuk, jumlah 

sampah menurut jenisnya, jumlah produksi kompos, dan lain-lain 

− Terdapat catatan dan rekapitulasi sampah masuk, sampah terolah, 

dan sampah yang diangkut ke TPA secara rutin dan 

terdokumentasikan dalam buku catatan operasional 

3.f. Fasilitasi Kelembagaan Oleh Pemda 

− Harus ada bukti (dapat berupa absensi di buku tamu) bahwa aparat 

Pemda memang berkunjung ke  lokasi TPS 3R 

− Fasilitasi kelembagaan yang dimaksud berupa pelatihan, studi 

banding, rapat koordinasi, dan kegiatan lainnya yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan KSM/KPP 

4.a. Kondisi Keuangan 
− Keterangan yang diperoleh harus ada bukti berupa catatan laporan 

keluar/masuk keuangan (buku kas/laporan akutansi) yang lengkap 
− Kondisi keuangan bulanan harus melihat dari buku catatan atau 

laporan keuangan bulanan, minimal dalam 3 bulan terakhir. 

Surplus = Pemasukan lebih besar dari pengeluaran. 

4.b. Pengelolaan Keuangan 
− Keterangan yang diperoleh harus ada bukti berupa buku kas dan 

buku tabungan atas nama KSM yang bersangkutan  
− Buku Kas yang dimaksud adalah buku catatan pengeluaran, 

pemasukan, dan saldo. 

− Apabila tidak ada buku kas, dikategorikan pencatatan keuangan 

seadanya. Apabila tidak ada catatan keuangan diberi nilai 0 

4.c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah  
− Keterangan yang diperoleh harus ada bukti berupa bukti transaksi 

atau bukti penerimaan uang dari Pemerintah kepada KSM dan 
disebutkan besaran jumlah uang 
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− Kategori bantuan keuangan operasional dapat dari Pemerintah 

Daerah ataupun dari pihak Desa/Kelurahan. 

− Kebutuhan Operasional = Pemasukan Iuran + Penjualan Produk + 

Bantuan Pemda/Desa/Kel 

5.a. Pemilahan sampah oleh masyarakat 
− Keterangan yang didapat harus dibuktikan dengan kunjungan 

langsung ke masyarakat dan diambil sampel secukupnya  
− Masyarakat = KK yang terlayani  

5.b. Iuran Masyarakat 
− Keterangan yang didapat harus ada bukti berupa catatan laporan 

iuran warga dalam kurun waktu tertentu 
− Dari jumlah KK yang menjadi pelanggan, berapa % warga yang 

membayar iuran tepat waktu 

5.c Dampak Ekonomi 
− Keterangan yang didapat harus ada bukti adanya masyarakat 

dan/atau pengurus KSM yang menerima tambahan uang. Dapat 
dilakukan dengan survei/wawancara 

− Nilai ekonomi yang dimaksud adalah pendapatan tambahan. Contoh 

penambahan ekonomi di penerima manfaat adalah adanya 

mekanisme bank sampah.  

5.d. Pengembangan Pelangan 

− Keterangan yang didapat harus ada bukti berupa catatan 
penambahan jumlah pelanggan dari awal beroperasi hingga saat 
evaluasi dilaksanakan 

− Penambahan pelanggan = Jumlah Pelanggan saat dilakukan monev 

- Jumlah pelanggan setelah 6 bulan awal operasional; atau 

− Jumlah Pelanggan saat dilakukan monev - Pelanggan 200 KK 

 

7.5. PELAPORAN PROGRES KEGIATAN 

7.5.1. Ketentuan Pelaporan Progres Kegiatan 

Sebagai instrumen pengendalian kegiatan secara umum, pada tahap 
persiapan, Konsultan Advisory membuat jadwal kerja atau Rencana Kerja dan 

Tindak Lanjut Nasional (RKTL Nasional). RKTL dituangkan dalam bentuk kurva 
S dan diisi berdasarkan realisasi progres kegiatan yang dilakukan pada setiap 
lokasi pembangunan TPS 3R. Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan kegiatan 
di lapangan dapat dinilai melalui persentase progres RKTL. Apabila terjadi 
deviasi yang bernilai minus/negatif antara RKTL nasional dan progres di 
lapangan maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi keterlambatan 
pelaksanaan kegiatan. Sehingga pemantauan progres RKTL dapat menjadi 
bahan analisis untuk menyusun strategi percepatan pelaksanaan dalam 
mengejar ketertinggalan progres kegiatan. 

Pelaporan progres kegiatan untuk program TPS3R dilakukan dengan 
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memanfaatkan sistem informasi yang tersedia, yaitu IE-Monitoring dan SIM 
IBM-SANITASI. Sesuai dengan kebijakan Satu Data, data yang masuk ke dalam 
SIM IBM-SANITASI dan IE-Monitoring akan diteruskan dan ditampilkan 
sampai ke Situation Room Kementerian PUPR. Untuk menghindari duplikasi 
data diantara kedua sistem informasi tersebut, maka dilakukan pembagian 
peran, khusus data persentase progres fisik, keuangan, dan RKTL 
dimutakhirkan melalui IE-Monitoring, sedangkan persentase progres fisik, 
keuangan dan RKTL pada SIM IBM-SANITASI berstatus sebagai data 
pembanding. Sementara itu untuk data lainnya berupa data pemanfaat, lahan, 
tahapan kegiatan, dan detail kegiatan lainnya dimutakhirkan melalui SIM IBM-
SANITASI.  

Dalam melakukan pencatatan data progres kegiatan Program TPS3R, 
digunakan 15 (lima belas) form pelaporan kegiatan yang dibagi berdasarkan 
jenis datanya. Berikut ini adalah form pelaporan tersebut: 

Form 1 : Formulir untuk mencatat tentang Profil Desa 

Form 2 : Formulir untuk mencatat tentang Profil TPS 3R 

Form 3 : Formulir untuk mencatat tentang Profil KSM & KPP 

Form 4 : Formulir untuk mencatat tentang Profil Fasprov dan TFL 

Form 5 : Formulir untuk mencatat tentang Suvei Timbulan dan 
Komposisi Sampah 

Form 6 : Formulir untuk mencatat tentang Rekening KSM dan KPP 

Form 7 : Formulir untuk mencatat tentang Tahapan Kegiatan 

Form 8 : Formulir untuk mencatat tentang Foto Kegiatan 

Form 9 : Formulir untuk mencatat tentang Kontrak dan Lahan 

Form 10 : Formulir untuk mencatat tentang Pencairan Dana 

Form 11 : Formulir untuk mencatat tentang Kemajuan Fisik dan 
Keuangan. Kemajuan progress tahapan kegiatan TPS 3R 
(RKTL/Kurva S) 

Form 12 : Formulir untuk mencatat tentang Foto Progres Fisik 

Form 13 : Formulir untuk mencatat tentang Rencana Anggaran 
Biaya 

Form 14 : Formulir untuk mencatat tentang Kegiatan Penguatan 
Kapasitas (Kegiatan On the Job Training oleh TFL) 

Form 15 : Formulir untuk mencatat tentang Permasalahan dan 
Penanganan Masalah 

File form pelaporan dapat diunduh melalui tautan berikut: bit.ly/fas_tps3r 
dengan nama file “FORM PELAPORAN TFL - TPS3R 
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Berikut di bawah ini ilustrasi terkait alur data progres kegiatan. 

 

Gambar 51 Alur data progress kegiatan 

Lima belas form diatas secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.3, 
form-form tersebut digunakan sebagai dasar pengembangan dalam pengisian 
data pada SIM IBM-PLP yang digunakan juga sebagai data pada Laporan 
Bulanan dan Laporan Mingguan. Berikut ini adalah jenis dokumen pelaporan 
terkait data monitoring/progres disusun selama masa program TPS3R 
Berlangsung. 

1. Form Pelaporan TFL 

Terdiri dari 15 (lima belas) form pelaporan yang identik dengan 
tabel/form pelaporan program yang diuraikan sebelumnya. Form 
pelaporan TFL ini dikerjakan oleh masing-masing TFL secara bertahap, 
dan dilaporkan/dikirim progresnya secara berkala kepada 
Pendamping/Fasilitator Provinsi yang bertugas untuk pemutakhiran 
SIM IBM-PLP. Form Pelaporan TFL dalam format Excel (.xlxs) telah 
tersedia dan dapat diunduh pada tautan bit.ly/fastps3r. 

2. Form Rekapitulasi Provinsi 

Merupakan form alat bantu bagi Pendamping/Fasilitator Provinsi untuk 
merekapitulasi Form Pelaporan TFL yang diterima secara berkala, 
sebelum dilakukan penginputan data ke dalam SIM IBM-PLP. Form 
Rekapitulasi Provinsi dalam format Excel (.xlxs) telah tersedia dan dapat 
diunduh pada tautan bit.ly/fastps3r. 

3. Lembar Kendali TFL 

Merupakan form alat bantu bagi Pendamping/Fasilitator Provinsi untuk 
melakukan pencatatan dan pengendalian terhadap TFL dalam 
melakukan pengumpulan Laporan Bulanan serta data mingguan melalui 
Form Pelaporan TFL. Dalam lembar kendali ini juga dapat digunakan 
sebagai form ceklist file, foto, dan berita acara yang perlu di input ke 

http://bit.ly/faskabsandes
http://bit.ly/faskabsandes
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dalam SIM IBM-PLP. Form Lembar Kendali TFL dalam format Excel 
(.xlxs) telah tersedia dan dapat diunduh pada tautan bit.ly/fastps3r. 

4. Laporan Mingguan 

Merupakan laporan progress pelaksanaan kegiatan program TPS3R per-
minggu yang dibuat oleh tim Pendamping/Fasilitator Pusat. Data yang 
diambil merupakan hasil rekapitulasi yang terdapat pada SIM IBM-PLP 
dan E-Monitoring. Alur pelaporan Laporan Mingguan dalam Program 
TPS3R terdapat pada Gambar dibawah ini.  

 

Gambar 52 Alur Pelaporan 

Data lapangan disampaikan oleh TFL kepada Fasilitator Provinsi 
(Fasprov), kemudian Fasprov merekapitulasi dan melaporkan kepada 
Fasilitator Pusat melalui penginputan data pada SIM IBM-Sanitasi. Hasil 
rekapitulasi yang dihimpun SIM IBM-Sanitasi kemudian dikirimkan oleh 
Fasilitator Pusat kepada PPK Pengembangan Manajemen II Direktorat 
Sanitasi dan Tim Teknis ke dalam format yang disepakati.  

5. Laporan Bulanan 

Merupakan laporan progres pelaksanaan kegiatan program TPS3R per 
bulan yang harus dilaporkan secara terjadwal oleh pelaksana kegiatan 

mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi dan tingkat pusat. Data-
data yang disajikan dalam laporan bersumber dari SIM IBM-Sanitasi 
serta melampirkan data-data yang dihimpun secara mingguan pada 
Laporan Mingguan. Outline dari Laporan Bulanan dapat dilihat pada 
Lampiran 1.1 untuk TFL dan Lampiran 1.2 untuk 
Pendamping/Fasilitator. 

 

 

 

Tim Teknis 
PPK PM II 

Dit. Sanitasi 

Fasilitator Pendamping Tingkat 

Pusat 

FASPROV 

TFL 

Balai Permukiman 

Prasarana Wilayah 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

http://bit.ly/faskabsandes
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Berikut dibawah ini adalah jadwal dan ketentuan pelaksanaan pelaporan 
program. 

Tabel 33 Ketentuan pelaporan program 

No. Pelaporan Penyusun 
Diserahkan 

ke- 
Bentuk Form dan Jadwal 

1 
Laporan 
Bulanan 

TFL 
Satker/Balai dan 

Fasilitator Provinsi 
 
Laporan Bulanan (Word), Deadline:  

• Tanggal 27 setiap bulannya (TFL) 

• Tanggal 30 setiap bulannya 
(Fasprov) 

Fasilitator 
Provinsi 

Fasilitator Pusat 

Fasilitator 
Pusat 

Tim Teknis/ 
Direktorat Sanitasi 

2 
Laporan 
Mingguan 

TFL 
Satker/Balai dan 

Fasilitator Provinsi 

Form Pelaporan TFL (Excel), 

Deadline:   
• Setiap hari Selasa jam 12.00 WIB 
setiap minggunya.  

Fasilitator 
Provinsi 

Fasilitator Pusat 
Form Rekapitulasi (Excel), Deadline:   
• Setiap hari Rabu jam 12.00 WIB 

setiap minggunya   

Fasilitator 
Pusat 

Tim Teknis/ 
Direktorat Sanitasi 

Rekapitulasi  Laporan Mingguan, 
Deadline:  
• Setiap hari Kamis jam 12.00 WIB 
setiap minggunya. 

3 
SIM IBM-
Sanitasi   

Fasilitator 
Provinsi 

- 

Deadline  Input  online:  

Setiap hari Rabu jam 12.00 WIB 
setiap minggunya.  
  
Penginputan data progres mingguan 
yang melebihi jadwal diatas masuk 
ke pelaporan mingguan yang akan 
datang 

7.5.2. IE-monitoring 

Pelaksanaan  Program TPS3R harus dilaporkan melalui sistem IE-Monitoring 
oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Pelaporan bersifat realtime dimana 
setiap ada kemajuan khususnya untuk data penyerapan keuangan, 
pembangunan fisik, dan persentase kemajuan RKTL harus segera 
dimutakhirkan ke dalam sistem IE-Monitoring. Tata cara penginputan dan 
perubahan data pada sistem IE-Monitoring mengikuti tata cara dan ketentuan 

yang berlaku. 

Pemutakhiran data pada sistem IE-Monitoring dilakukan oleh petugas IE-
Monitoring pada masing-masing Balai Prasarana Permukiman. Sumber data 
diperoleh dari laporan yang disampaikan oleh fasilitator Provinsi maupun dari 
hasil pemantauan langsung oleh Balai. Perkembangan progres pada sistem IE-
Monitoring dipantau secara berjenjang dari provinsi hingga tingkat pusat dan 
dijadikan sumber informasi mengenai progres capaian pelaksanaan Program 
TPS3R. 
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7.5.3. SIM IBM-SANITASI 

Informasi Manajemen Infrastruktur Berbasis Masyarakat Bidang Sanitasi (SIM 
IBM-SANITASI) adalah alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi program 
infrastruktur berbasis masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah program 
TPS3R. SIM IBM-Sanitasi menampilkan data capaian pelaksanaan dari 
Program TPS3R di lapangan melalui mekanisme pengelolaan data dan 
informasi terpadu. Pengisian/penginputan data SIM IBM-Sanitasi dilakukan 
oleh Pendamping/Fasilitator Provinsi, yang datanya bersumber dari form 
pelaporan TFL (Lampiran 1.3) yang diisi oleh TFL. 

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pelaporan melalui SIM IBM-Sanitasi 
adalah sebagai berikut: 

a. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian pelaksanaan 
Program TPS3R di lapangan melalui mekanisme pengelolaan data dan 
informasi. 

b. Mendukung pengambilan keputusan kebijakan. 
c. Mendukung kebutuhan data dan informasi bagi pelaporan dan sistem 

informasi lain yang membutuhkan. 
d. Menjamin kebijakan satu pintu bagi akses data, agar tidak dijumpai 

perbedaan data. 
e. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktifitas dan transaksi. 
f. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pelaksana 

program 

Perbedaan SIM IBM-Sanitasi dan IE-Monitoring ada pada tingkat kedetailan 
atau perincian data, dimana untuk IE-Monitoring fokus pada pemenuhan data 
progres fisik dan pencairan keuangan, sementara itu untuk SIM IBM-Sanitasi 
mencatat/merekam semua data tahapan kegiatan pelaksanaan mulai dari 
tahapan persiapan, keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan, 
data para pelaku kegiatan, tahap konstruksi, data pemanfaat, sampai dengan 
tahap paska konstruksi. SIM IBM-Sanitasi dikembangkan menjadi sumber data 
pelaporan untuk tingkat TFL, Fasprov dan Fasilitator Pendamping tingkat 
pusat untuk mendukung kebutuhan informasi pada pelaporan yang 
dibutuhkan. Capaian yang dilaporkan melalui SIM IBM-Sanitasi di akhir 
program juga dilakukan verifikasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 
Berikut adalah tabel perbedaan antara SIM IBM-Sanitasi dan IE-Monitoring. 
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Tabel 34 Perbedaan antara SIM IBM-Sanitasi dan IE-Monitoring 

No. IE-Monitoring SIM IBM-Sanitasi 

1 Fokus pada pemenuhan data tahap 

konstruksi seperti progres fisik dan 
pencairan keuangan 

Berisi semua data tahapan kegiatan 

pelaksanaan TPS 3R, mulai tahap persiapan 
hingga pasca konstruksi dan bersifat lebih 
detail/rinci. 

2 Pengisian dilakukan oleh Petugas IE-
Monitoring di Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah berdasarkan data 
dari Fasilitator Provinsi dan TFL. 

Pengisian dilakukan oleh Fasilitator Provinsi 
berdasarkan data TFL. 

3 Kedudukannya sebagai sumber 
informasi yang dipantau secara 
berjenjang sejak tingkat provinsi hingga 

pusat.  

Berstatus sebagai data pembanding. 

Verifikasi data yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data (aplikasi) dengan 
sumber data, serta validasi data yaitu melakukan pemeriksaan terhadap 
kebenaran data (masuk akal atau tidak, salah jumlah, kebenaran data, 
konsistensi data). Fasilitator Provinsi (Fasprov) bertanggung jawab untuk 
melakukan verifikasi dan validasi data terhadap data yang diperoleh dari TFL 
melalui form Pelaporan TFL. TFL sebagai penanggung jawab data di tingkat 
Desa/ Kelurahan mempunyai tugas untuk mengumpulkan data yang terekap 
di Form Pelaporan TFL, di mana data-data tersebut diperoleh dari kegiatan 
yang dilakukan pada tahapan kegiatan program TPS 3R. Berdasarkan hasil 
verifikasi Fasprov memberikan feedback kepada TFL untuk data-data yang 
tidak lengkap dan data yang bersifat anomali. Hasil feedback ditindak lanjuti 
oleh TFL dan dilakukan perbaikan. Jika sudah verifikasi, data diinput ke 
aplikasi oleh Fasprov.  Berikut dibawah ini adalah alur pelaporan dan data 
dengan menggunakan SIM IBM-Sanitasi. 

 

Gambar 53 Alur Pelaporan SIM IBM-PLP 
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G. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH 

1. UMUM 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman mengamanatkan terwujudnya lingkungan perkotaan dan 

perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta 

mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pengembangan jaringan 

infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-

kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan 

ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan, sekaligus 

mendukung 5 (lima) visi Presiden Republik Indonesia, khususnya: 

Ke-1 : Pembangunan infrastruktur terus berlanjut, interkoneksi 

infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, KEK, pariwisata, 

persawahan, perkebunan, dan perikanan; 

Ke-5  :  APBN harus tepat sasaran, dipastikan harus memiliki manfaat 

ekonomi & meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat 

Jenderal Cipta Karya menginisiasi Kegiatan Pengembangan Infrastruktur 

Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk meningkatkan dan mengembangkan 

infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman 

di kecamatan. Kegiatan PISEW dilaksanakan dengan pola kegiatan 

pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. 

 

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku 

kepentingan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur 

Sosial Ekonomi Wilayah. 

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi dasar pelaksanaan Kegiatan 

PISEW dalam rangka penyediaan atau peningkatan infrastruktur dengan 

pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk 

meningkatkan sosial ekonomi wilayah. 

1.1.1 Tujuan Kegiatan 

Membangun baru atau meningkatkan kualitas infrastruktur 

permukiman dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala 

kawasan permukiman perdesaan untuk meningkatkan sosial ekonomi 

wilayah.  
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1.1.2 Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan PISEW meliputi: 

a. Terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna 

mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan 

potensi atau komoditas unggulan yang dapat berupa: 

1) infrastruktur transportasi; 

2) infrastruktur air minum dan sanitasi; 

3) infrastruktur penunjang produksi pertanian  dan industri; 

4) infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran 

pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan pendukung 

kegiatan pariwisata. 

b. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan.  

c. Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam 

pembangunan. 

1.1.3 Penerima Manfaat 

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah: 

a. Masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas 

unggulan; 

b. Masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur; 

c. Masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun.  
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1.1.4 Indikator Kinerja 

Keberhasilan kegiatan PISEW dapat diukur dari ketercapaian indikator 

kinerja, seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1-1 Indikator Kinerja Keberhasilan Kegiatan PISEW 

No. 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Indikator Keterangan 

1 

Indikator 

Dampak 

(outcome) 

Mendukung 

upaya 

penurunan biaya 

produksi 

Meningkatnya akses masyarakat di 

kawasan potensial perdesaan pada 

layanan infrastruktur permukiman 

yang  mendukung pengembangan 

aktivitas sosial ekonomi.  

Meningkatnya 

kemampuan 

pemerintah 

daerah dalam 

penyelenggaraan 

pembangunan 

kawasan 

potensial 

Adanya upaya harmonisasi rencana 

pembangunan kawasan dengan 

rencana pembangunan kecamatan 

dan kabupaten yang sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten 

2 

Indikator 

Kinerja 

(output) 

Meningkatnya 

kemampuan 

masyarakat 

dalam menyusun 

rencana 

pembangunan 

kawasannya 

a. Adanya kelembagaan masyarakat 

tingkat Kecamatan yang 

beranggotakan perwakilan dari 

unsur pemerintahan desa dan 

tokoh masyarakat yang mampu 

melakukan perencanaan dan 

pengelolaan pembangunan. 

b. Terselenggaranya musyawarah 

warga dalam Forum Kecamatan 

sebagai wujud demokrasi proses 

perencanaan   

c. Terintegrasinya rencana 

pembangunan infrastruktur 

kawasan permukiman perdesaan 

yang disusun bersama masyarakat 

dengan rencana pembangunan 

daerah. 

Meningkatnya 

layanan 

infrastruktur 

kawasan 

a. Terlaksananya Pembangunan 

infrastruktur wilayah secara tepat 

sasaran 
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No. 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Indikator Keterangan 

potensial 

perdesaan  

b. Terbangunnya infrastruktur sosial 

ekonomi wilayah yang memenuhi 

standar kualitas serta bermanfaat 

Meningkatnya 

kemampuan 

pelaksana dalam 

pelaksanaan, 

pemantauan, dan 

evaluasi 

a. Mobilisasi KTP PISEW, Tenaga 

Ahli Provinsi, Asisten Tenaga Ahli 

Provinsi dan FM sesuai jadwal 

nasional 

b. Terselenggaranya penguatan 

kapasitas  Fasilitator melalui 

pelatihan maupun OJT 

c. Terlaksananya proses 

perencanaan dan pembangunan 

infrastruktur yang memenuhi 

aspek teknis dan kriteria yang 

telah ditentukan 

d. Terjadinya penguatan dan 

pelaksanaan sistem monitoring 

dan evaluasi 

e. Terselenggaranya mekanisme 

penanganan pengaduan yang 

efektif  

 

1.2 KEBIJAKAN, STRATEGI, PENDEKATAN, HARMONISASI KEGIATAN 

DAN PENDANAAN 

1.2.1 Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan dalam pengembangan kawasan perdesaan, berupa kegiatan 

yang meliputi: 

a. Pengembangan Potensi Lokal (sektor kelautan dan perikanan, 

pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan industri; 

b. Peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan 

infrastruktur kawasan permukiman; 

c. Peningkatan peran aktif/partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; 

dan 

d. Peningkatan peran kelembagaan lokal/daerah.  
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Strategi kegiatan PISEW adalah mengembangkan potensi ekonomi 

lokal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan 

masyarakat, dan mengurangi kemiskinan, meliputi: 

a. Sinkronisasi kebijakan umum dan pembangunan daerah; 

b. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang 

terintegrasi dengan rencana penyediaan infrastrukturnya; 

c. Penetapan dan pengembangan potensi lokal kawasan; 

d. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah; dan 

e. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal. 

Dalam kebijakan Kegiatan PISEW terdapat 3 (tiga) komponen kegiatan 

yang saling mendukung, (lihat pada gambar 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi 

Wilayah 

Strategi kegiatan PISEW adalah mengembangkan ekonomi lokal untuk 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, 

dan pertumbuhan ekonomi lokal, secara rinci (lihat  Gambar 1.2). 
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Gambar 1.2 Strategi Pengembangan PISEW 

 

1.2.2 Pendekatan 

Dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW ada empat pendekatan yang 

dilakukan, yaitu: 

a. Partisipatif Birokratis 

Pendekatan Partisipatif Birokratis dilaksanakan pada tahap 

persiapan dengan mengikut sertakan aparatur pemerintah 

kabupaten dan kecamatan dalam melakukan identifikasi potensi 

kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di tingkat 

kecamatan untuk ditetapkan sebagai pengelola dalam pelaksanaan 

perencanaan dan konstruksi kegiatan PISEW, dan memfasilitasi 

kelembagaan BKAD yang terpilih untuk melakukan pencatatan di 

notaris serta mendaftarkan sebagai lembaga masyarakat di salah 

satu SKPD (Bapermas atau nama lain) di pemerintah daerah 

kabupaten. 

b. Partisipatif  Teknokratis 

Pendekatan partisipatif teknokratis, dilaksanakan pada tahap 

perencanaan, dilaksanakan bersama oleh satuan kerja 

Pelaksanaan PPW dan pendampingan yang dilakukan oleh 

fasilitator masyarakat, dengan pengendalian dari Tenaga Ahli 

Provinsi/Asisten Tenaga Ahli Provinsi, Badan Kerjasama Antar 

Desa (BKAD), dalam menyusun profil kawasan serta prioritas 

rencana pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan  lengkap 

dengan perencanaan teknis (gambar perencanaan dan RAB).  
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c. Teknokratis 

Pendekatan teknokratis dilaksanakan pada saat tahap 

pelaksanaan konstruksi walaupun pelaksana pembangunan 

konstruksi infrastruktur dilakukan oleh BKAD namun tetap 

berdasarkan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam perencanaan 

teknis yang sesuai dengan jenis konstruksinya. 

d. Birokratif 

Pendekatan birokratis dilaksanakan bersama pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kegiatan 

sosialisasi, monitoring dan penyerahterimaan infrastruktur 

terbangun kepada pemerintah desa yang selanjutnya dapat 

dilakukan pemeliharaan dan pengelolaannya, untuk bertanggung 

jawab dalam: 

1) Memanfaatkan hasil pembangunan untuk kepentingan 

masyarakat desa secara luas; 

2) Melakukan pengelolaan untuk kegiatan pemeliharaan, 

keberlanjutan, dan pengembangan hasil pelaksanaan 

pembangunan. 

1.2.3 Harmonisasi Kegiatan 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

kegiatan PISEW, dilakukan harmonisasi pada aspek-aspek sebagai 

berikut: 

a. Penentuan Kecamatan Sasaran 

Lokasi pelaksanaan kegiatan PISEW adalah kawasan permukiman 

perdesaan dalam skala kecamatan yang ditetapkan berdasarkan 

usulan atau berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1) Memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai 

kawasan pusat pertumbuhan; 

2) Merupakan kebijakan pemerintah yang dapat mempercepat 

pengembangan ekonomi kawasan dan/atau menciptakan 

lapangan kerja; dan 

3) Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten. 

Harmonisasi dalam pemilihan kecamatan sasaran ditujukan untuk 

memadukan aspek ruang kawasan dan manfaatnya bagi 

pengembangan potensi lokal. Konsep pemilihan dan penetapan 

lokasi (lihat gambar 1.3). 
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Gambar 1.3 Konsep Pemilihan dan Penetapan Lokasi 

 

Berdasarkan kriteria dan konsep tersebut, verifikasi usulan 

kecamatan dan desa sasaran dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Satu kecamatan hanya dapat diusulkan satu kali, dilengkapi 

dengan nama desa pusat pertumbuhan dan desa penyangga; 

b. Desa yang diusulkan memiliki status sebagai desa berkembang, 

tertinggal, atau sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa 

Membangun sesuai data Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia; 

c. Desa yang diusulkan merupakan desa definitif dan tercantum 

dalam basis data Badan Pusat Statistik; 

d. Desa yang diusulkan membentuk Kawasan, dalam arti 

berbatasan langsung. 

Jenis dan lokasi pembangunan infrastruktur dipilih berdasarkan 

prioritas yang memiliki manfaat terbesar bagi kawasan, sehingga 

desa Pusat Pertumbuhan dan desa Penyangga mempunyai 

kedudukan yang setara1. Lokasi pembangunan infrastruktur tidak 

harus di desa Pusat Pertumbuhan, namun bisa juga dibangun di 

 
1 Desa Pusat Pertumbuhan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat tentang Lokasi Kegiatan PISEW adalah desa pada nomor urut 1. Desa 

pada nomor urut berikutnya merupakan desa penyangga. 
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desa Penyangga, tergantung analisis terhadap prioritas kebutuhan 

infrastruktur, asas manfaat, dan jumlah pemanfaat terbesar di 

Kawasan. Dengan pemahaman tersebut, dana Bantuan Pemerintah 

untuk Masyarakat (BPM) akan memberikan dampak optimal dan 

tidak dibagi-bagi secara merata kepada seluruh desa yang 

ditetapkan.  

Proses pemilihan dan penetapan lokasi kegiatan PISEW 

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (lihat gambar 1.4). 
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Gambar 1.4 Konsep Pemilihan dan Penetapan Lokasi

Kelengkapan Output

1 Menetapkan jumlah lokasi dan alokasi anggaran

2
Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Pusat 

terkait jumlah lokasi Kegiatan PISEW
Disposisi Disposisi

3
Mengarahkan Tim Pelaksana Provinsi untuk 

melakukan sosialisasi ke Pemerintah Daerah 
Disposisi Disposisi

4 Melakukan sosialisasi kepada pengusul Surat Laporan
Dilakukan dalam bentuk 

pertemuan/koordinasi

5
Mengajukan usulan lokasi melalui surat kepada 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dokumen Surat 

6
Memberikan arahan kepada Direktorat Jenderal Cipta 

Karya selaku Penanggung Jawab kegiatan PISEW
Disposisi Disposisi

Meneruskan usulan-

usulan lokasi 

7
Mengarahkan Tim Pelaksana Pusat untuk 

memverifikasi data pengajuan usulan lokasi
Disposisi Disposisi

8 Melakukan verifikasi pengajuan usulan Lokasi Dokumen Hasil Verifikasi
Berdasarkan kriteria 

penetapan lokasi

9 Menyampaikan hasil verifikasi ke Pengusul Hasil Verifikasi Hasil Verifikasi

10 Melakukan revisi dokumen pengajuan usulan lokasi Hasil Verifikasi Dokumen Revisi

11
Mengajukan hasil revisi dokumen pengajuan usulan 

lokasi kepada Tim Pelaksana Pusat
Dokumen Revisi

Surat 

Permohonan

12
Melakukan verifikasi pengajuan usulan dan 

pengecekan jumlah lokasi PISEW 
Dokumen Hasil Verifikasi

13 Finalisasi usulan lokasi kegiatan PISEW Hasil Verifikasi Surat 
Memenuhi kuota jumlah 

lokasi

14
Menyampaikan draft penetapan lokasi kepada Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Hasil Verifikasi

Draft Penetapan 

Lokasi

15 Menetapkan lokasi kegiatan PISEW
Draft Penetapan 

Lokasi

Kepmen 

Penetapan Lokasi

Direktur 

Jenderal 

Cipta 

Karya

Menteri 

Pekerjaan 

Umum dan 

Perumahan 

Rakyat

Mutu Baku

KeteranganNo PROSES Pengusul

Tim 

Pelaksana 

Provinsi

Tim 

Pelaksana 

Pusat

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya
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b. Harmonisasi Kelembagaan 

Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui: 

1) Penguatan kemampuan kelembagaan pemerintah kabupaten, 

kecamatan, dan BKAD yang tanggap terhadap persoalan 

pengembangan potensi lokal yang selaras dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten; dan 

2) Peningkatan kerjasama antar desa penerima manfaat dengan 

membentuk/memanfaatkan BKAD untuk mengoptimalkan 

proses perencanaan partisipatif. 

3) Penguatan kapasitas kemampuan teknis dalam perencanaan, 

pelaksanaan kelembagaan pemerintah, kelembagaan pelaksana 

kegiatan, dan kelembagaan pendukung kegiatan dengan 

menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Direktorat Jenderal 

Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Badan Penelitian dan 

Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR, serta Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi 

sesuai dengan konsentrasi bidang masing-masing, sebagai 

berikut: 

1) Bentuk kerja sama dengan Unit Organisasi dan Unit Kerja 

di lingkungan Kementerian PUPR, yaitu dalam hal 

peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaku kegiatan 

PISEW dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi 

serta pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan mulai dari 

pelaksanaan survei, perencanaan, pelaksanaan konstruksi 

untuk meminimalisir kegagalan perencanaan dan kegagalan 

konstruksi; 

2) Bentuk kerja sama dengan LPPM Perguruan Tinggi yaitu 

dalam hal pengujian mutu konstruksi untuk menjaga 

kualitas konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang sudah 

ditentukan, seperti “uji mutu beton” maupun “uji daya 

dukung tanah” untuk perencanaan pondasi struktur 

jembatan/gedung. 

c. Harmonisasi Rencana Infrastruktur 

Rencana infrastruktur kegiatan PISEW guna mendukung dan 

menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan 

partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan 

sosial ekonomi wilayah serta terjalinnya harmonisasi rencana 

pembangunan kawasan dengan rencana pembangunan yang sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan 

Musrenbang Desa. 
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d. Pendanaan 

1) Sumber Pendanaan APBN 

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana APBN, dengan 

mata anggaran sebagai Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat 

(BPM), dengan rincian: 

a) Setiap kecamatan akan menerima anggaran pembangunan 

infrastruktur: 

• Biaya adminisitrasi dan operasional kegiatan BKAD 

Digunakan untuk biaya adminisitrasi dan operasional 

kegiatan BKAD, diantaranya: biaya pertemuan warga, 

pembuatan laporan-laporan, perjalanan ke provinsi dan 

kabupaten, pencatatan kelembagaan di notaris, atau 

kebutuhan administrasi lainnya yang terkait langsung 

dengan kegiatan PISEW. Rincian alokasi pagu dana 

besaran biaya administrasi dan operasional dikeluarkan 

oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana 

Kegiatan PISEW di tingkat provinsi. 

• Nilai pembangunan fisik/konstruksi 

Nilai pembangunan fisik/konstruksi adalah alokasi 

dana BPM per kecamatan setelah dikurangi biaya 

administrasi dan operasional BKAD. 

Nilai pembangunan fisik/konstruksi termasuk biaya 

pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD), biaya uji mutu 

(tes laboratorium), seperti misalnya: uji mutu beton, uji 

daya dukung tanah, uji kualitas material, dsb2. 

b) Alokasi Dana pendampingan/safeguarding, yang 

dipergunakan untuk: 

• Pengadaan konsultan di tingkat pusat, 1 (satu) orang 

tenaga ahli di tingkat provinsi, dan 1 (satu) orang 

Fasilitator Masyarakat di setiap Kecamatan; 

• Pembiayaan kegiatan sosialisasi, konsolidasi, dan 

publikasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten; 

• Untuk provinsi dengan jumlah lokasi kawasan yang 

relatif besar memungkinkan untuk menambah Asisten 

TAPr; 

• Kegiatan Pelatihan di tingkat pusat, dan On Job Training 

(OJT) di provinsi;  

• Kegiatan Monitoring di tingkat pusat, provinsi, 

kabupaten, dan kecamatan.  

 
2 Masuk dalam rincian rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Konstruksi 
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2) Sumber Dana APBD  

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten dapat 

mengalokasikan dana penunjang kegiatan PISEW pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dana tersebut 

digunakan antara lain untuk kegiatan pembinaan dan 

monitoring, rapat koordinasi, perjalanan dinas ke provinsi, 

kecamatan, desa, serta memperluas tingkat pelayanan 

infrastruktur yang dibangun melalui kegiatan PISEW. 

 

1.3 ORGANISASI PENGELOLA 

1.3.1 Kelembagaan Pemerintah 

a. Penanggung Jawab Kegiatan Tingkat Pusat 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui 

Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan kegiatan secara nasional.  Penanggung jawab kegiatan 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun kebijakan penyelenggaraan kegiatan; 

2) Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan 

tahunan; 

3) Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan; 

4) Membentuk Tim Pelaksana Pusat; 

5) Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang 

terkait dengan kegiatan; dan 

6) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan kepada Menteri PUPR. 

b. Tim Pelaksana Pusat 

Tim Pelaksana Pusat dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal 

Cipta Karya termasuk didalamnya Kepala Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah (PPW) melalui Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Cipta Karya, dan memiliki tanggung jawab dalam 

pelaksanaan kegiatan PISEW sebagai berikut: 

1) Melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan mulai 

tingkat nasional hingga tingkat kecamatan; 

2) Mengoordinasi dan membina seluruh pemangku kepentingan 

penyelenggara kegiatan; 

3) Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan; 

4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi di tingkat 

pusat; 

5) Melakukan koordinasi dengan seluruh pelaku kegiatan di 

tingkat provinsi dan kabupaten;   
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6) Melakukan uji petik terhadap dokumen rancangan teknis yang 

disusun BKAD dibantu oleh Fasilitator Masyarakat; dan 

7) Melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada Direktur 

Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai pengarah 

kegiatan.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tim Pelaksana Pusat dibantu 

oleh konsultan. 

c. Satuan Kerja/PPK Tingkat Pusat  

Kegiatan PISEW berada pada Satuan Kerja yang bertanggung jawab 

atas kegiatan PISEW di Tingkat Pusat. Pejabat inti satuan kerja 

tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PUPR. 

Penyelenggaraan kegiatan PISEW di tingkat pusat dilaksanakan 

oleh Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Kawasan 

Permukiman, yang bertugas mengelola anggaran kegiatan PISEW 

tiap tahun yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA).  

Disamping Tugas yang tertuang didalam Kepmen PUPR tentang 

Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan 

Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Pejabat 

Perbedaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat, juga melaksanakan: 

1) Kompilasi data dan pelaporan penyelenggaraan di daerah 

melalui Satuan Kerja (Satker)/PPK di tingkat Provinsi yang 

dibantu oleh konsultan pendamping; 

2) Pelaporan progres triwulan; dan 

3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Satker Pelaksanaan 

PPW dan Tim Pelaksana Provinsi. 

d. Satuan Kerja /PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah.  

Satuan Kerja/ PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

berada di Provinsi. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja /PPK 

Tingkat provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri 

PUPR. Tugas Satker /PPK ini meliputi: 

1) Membuat dan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala 

Daerah di Kabupaten untuk menugaskan personil Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD)/Dinas terkait yang akan menjadi 

anggota dari Tim Pelaksana Kabupaten, minimal terdiri dari 

unsur Dinas yang menangani Infrastruktur, Bappeda, 

Bappermas, dan unsur lainnya yang diperlukan serta 
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Camat/personel kecamatan yang menjadi lokasi PISEW 

(minimal 2 orang); 

2) Mengadakan Tenaga Ahli Provinsi dan Fasilitator Masyarakat, 

melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai peruntukan 

dalam DIPA; 

3) Mendokumentasikan SP2D dan melaporkan kepada Tim 

Pelaksana Pusat;  

4) Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

dan E-Monitoring; 

5) Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik serta 

semua progres penyelenggaraan, hasil audit, dan evaluasi 

kepada Tim Pelaksana Pusat tiap bulan; 

6) Menetapkan SK Tim Pelaksana Kabupaten, berdasarkan surat 

usulan dari kepala daerah Kabupaten terkait dengan 

keanggotaan tim pelaksana kabupaten.  

 

1.3.2 Kelembagaan Pemerintah Daerah 

a. Pemerintah Provinsi 

Dalam kegiatan PISEW, Pemerintah Provinsi berperan sebagai Tim 

Pelaksana Provinsi (TPProv). Tim Pelaksana Provinsi diajukan/ 

direkomendasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

terkait perencanaan pembangunan dan/ atau pembangunan 

infrastruktur.  Tim Pelaksana Provinsi yang diajukan/ 

direkomendasikan tersebut kemudian akan ditetapkan melalui 

Surat Keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

(PPW). 

Anggota Tim Pelaksana Provinsi terdiri atas: 

a) Ketua; 

b) Sekretaris; dan 

c) Anggota. 

Peran, fungsi, dan tugas Tim Pelaksana Provinsi adalah: 

a) Mensosialisasikan kegiatan di tingkat provinsi dan 

kabupaten; 

b) Memberikan arahan pelaksanaan dan pengendalian 

kegiatan, serta memastikan bahwa proses kegiatan sesuai 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan PISEW;  

c) Mengoordinasikan substansi dan pelaksanaan kegiatan di 

provinsi dan kabupaten; 

d) Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah; 

e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan di 

tingkat provinsi dan kabupaten; 
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f) Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, monitoring, dan 

pelaporan dengan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten; 

g) Melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten 

dan BKAD, terkait pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur; 

h) Membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindak 

turun tangan yang diperlukan; 

i) Mempersiapkan dokumen pencairan dana (SPP dan SPM) ke 

KPPN berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen 

kemajuan pelaksanaan yang disusun oleh BKAD. 

b. Pemerintah Kabupaten 

Tugas pemerintah kabupaten adalah mengoordinasikan 

penyelenggaraan Kegiatan PISEW di wilayah kerjanya. Pemerintah 

kabupaten memiliki peran dalam hal: 

1) Membina dan melakukan sinkronisasi penyelenggaraan 

Kegiatan PISEW di wilayah kerjanya; 

2) Mengoordinasikan dan membantu proses serah terima hasil 

pembangunan infrastruktur ke Pemerintahan Desa. 

Pemerintah kabupaten terdiri atas Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) 

dan kecamatan dengan rincian tugas sebagai berikut: 

1) Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) 

Tim Pelaksana Kabupaten diajukan/ direkomendasikan oleh 

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perencanaan 

pembangunan dan/ atau pembangunan infrastruktur. Tim 

Pelaksana Kabupaten yang diajukan/ direkomendasikan 

tersebut kemudian akan ditetapkan melalui Surat Keputusan 

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW), Anggota 

Tim Pelaksana Provinsi terdiri atas: 

d) Ketua; 

e) Sekretaris; dan 

f) Anggota. 

Tugas Tim Pelaksana Kabupaten adalah:  

a) Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan  kegiatan 

ditingkat kabupaten dan kecamatan penerima bantuan; 

b) Memfasilitasi berlangsungnya sosialisasi dan pengenalan 

kegiatan PISEW; 

c) Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi pelaksanaan 

kegiatan PISEW, baik ditingkat Kabupaten, kecamatan dan 

desa; 
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d) Memfasilitasi dan membantu proses kelengkapan legalitas 

BKAD, untuk pencatatan kelembagaan di notaris dan di 

Bappermas; 

e) Melakukan sinkronisasi kegiatan Kegiatan pembangunan 

Kabupaten dengan Kegiatan PISEW untuk meningkatkan 

dampak pembangunan dan menghindari tumpang tindih 

kegiatan; 

f) Menjadi bagian dari Tim Monitoring Provinsi serta Tim 

Penilaian akhir hasil pekerjaan yang dibentuk oleh Provinsi 

untuk fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan; 

g) Memfasilitasi proses serah terima hasil pelaksanaan 

pembangunan dan mendorong pembentukan kelompok-

kelompok pemelihara, untuk pelestarian hasil-hasil 

pembangunan. 

2) Kecamatan 

Camat bertindak sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan 

di tingkat kecamatan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

PISEW tugas Kecamatan adalah: 

a) Mengusulkan 2 (dua) orang personel Kecamatan sebagai 

anggota Tim Pelaksana Kabupaten; 

b) Membantu identifikasi kelayakan kelembagaan BKAD yang 

memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan 

PISEW; 

c) Memfasilitasi pertemuan-pertemuan masyarakat untuk 

pembentukan kelembagaan BKAD, jika tidak ada 

kelembagaan sejenis yang dianggap memenuhi persyaratan 

kegiatan; 

d) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pertemuan 

kecamatan; 

e) Melakukan koordinasi dengan BKAD dalam tahapan 

pelaksanaan kegiatan dan pembangunan infrastruktur; 

f) Berpartisipasi dalam persiapan dan pengawasan 

pembangunan infrastruktur di wilayahnya; 

g) Memfasilitasi proses serah terima hasil pelaksanaan 

pembangunan antara KPA/Satker dengan pemerintah Desa 

dan mendorong pembentukan kelompok pemelihara, untuk 

pelestarian hasil-hasil pembangunan. 
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1.3.3 Kelembagaan Pelaksana Kegiatan 

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 96 tahun 2017 

tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, 

Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD) merupakan kelembagaan 

masyarakat di tingkat Kecamatan yang proses pembentukannya atas 

dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam 

melaksanakan kerja sama antar-Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan 

PISEW, BKAD ini perlu dibentuk dan nantinya akan melakukan 

perjanjian kerjasama (PKS) sebagai Penyelenggara Swakelola dengan 

PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah yang berada di 

Provinsi. Pembentukan BKAD perlu dicatatkan pada Notaris dan di 

Bappermas/BPMPD atau nama lain di Kabupaten. 

Dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW, BKAD akan mendapatkan 

pendampingan dari Fasilitator Masyarakat (FM) baik dalam 

perencanaan, penyusunan Perencanaan Teknis (gambar rencana dan 

RAB), pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian pelaksanaan. 

Dalam struktur BKAD yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, 

dan/ atau Tim Pengawas (ditetapkan oleh penanggungjawab/Ketua 

BKAD) dan merupakan satu kesatuan unit pelaksana kegiatan. Untuk 

Tim Pelaksana Kegiatan dalam struktur BKAD harus diketuai oleh 

seseorang yang mempunyai profesi sebagai tukang dan mempunyai 

kemampuan untuk membaca gambar teknis dan teknis pelaksanaan 

pekerjaan. 

Dalam pelaksanaan kegiatannya BKAD akan membuat laporan secara 

berkala perkembangan pelaksanaan dan melakukan serah terima 

pekerjaan kepada PPK PKP. 

Sesuai dengan Permendagri No. 96 tahun 2017, anggota BKAD terdiri 

dari perwakilan dari desa-desa yang menjalin kerjasama yang 

unsurnya terdiri atas: 

a. Pemerintah Desa; 

b. Anggota BPD; 

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

d. Lembaga Desa lainnya; 

e. Tokoh Masyarakat. 

Perwakilan dari desa yang akan bertugas sebagai pengurus BKAD, 

merupakan utusan desa yang ditentukan berdasarkan hasil 

musyawarah antar-Desa dimana lokasi PISEW akan dilaksanakan. 

Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara dan dapat 

menjadi dasar penyusunan pengurus BKAD. BKAD yang telah 

terbentuk nantinya akan bertanggung jawab kepada masing-masing 
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kepala desa. Pembentukan BKAD dapat difasilitasi oleh pemerintah 

kecamatan.   

Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD ditetapkan 

dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa. 

Pembentukan BKAD dilakukan melalui musyawarah antar desa 

dengan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan. Susunan pengurus 

Badan Kerjasama Antar-Desa, paling sedikit terdiri atas:  

a. Ketua;  

b. Sekretaris;  

c. Bendahara;  

d. Kelompok/Bidang/Unit Kerja sesuai dengan objek yang 

dikerjasamakan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan PISEW, struktur BKAD seperti dalam 

diagram berikut: 

CAMAT
Selaku Pembina

(PP 18/2016 psl. 50 ayat 3)

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA 
(BKAD)

(Ketua, Bendahara, dan Sekretaris)

Tim Persiapan Tim Pelaksana Tim Pengawas

Bertugas Menyusun:
• Sasaran
• Rencana 

Kegiatan
• Jadwal 

Pelaksanaan
• Rencana 

Anggaran Biaya

Bertugas:
• Melaksanakan
• Mencatat
• Mengevaluasi
• Melaporkan 

Progres Kegiatan
• Penyerapan 

Anggaran

Bertugas 
Mengawasi:
• Persiapan
• Pelaksanaan 

Fisik
• Administrasi 

Kegiatan

 

 

Gambar 1.5 Struktur Organisasi BKAD 

 

Rincian Tugas BKAD Pada Kegiatan PISEW. 

a. Melakukan koordinasi dengan kecamatan untuk menyinergikan 

rencana kegiatan, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan 

kegiatan reguler; 

b. Melakukan koordinasi dengan Fasilitator Masyarakat terkait 

dengan pelaksanaan tahapan kegiatan, baik dalam aspek 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan;  

c. Bersama dengan Fasilitator Masyarakat melakukan penggalian 

kebutuhan infrastruktur dalam skala kawasan di  Desa yang 

menjadi lokasi Kegiatan PISEW dan menyusun skala prioritas 

kebutuhan pembangunan infrastruktur; 

 

UNIT PELAKSANA KEGIATAN 
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d. Bersama dengan Fasilitator menyusun Perencanaan Teknis 

(gambar rencana dan RAB), yang akan diverifikasi oleh Tenaga Ahli 

Provinsi/Asisten TA. Provinsi; 

e. Menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terkait 

dengan pengadaan material/sewa alat yang digunakan dalam 

pembangunan fisik harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan 

volume yang telah disetujui dalam RAB. 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan dalam Pertemuan Kecamatan untuk 

selanjutnya dilaporan secara tertulis kepada PPK PKP pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah, dengan tembusan ke pihak 

kecamatan dan masing-masing kepala desa; 

g. Membantu Satker/PPK di provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten 

untuk melakukan koordinasi dengan masing-masing pemerintahan 

desa yang menjadi lokasi kegiatan dalam rangka serah terima hasil-

hasil pekerjaan; 

h. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan masing-masing 

Pemerintahan Desa dalam rangka pembentukan tim/kelompok 

pemelihara untuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil 

pembangunan. 

Fungsi BKAD untuk pelaksanaan Kegiatan PISEW: 

a. Penyiapan dan perumusan rancangan keputusan bersama, 

kerjasama antar desa penerima Kegiatan PISEW; 

b. Perencanaan pembangunan infrastruktur, meliputi penggalian 

gagasan, perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana 

pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan; 

c. Mempersiapkan materi yang dibutuhkan untuk menyusun 

dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan PPK PKP pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah yang berada di Provinsi dan 

kelengkapan dokumen untuk pencairan dana BPM; 

d. Penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan 

rencana teknis tindak lanjut; 

e. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil 

pemeriksaan dan pengendalian pelaksanaan Infrastruktur oleh PPK 

di provinsi; 

f. Mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk serah terima 

pekerjaan dengan PPK di provinsi; dan 

g. Melakukan serah terima pekerjaan dengan PPK PKP pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah. 
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1.3.4 Kelembagaan Pendukung Kegiatan 

a. Konsultan Teknis Pengendalian PISEW (KTP PISEW) 

Konsultan Teknis Pengendalian PISEW berkedudukan di pusat 

dengan tugas utama mendukung Tim Pelaksana Pusat dan PPK 

tingkat pusat untuk mengendalikan pelaksanaan program di 

tingkat nasional. 

Tanggungjawab dan tugas KTP PISEW adalah: 

1) Penyebarluasan Informasi Kegiatan mencakup: 

a) Mendukung Tim Pelaksana Pusat dalam pelaksanaan 

sosialisasi; 

b) Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan proses sosialisasi pada tiap tingkatan; 

c) Rekomendasi teknis dan nonteknis terkait sosialisasi 

Kegiatan; 

d) Menyiapkan materi-materi terkait penyebarluasan 

informasi kegiatan. 

2) Pengendalian dan Pemantauan penyelenggaraan Kegiatan 

mencakup: 

a) Menyusun panduan mekanisme pemantauan dan 

evaluasi/monev Pelaksanaan Kegiatan PISEW secara 

berjenjang;   

b) Menyusun modul/kerangka acuan untuk pelatihan, 

workshop, dan rapat teknis lainnya terkait pelaksanaan 

kegiatan sesuai panduan teknis PISEW (termasuk namun 

tidak terbatas pada penguatan kapasitas masyarakat dan 

kelembagaan). 

c) Memberikan penjelasan (sosialisasi) dan bantuan teknis 

untuk memastikan pelaksana kegiatan dapat 

melaksanakan dan mengoperasikan panduan monev yang 

disusun; 

d) Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi 

kinerja pelaksana TA.Provinsi dan Asisten TA.Provinsi dan 

Fasilitator Masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap 

panduan monitoring dan evaluasi yang disusun; 

e) Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim 

Pelaksana Pusat; 

f) Melakukan konsolidasi dan konsinyasi laporan progres 

lapangan; 

g) Inventarisasi permasalahan, pengaduan, dan rekomendasi 

tindak lanjut terhadap permasalahan administrasi dan atau 

konstruksi yang diterima di tingkat pusat;  
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h) Mendukung asistensi dan evaluasi DED dan RAB sebelum 

pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).  

i) Mendukung asistensi perhitungan luas kawasan terlayani 

dan delineasi kawasan yang disusun oleh pelaksana 

provinsi. 

j) Kunjungan acak lapangan (random checking) dalam 

pemantauan dan pengendalian Kegiatan;  

k) Memberikan rekomendasi hasil pemantuan terhadap setiap 

tahapan pelaksanaan Kegiatan; 

l) Memberikan rekomendasi hasil pemantauan terhadap 

kualitas DED dan RAB serta realisasi pelaksanaannya; 

m) Rekomendasi teknis dan nonteknis untuk perbaikan 

kegiatan pengendalian Kegiatan yang akan datang. 

3) Pengelolaan Data: 

a) Melakukan kajian ulang desain dan menyempurnakan SIM 

PISEW yang ada, menyesuaikan kebutuhan PISEW; 

b) Mengumpulkan seluruh data (data collecting) pelaksanaan 

PISEW di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM PISEW; 

c) Secara berkala melakukan pemutakhiran data akhir 

(updating) terkompilasi.; 

d) Melakukan analisa validitas/validasi terhadap setiap data 

yang diperoleh; 

e) Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil 

pengelolaan data; 

f) Secara periodik melakukan konsolidasi laporan dalam 

database antara lain: (1) data dasar (baseline), (2) 

infrastruktur terbangun, (3) titik koordinat lokasi 

infrastruktur, (4) potensi kawasan; dan 

g) Membuat kesimpulan dan memberikan usulan perbaikan 

terkait pengelolaan Data SIM PISEW. 

4) Konsultan harus melakukan evaluasi pelaksanaan untuk 

memberikan input kepada Tim Pelaksana Pusat pada setiap 

pelaksanaan tahapan, sebelumnya harus menyusun SOP dan 

indikator/variabel capaian pelaksanaan kegiatan, untuk 

evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mencakup: 

a) Tahapan proses pelaksanaan dan hasil perencanaan 

partisipatif yang dilakukan oleh BKAD/masyarakat; 

b) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap 

indikator kinerja keberhasilan Kegiatan PISEW; 

c) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi/Kinerja Tenaga Ahli Provinsi 

(TAPr) dan Fasilitator Masyarakat. 
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5) Pelaporan dan Dokumentasi: 

a) Secara periodik menyusun dan menyampaikan laporan 

kemajuan pelaksanaan kepada Tim Pelaksana Pusat; 

b) Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan 

kemajuan lapangan; 

c) Membuat dokumentasi proses dan hasil pelaksanaan 

kegiatan. 

d) Menyampaikan nama-nama kawasan dalam kecamatan 

terpilih sebagai praktik baik (best practice) yang 

direkomendasikan untuk dijadikan contoh dan direplikasi; 

Pelaporan konsultan terdiri atas: (i) laporan pendahuluan, (ii) 

laporan mingguan, (iii) laporan bulanan, (iv) draf laporan akhir, 

(v) laporan akhir, dan (vi) praktik baik (best practice) dari 20% 

lokasi kawasan terbaik, yang dapat menjadi percontohan/ 

pembelajaran untuk kawasan lainnya. 

Laporan mingguan menjadi laporan yang sangat penting, 

karena memuat informasi proses pelaksanaan sesuai capaian 

pada minggu yang bersangkutan dan berbagai permasalahan 

yang perlu ditindaklanjuti.  

Laporan bulanan KTP PISEW merupakan konsolidasi dari 

laporan mingguan dan hasil pelaksanaan pengendalian dan 

pemantauan yang dilakukan. 

KTP PISEW harus memastikan bahwa pelaporan ini dapat 

tersampaikan secara rutin, tepat waktu, dan akurat 

menyampaikan rekomendasi tindak turun tangan jika 

penyampaian pelaporan terlambat. 

b. Konsultan Daerah 

1) Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) 

Tenaga Ahli Provinsi bertugas dan bertanggung jawab 

memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, penyebarluasan 

informasi, serta memberikan dukungan teknis penyelenggaraan 

kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan 

sasaran yang menjadi wilayah kerjanya sesuai Petunjuk Teknis 

PISEW. 

Tenaga Ahli Provinsi harus berdomisili di provinsi yang 

lokasinya berdekatan dengan wilayah kabupaten sasaran. 

Tenaga Ahli Provinsi bertugas: 

a) Memberikan fasilitasi manajemen kegiatan kepada Tim 

Pelaksana Provinsi; serta   
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b) Membantu koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah 

Kabupaten dalam pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan 

di kecamatan-kecamatan sasaran.  

c) Memberikan bimbingan dan melakukan pengendalian 

secara intensif terhadap kinerja Fasilitator Masyarakat (FM) 

agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik . 

d) Melaporkan seluruh kegiatan kepada Tim Pelaksana 

Provinsi, dan PPK di provinsi. Selain itu juga wajib 

berkoordinasi dengan KTP PISEW. 

e) Mengkoodinir dan mengendalikan kinerja Asisten TA.Pr 

serta pembinaan Fasilitator Masyarakat (FM) dalam setiap 

tahapan kegiatan PISEW. 

Secara umum tugas dan tanggung jawab TA.Pr adalah: 

a) Menyusun rencana kerja pelaksanaan Kegiatan ditingkat 

provinsi dengan mengacu pada rencana kerja kegiatan 

tingkat nasional; 

b) Membantu PPK di provinsi dan Tim Pelaksana Provinsi 

dalam mensosialisasikan PISEW kepada stakeholder di 

provinsi dan kabupaten; 

c) Membantu PPK di provinsi dan Tim Pelaksana Provinsi 

dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres 

fisik dan keuangan, serta  penyaluran dana; 

d) Melakukan pemantauan di wilayah kerjanya untuk menjaga 

agar prosedur dalam aspek perlindungan sosial, 

lingkungan, Quality Assurance, partisipasi masyarakat dan 

penyebarluasan kegiatan serta pengendalian dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan; 

e) Memberikan bantuan teknis kepada Fasilitator Masyarakat 

dalam proses membuat perencanaan teknis (gambar 

rencana dan RAB) dan melakukan pemeriksanaan hasil-

hasil perencanaan teknis (gambar rencana dan RAB) serta 

melakukan verifikasi; 

f) Melakukan pengendalian terhadap kinerja Fasilitator 

Masyarakat (FM) dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya; 

g) Secara periodik melakukan penguatan kapasitas (OJT) 

kepada Fasilitator Masyarakat, terkait dengan aspek 

substansi pendampingan, teknis dan manajemen proyek 

serta pengawasan pelaksanaan; 

h) Mendukung pengelolaan pengaduan dengan memberikan 

saran penanganan pengaduan serta melakukan tindak 
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lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana 

Provinsi; 

i) Memfasilitasi dan menyiapkan bahan rapat koordinasi rutin 

yang diselenggarakan setiap bulan oleh TPPr ditingkat 

provinsi dan menyampaikan notulensi hasil rapat kepada 

Tim Pelaksana Provinsi; 

j) Secara periodik melakukan pemantauan proses 

pemutakhiran data (updating) terkompilasi dengan SIM 

Kegiatan PISEW;  

k) Melakukan konsolidasi laporan dalam database antara lain: 

(i) Baseline data, (ii) Peran serta masyarakat miskin, (iii). 

Infrastruktur terbangun, (iv) Swadaya masyarakat, (v). 

Jumlah Tenaga Kerja, (vi) Titik koordinat lokasi 

infrastruktur terbangun dan penghitungan luas area 

terlayani, (vii) Pengumpulan daftar nomor Perjanjian 

Kerjasama (No. PKS), (viii) Pengumpulan daftar nomor, 

tanggal SPM dan SP2D, (ix) Pengumpulan data jumlah 

pemanfaat infrastruktur terbangun; 

l) Melakukan evaluasi pelaksanaan PISEW di tingkat provinsi 

berdasarkan hasil review konsolidasi  evaluasi tingkat 

kecamatan yang dilakukan oleh FM; 

m) Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan 

(sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan 

serah terima hasil pekerjaan); dan 

n) Menyusun laporan kegiatan berupa: (i) laporan rencana 

kegiatan bulanan, (ii) laporan mingguan berupa laporan 

LMP (Laporan Manajemen Proyek) dan LMK (Laporan 

Manajemen Keuangan), (iii) laporan bulanan, dan (iv) 

laporan akhir penugasan sesuai dengan ketentuan dalam 

kontrak serta melaporkannya kepada PPK di provinsi dan 

Tim Pelaksana Pusat melalui KTP PISEW. 

2) Asisten Tenaga Ahli Provinsi (Asisten TAPr) Bidang Teknis 

Asisten Tenaga Ahli Provinsi Bidang Teknis dibawah koordinasi 

Tenaga Ahli Provinsi bertugas dan bertanggung jawab 

memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, penyebarluasan 

informasi, serta memberikan dukungan teknis penyelenggaraan 

kegiatan di tingkat kabupaten, dan kecamatan sasaran yang 

menjadi wilayah kerjanya sesuai Petunjuk Teknis PISEW. 

Asisten Tenaga Ahli Provinsi Bidang Teknis harus berdomisili di 

provinsi yang lokasinya berdekatan dengan wilayah kabupaten 

sasaran. Asisten Tenaga Ahli Provinsi bertugas: 
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a) Membantu koordinasi dan pembinaan pada kabupaten 

terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan di 

kecamatan-kecamatan sasaran. Untuk itu, Asisten Tenaga 

Ahli Provinsi bertanggung jawab terhadap kinerja Fasilitator 

Masyarakat, melalui bimbingan dan pengendalian secara 

intensif. Pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, Asisten 

Tenaga Ahli Provinsi bertanggungjawab terhadap kinerja 

Fasilitator Masyarakat, dalam kegiatan supervisi dan 

pemantauan (monitoring), serta pengendalian pengelolaan 

kegiatan di wilayah kerjanya. 

b) Melaporkan seluruh kegiatan kepada Tenaga Ahli Provinsi. 

Secara umum tugas dan tanggung jawab Asisten TAPr adalah: 

a) Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan di beberapa 

kabupaten/kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya 

dengan mengacu pada rencana kerja kegiatan tingkat 

Provinsi; 

b) Membantu PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah yang berada di Provinsi dan Tim Pelaksana Provinsi 

dalam mensosialisasikan PISEW kepada stakeholder di 

kabupaten; 

c) Membantu PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah yang berada di Provinsi dan Tim Pelaksana Provinsi 

dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres 

fisik dan keuangan, serta penyaluran dana di 

kabupaten/kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya; 

d) Melakukan pemantauan di wilayah kerjanya untuk menjaga 

agar prosedur dalam aspek perlindungan sosial, 

lingkungan, quality assurance, partisipasi masyarakat, dan 

penyebarluasan kegiatan serta pengendalian dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan; 

e) Memberikan bantuan teknis kepada Fasilitator Masyarakat 

dalam proses membuat perencanaan teknis (gambar 

rencana dan RAB) dan melakukan pemeriksanaan hasil-

hasil perencanaan teknis (gambar rencana dan RAB) serta 

melakukan verifikasi; 

f) Melakukan pengendalian terhadap kinerja Fasilitator 

Masyarakat (FM) dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya;  

g) Secara periodik melakukan penguatan kapasitas (OJT) 

kepada Fasilitator Masyarakat, terkait dengan aspek 

substansi pendampingan, teknis dan manajemen proyek 

serta pengawasan pelaksanaan;  
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h) Mendukung pengelolaan pengaduan dengan memberikan 

saran penanganan pengaduan serta melakukan tindak 

lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana 

Provinsi; 

i) Secara periodik melakukan pemantauan proses 

pemutakhiran data (updating) terkompilasi dengan SIM 

Kegiatan PISEW;  

j) Melakukan konsolidasi laporan dalam database antara lain: 

(i) Baseline data, (ii) Peran serta masyarakat miskin, (iii). 

Infrastruktur terbangun, (iv) Swadaya masyarakat, (v). 

Jumlah Tenaga Kerja, (vi) Titik koordinat lokasi 

infrastruktur terbangun dan penghitungan luas area 

terlayani, (vii) Pengumpulan daftar nomor Perjanjian 

Kerjasama (No. PKS), (viii) Pengumpulan daftar nomor, 

tanggal SPM dan SP2D, (ix) Pengumpulan data jumlah 

pemanfaat infrastruktur terbangun; 

k) Melakukan evaluasi pelaksanaan PISEW di tingkat 

kabupaten/kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya 

berdasarkan hasil evaluasi tingkat kecamatan yang 

dilakukan oleh FM; 

l) Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan 

(sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan 

serah terima hasil pekerjaan);  

m) Mendukung penyusunan laporan kegiatan berupa: (i) 

laporan rencana kegiatan bulanan, (ii) laporan mingguan 

berupa laporan LMP (Laporan Manajemen Proyek) dan LMK 

(Laporan Manajemen Keuangan), (iii) laporan bulanan, dan 

(iv) laporan akhir penugasan sesuai dengan ketentuan 

dalam kontrak serta melaporkannya kepada Tenaga Ahli 

Provinsi dan PPK di provinsi. 

3) Asisten Tenaga Ahli Provinsi (Asisten TAPr) Bidang 

Administrasi 

Asisten Tenaga Ahli Provinsi Bidang Administrasi dibawah 

koordinasi Tenaga Ahli Provinsi bertugas dan bertanggung 

jawab memfasilitasi dalam memberikan pelatihan pelaporan 

administrasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BKAD, 

melakukan pelatihan SILK-A kepada Fasilitator Masyarakat 

(FM) dan BKAD serta melakukan verifikasi data sebelum di 

input kedalam aplikasi offline maupun upload secara online 

SILK-A, sesuai Petunjuk Teknis PISEW. 
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Asisten Tenaga Ahli Provinsi Bidang Administrasi harus 

berdomisili di provinsi, dan bertugas: 

a) Membantu koordinasi dan pembinaan pada kabupaten 

terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan di 

kecamatan-kecamatan sasaran. Untuk itu, Asisten Tenaga 

Ahli Provinsi bertanggung jawab terhadap kinerja Fasilitator 

Masyarakat, melalui bimbingan dan pengendalian secara 

intensif. Pada tahap pelaksanaan pra dan pasca konstruksi 

fisik, bertanggungjawab terhadap kinerja pelaporan 

administrasi keuangan dan input data SILK-A secara 

berkala oleh BKAD serta memverifikasi data untuk siap di 

upload ke SIM PISEW. 

b) Melaporkan seluruh kegiatan kepada Tenaga Ahli Provinsi. 

Secara umum tugas dan tanggung jawab Asisten TAPr Bidang 

Administrasi adalah: 

a) Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan pembinaan 

dan OJT penguatan kapasitas FM dan BKAD di beberapa 

kabupaten/kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya 

dengan mengacu pada rencana kerja kegiatan tingkat 

Provinsi; 

b) Membantu PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah yang berada di Provinsi dan Tim Pelaksana Provinsi 

dalam mensosialisasikan PISEW kepada stakeholder di 

kabupaten; 

c) Membantu PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah yang berada di Provinsi dan Tim Pelaksana Provinsi 

dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres 

keuangan, serta penyaluran dana di kabupaten/kecamatan 

yang menjadi wilayah kerjanya; 

d) Melakukan pemantauan di wilayah kerjanya untuk menjaga 

agar prosedur pelaporan adminsitrasi keuangan BKAD 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan; 

e) Memberikan bantuan teknis kepada Fasilitator Masyarakat 

dalam proses penyusunan laporan keuangan serta tatacara 

input data            SILK-A; 

f) Melakukan pengendalian terhadap kinerja Fasilitator 

Masyarakat (FM) dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya;  

g) Secara periodik melakukan penguatan kapasitas (OJT) 

kepada Fasilitator Masyarakat, untuk mentransfer 
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pengetahuan terkait dengan aspek laporan manajemen 

keuangan  serta pengawasan pelaksanaannya;  

h) Mendukung pengelolaan pengaduan terkait dengan 

kecuranagn, penyalahgunaan dana dengan memberikan 

saran penanganan pengaduan serta melakukan tindak 

lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana 

Provinsi; 

i) Secara periodik melakukan pemantauan proses 

pemutakhiran data (updating) terkompilasi dengan SIM 

(SILK-A) Kegiatan PISEW;  

j) Melakukan konsolidasi laporan dalam database antara lain: 

(i) Pengumpulan daftar nomor, tanggal SPM dan SP2D, (ii) 

Pengumpulan data jumlah penarikan dana termanfaatkan 

dari rekening bank oleh BKAD; 

k) Melakukan evaluasi pelaksanaan PISEW terkait bidang 

administrasi keuangan BKAD di tingkatprovinsi 

berdasarkan hasil evaluasi tingkat kecamatan yang 

dilakukan oleh FM; 

l) Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan 

pencairan (pelaksanaan fisik dan serah terima hasil 

pekerjaan);  

m) Mendukung penyusunan laporan kegiatan berupa: (i) 

laporan rencana kegiatan bulanan, (ii) laporan mingguan 

berupa laporan LMP (Laporan Manajemen Proyek) dan LMK 

(Laporan Manajemen Keuangan), (iii) laporan bulanan, dan 

(iv) laporan akhir penugasan sesuai dengan ketentuan 

dalam kontrak serta melaporkannya kepada Tenaga Ahli 

Provinsi dan PPK di provinsi. 

4) Fasilitator Masyarakat (FM) 

Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan tenaga yang ditugaskan 

di kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, FM akan berkoordinasi dengan 

Kecamatan, BKAD pelaksana pembangunan infrastruktur. FM 

menyampaikan laporan kemajuan kegiatan kepada Tenaga Ahli 

Provinsi dan kepada PPK di provinsi. 

Secara umum FM bertugas membantu BKAD untuk membuat 

perencanaan teknis (gambar rencana dan RAB) serta 

melakukan konsultasi dan asistensi teknis dengan Tim 

Pelaksana Kabupaten (TPK) dan selanjutnya akan diverifikasi 

oleh TAPr/Asst. TAPr, disetuji dan disahkan  oleh PPK di 

provinsi. 
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Memberikan fasilitasi atau dukungan penguatan kemampuan 

perencanaan teknis kepada BKAD dalam pelaksana 

pembangunan infrastruktur. 

Rincian Tugas Fasilitator Masyarakat (FM): 

a) Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan  kegiatan 

kepada seluruh masyarakat di kawasan lokasi PISEW; 

b) Memfasilitasi dan memotivasi BKAD dalam pelaksanaan 

survei kawasan serta penyusunan Dokumen Profil 

Kawasan; 

c) Memotivasi perangkat Desa dan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perencanaan; 

d) Berkoordinasi dengan Kecamatan, BKAD, kelompok-

kelompok masyarakat, perangkat pemerintahan di kawasan 

terpilih, dan tokoh masyarakat dalam tahapan pelaksanaan 

kegiatan PISEW ditingkat Kecamatan dan Desa; 

e) Melakukan penguatan kapasitas melalui, OJT, pertemuan-

pertemuan,  kepada BKAD terkait dengan aspek teknis dan 

manajemen proyek serta pengawasan pelaksanaan; 

f) Bersama dengan BKAD melakukan kajian dan inventarisasi 

potensi permasalahan dan kebutuhan infrastruktur pada 

kawasan dalam kecamatan; 

g) Bersama dengan BKAD membuat perencanaan teknis 

(gambar rencana dan RAB); 

h) Mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan 

pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan 

spesifikasi teknis; 

i) Fasilitasi dan membantu BKAD untuk membuat laporan 

kemajuan pekerjaan dan keuangan, antara lain cuaca, 

material yang datang (masuk), perubahan dan bentuk dan 

ukuran pekerjaan, peralatan di lapangan, kuantitas dari 

pekerjaan yang telah diselesaikan, pengukuran di lapangan, 

dan kejadian-kejadian khusus, catatan lengkap tentang 

peralatan, tenaga kerja, dan material yang digunakan dalam 

setiap pekerjaan yang merupakan atau mungkin akan 

menjadi pekerjaan tambah (ekstra); 

j) Pada lokasi tertentu menyusun laporan keuangan BKAD 

menggunakan aplikasi keuangan; 

k) Menginventarisasi pengaduan dan permasalahan yang 

timbul untuk dilaporkan kepada tenaga ahli 

provinsi/asisten tenaga ahli provinsi; 

l) Menyusun rencana kerja pelaksanaan Kegiatan di tingkat 



~ 31 ~ 

kecamatan dengan mengacu kepada rencana kerja 

pelaksana Kegiatan di tingkat provinsi; 

m) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap 

tahapan kegiatan melalui pembuatan laporan mingguan 

dan bulanan ke PPK di provinsi melalui tenaga ahli provinsi 

/asisten tenaga ahli provinsi. 
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1.4 KOMPONEN DAN KRITERIA KEGIATAN 

1.4.1 Komponen kegiatan 

a. Peningkatan Kemampuan Masyarakat, komponen penguatan 

kemampuan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk 

membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang 

terdiri dari pengkajian dan inventarisasi program yang ada di desa-

desa dalam kawasan terpilih dan kecamatan, pemetaan potensi dan 

permasalahan, serta kebutuhan pengembangan kawasan terpilih; 

b. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 

pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pelaku lokal lainnya yang 

terlibat dalam pelaksanaan PISEW, agar mampu menciptakan 

situasi yang kondusif dan sinergi yang positif dalam menyusun 

rencana pengembangan kawasan terpilih; 

c. Pembangunan Infrastruktur Kawasan, komponen pembangunan 

infrastruktur kawasan merupakan hasil dari proses dua komponen 

kegiatan di atas, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi wilayah.  

1.4.2 Kriteria Kegiatan 

Pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan bersifat terbuka 

dalam jenis, komponen, dan kuantitasnya namun harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. Berorientasi pada pengembangan wilayah atau merupakan 

penghubung antara daerah produsen ke daerah pemasaran, akses 

antar wilayah, dan mendukung peningkatan pengembangan 

potensi Lokal; 

b. Diusulkan melalui pertemuan kecamatan, dan tidak tumpang 

tindih dengan kegiatan APBD; 

c. Mengutamakan keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat 

berpenghasilan rendah dan pengangguran yang memiliki kapasitas 

sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagai 

pelaksana kegiatan; 

d. Pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dialihkan kepada pihak ke 

tiga/dikontrakkan kepada penyedia jasa/perusahaan kontraktor 

tapi harus dilaksanakan oleh BKAD; 

e. Menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dikerjakan 

masyarakat dalam pengerjaan konstruksi dengan 

mempertimbangkan ketersediaan waktu pelaksanaan pada tahun 

berjalan; 
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f. Mengutamakan penggunaan material / sumber daya setempat, dan 

tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial, dan 

budaya; 

g. Pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan pada wilayah 

dengan fungsi kawasan lindung yang diatur dalam Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-

masing kabupaten. 

h. Lahan untuk pembangunan telah tersedia, jika lahan bukan milik 

pemerintah desa, maka diperlukan adanya bukti tertulis 

ketersediaan dari pemilik lahan untuk menyerahkan hak 

kepemilikan dan penggunaannya untuk kepentingan umum 

(bantuan tidak boleh digunakan untuk biaya 

pembebasan/pembelian lahan dan biaya sertifikasi lahan); 

i. Dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat; 

j. Memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas dan lansia 

untuk kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna 

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan; dan 

k. Bantuan diberikan kepada masyarakat lokasi sasaran melalui 

kelembagaan antar desa yang secara generik disebut Badan 

Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan dicatatkan di notaris dan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas atau nama lainnya) di 

Kabupaten. 

 

1.5 JENIS INFRASTRUKTUR  

Pelaksanaan kegiatan PISEW dilakukan pada kawasan perdesaan yang 

merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan 

sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Jenis-jenis infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan 

perdesaan tersebut, dapat berupa: 

1.5.1 Infrastruktur Transportasi 

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

Pembangunan dan peningkatan jalan meliputi: jalan lingkungan, 

jalan poros, jalan produksi, jembatan, dan bangunan pelengkap 

(talud, gorong-gorong, drainase, dll.), yang mempertimbangkan 

kriteria teknis sebagai berikut: 

1) Memenuhi standar teknis infrastruktur jalan dan jembatan; 
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2) Disain teknis yang memperhatikan masalah keselamatan dan 

kenyamanan bagi pengguna infrastruktur; dan 

3) Harus fungsional. 

b. Infrastruktur Tambatan Perahu 

Tambatan perahu merupakan terminal penghubung jalan darat 

dengan sistem transportasi sungai, laut, dan danau. Kegiatannya 

dapat berupa pembangunan baru ataupun 

peningkatan/rehabilitasi tambatan yang ada dan harus dilengkapi 

dengan jalan penghubung ke permukiman. 

Tambatan perahu sebagai bagian kelengkapan sistem pelayanan 

masyarakat, mencakup tempat pelelangan ikan, dermaga bongkar 

muat, tempat rekreasi, lokasi parkir umum, gudang, serta jalan 

penghubung ke daerah pemasaran dan perumahan dan 

permukiman. 

Persyaratan lokasi: 

1) Tidak mudah erosi; 

2) Pada bagian sungai yang lurus dan sekitar lokasi harus bersih; 

3) Berada pada jalur lalu lintas perahu dan mampu kegiatan di 

sekitar tambatan perahu; dan 

4) Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja, dan 

tambatan perahu harus tersedia. 

Spesifikasi teknis jalan dan jembatan serta tambatan perahu 

mengacu pada Standar Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

1.5.2 Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi 

a. Infrastruktur Air Minum 

Komponen Air Minum dapat berupa peningkatan dan rehabilitasi 

sumur gali, sumur pompa tangan, bangunan penangkap air, 

perlindungan mata air, bak penampung air hujan, pengelolaan air 

permukaan, instalasi pengolahan air sederhana, dan hidran umum. 

Dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan 

air minum (air tanah dangkalnya tidak layak minum karena 

payau/asin atau langka, dan selalu mengalami kekeringan 

pada musim kemarau); 

2) Meringankan kehidupan masyarakat (dari perjalanan jauh dan 

antri air); 

3) Memiliki potensi air tanah dalam, sungai, atau mata air yang 

berjarak kurang lebih 3 km dari permukiman dengan debit dan 

kualitas air yang memadai; 
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4) Dalam hal tidak terdapat potensi sumber air baku pada 

kawasan yang memiliki curah hujan minimal 2.000 mm/tahun; 

dan 

5) Daerah yang tidak sesuai dengan kriteria seperti tersebut 

diatas, dan/atau merupakan daerah yang berada pada 

kepulauan, dapat memanfaatkan potensi sumber air baku air 

laut melalui proses destilasi. 

b. Infrastruktur Sanitasi  

Pembangunan sarana sanitasi lingkungan dapat berupa 

peningkatan, dan rehabilitasi jaringan drainase permukiman, air 

limbah komunal, dan persampahan, dengan memperhatikan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Sistem yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan dan 

keselamatan bagi masyarakat umum dan merupakan sistem 

sanitasi terbaik yang dapat diterapkan di daerah tersebut; 

2) Dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif; 

3) Merupakan satu kesatuan sistem yang dapat beroperasi secara 

terintegrasi; 

4) Bersifat sanitasi komunal yang dapat dimanfaatkan langsung 

oleh masyarakat dan berwawasan gender (menghargai bahwa 

perempuan mempunyai kebutuhan khusus); 

5) Secara Teknis: 

a) Mengurangi, bukan menghilangkan, bau menyengat yang 

dihasilkan dari proses pembusukan pada sistem sanitasi 

terbangun;  

b) Mencegah lalat atau serangga lain keluar masuk ke dalam 

bagian/elemen dari sistem sanitasi; 

c) Terjangkau oleh masyarakat penggunanya; dan 

d) Higienis, mudah dalam penggunaan dan pemeliharaan oleh 

masyarakat umum. 

1.5.3 Infrastruktur penunjang produksi pertanian  dan industri 

Infrastruktur penunjang produksi pertanian dan yang termasuk irigasi 

kecil meliputi, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi, embung maupun 

kolam penampung air, bendung sederhana, atau perlindungan air 

tanah/mata air. Kategori kegiatan adalah pemeliharaan rutin, 

pemeliharaan berkala, dan peningkatan. 

Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria 

sebagai berikut:  

a. Irigasi perdesaan adalah irigasi yang  dikelola masyarakat; 

b. Luas area irigasi perdesaan sekitar 60-100 hektar; 

c. Apabila infrastruktur yang akan dibangun tersebut merupakan 
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bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk 

inventarisasi Dinas Pengairan, maka diperlukan koordinasi dengan 

instansi setempat untuk diberikan rekomendasi teknis; 

d. Jenisnya dapat berupa bangunan pengambilan, saluran tersier, 

dan kuarter serta bangunan pelengkap lainnya; dan 

e. Pembangunannya memberikan manfaat bagi masyarakat petani 

minimal di desa-desa pada kawasan terpilih. 

Dalam hal pemilihan solusi teknis untuk pembangunan jaringan irigasi 

perdesaan harus mempertimbangkan hal berikut: 

a. Berorientasi pada manfaat dan urgensi kebutuhan pelayanan; 

b. Ketersediaan sumber air baku (kualitas dan kuantitas); 

c. Kondisi geo-hidrologi yang bersumber dari peta terkait; 

d. Kondisi curah hujan tahunan; dan 

e. Kondisi geo-morfologi wilayah. 

1.5.4 Infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran 

pertanian, perternakan, perikanan, industri, dan pendukung 

kegiatan pariwisata 

Pembangunan dan peningkatan sarana pemasaran pertanian, 

peternakan dan perikanan, serta industri kecil dapat berupa: 

a. Bangunan pasar berskala layanan kawasan terpilih; 

b. Gudang dan lantai jemuran gabah; 

c. Jalan usaha tani (akses daerah produsen ke pusat pemasaran); 

d. Sanitasi dan kandang kolektif; serta 

e. Infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata sebagai sektor 

unggulan kawasan.
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2. MEKANISME PENCAIRAN DANA 

2.1 UMUM 

Mekanisme pencairan dana, pada prinsipnya dipisahkan dalam 2 (dua) 

bagian, yaitu merupakan mekanisme pencairan Dana Pengendalian dan 

Dana BPM. 

2.1.1 Mekanisme Pencairan Dana Pengendalian (safeguarding) 

Setelah diterbitkan DIPA, Satker Pelaksanaan PPW menyusun 

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), yang berisi: 

a. Rincian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) 

sesuai DIPA; dan 

b. Petunjuk khusus (merupakan lampiran dari POK) bagi PPK di 

provinsi yang mengacu pada Petunjuk Teknis PISEW. 

Mekanisme pencairan dana PISEW tercantum dalam dokumen DIPA 

yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan 

peruntukannya, yaitu: 

a. Dana Pembinaan Administrasi Proyek; 

b. Dana Pengadaan Jasa Konsultansi; dan 

c. Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM). 

2.1.2 Mekanisme Pencairan Dana BPM 

Sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka 

seluruh dokumen perencanaan, pencairan, bukti transaksi pengadaan 

barang, serta dokumen hasil pelaksanaan kegiatan seperti 

dokumentasi kegiatan (0%, 25%, 50% dan 100%), dokumen Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 

antara BKAD dengan PPK di provinsi, disimpan rapi dan lengkap oleh 

BKAD, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

kedepan. 

Selain kelengkapan dokumen perencanaan, seperti halnya DED dan 

RAB, maka terdapat beberapa kelengkapan administrasi yang harus 

dilengkapi oleh BKAD, antara lain: 

a. BPM untuk kegiatan PISEW disalurkan kepada masyarakat melalui 

rekening BKAD yang dibuka khusus untuk kegiatan PISEW; 

b. Pembukaan rekening disarankan di bank umum terdekat dengan 

lokasi kecamatan; 

c. Rekening BKAD disarankan berupa rekening bantuan yang tidak 

membutuhkan setoran awal, tidak dikenakan biaya administrasi, 

dan tidak mendapat bunga; 

d. Rekening BKAD harus ditandatangani oleh 3 (tiga) orang terdiri dari 

ketua, sekretaris, dan bendahara; 
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e. Pembukaan rekening di bank tersebut tidak boleh dilengkapi 

dengan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang memungkin 

secara perseorangan dapat mengambil dana tersebut. 

 

2.2 TUJUAN BANTUAN PEMERINTAH 

Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM)  digunakan dalam rangka 

penyediaan atau peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi 

masyarakat dalam skala kawasan perdesaan untuk meningkatkan sosial 

ekonomi wilayah perdesaan. Hasil-hasil kegiatan konstruksi nantinya akan 

diserahkan oleh Satker Pelaksanaan PPW selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA) kepada Pemerintah Daerah/Desa  untuk dilakukan pemanfaatan dan 

pemeliharaan secara swadaya dan berkelanjutan. 

 

2.3 PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH 

Pemberi bantuan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat 

Jenderal Cipta Karya. 

 

2.4 PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH 

BPM diberikan untuk dikelola dan dipergunakan kepada masyarakat lokasi 

penerima bantuan, melalui kelembagaan masyarakat dengan nama generik 

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)3 yang telah dicatatkan di Notaris dan 

tercatat di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) atau salah satu 

dinas/OPD sebagai lembaga masyarakat yang diakui oleh Pemerintah 

Daerah.  

 

2.5 BENTUK BANTUAN PEMERINTAH 

Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat/BPM dalam bentuk Uang, sesuai 

dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini, 

diberikan melalui BKAD untuk dikelola penggunaannya dalam 

pembangunan konstruksi yang direncanakan bersama masyarakat secara 

partisipatif. 

  

 
3 UU.6 tahun 2014 pasal 92 ayat 3 
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2.6 RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH 

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana APBN, dengan mata anggaran 

sebagai Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), dengan rincian: 

1. Biaya adminisitrasi dan operasional kegiatan BKAD 

Digunakan untuk biaya administrasi dan operasional kegiatan BKAD, 

diantaranya: biaya pertemuan warga, pembuatan dokumen perencanaan 

teknis, pembuatan laporan-laporan, perjalanan ke provinsi dan 

kabupaten, pencatatan kelembagaan di notaris, atau kebutuhan 

administrasi lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan PISEW. 

Besaran biaya administrasi dan operasional dikeluarkan oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan PISEW di tingkat provinsi; 

2. Nilai pembangunan fisik/konstruksi   

Besaran nilai pembangunan untuk alokasi kegiatan fisik/konstruksi, 

adalah alokasi dana BPM per kecamatan/kawasan setelah dikurangi 

biaya  adminisitrasi dan operasional BKAD, termasuk biaya pengadaan 

Alat Perlindungan Diri (APD), biaya uji mutu (tes laboratorium),seperti 

misalnya: uji mutu beton, uji daya dukung tanah, uji kualitas material, 

dsb. 

 

2.7 TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH 

Dana BPM dicairkan kepada penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran/KPA melalui Satker Pelaksanaan PPW sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Secara ringkas dapat dijelaskan pada 

Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Tata Kelola Pencairan Bantuan  
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1. PPK membuat Surat Keputusan Penetapan Penerima BPM di wilayah 

kerja masing-masing.  

2. Kepala Satker Pelaksanaan PPW selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

mengesahkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) Provinsi tentang penerima bantuan dan mekanisme 

tahapan pencairannya. Atas dasar surat penetapan tersebut PPK 

menandatangani dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BKAD,  di 

wilayah kerja masing-masing. 

3. BKAD menyusun berkas pencairan dana dan menyampaikan kepada PPK 

di Provinsi setelah di verifikasi oleh Tenaga Ahli Provinsi (TA.Pr). 

4. PPK di Provinsi menerima dokumen untuk pencairan BPM yang sudah 

divalidasi kebenaran dan kelengkapannya oleh Fasilitator Masyarakat 

dan diverifikasi oleh Tenaga Ahli Provinsi selanjutnya membuat Surat 

Permohonan Pembayaran (SPP) untuk disampaikan kepada Satker 

Pelaksanaan PPW dan Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM). 

5. Atas diterimanya SPP dan semua kelengkapan dokumen pencairan BPM 

maka PP-SPM memeriksa dan menerbitkan Surat Perintah Membayar 

(SPM) kepada KPPN setempat. 

6. Atas dasar SPM yang disampaikan Pejabat Pembuat-SPM, maka KPPN 

akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi 

perintah untuk mencairkan sejumlah dana ke Rekening Penerima 

Bantuan dalam hal ini BKAD. 

7. Setelah dana masuk ke Rekening BKAD, maka pelaksanaan kegiatan 

dapat segera dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana tertuang dalam 

Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS); 

8. Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan BPM dilaksanakan pada tahun 

anggaran berjalan dan dalam hal terdapat sisa dana setelah melewati 

tahun anggaran berjalan, maka harus dilaporkan kepada PPK di Provinsi 

dan disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara oleh BKAD melalui Bank 

Pemerintah atau kantor pos setempat. 

9. BKAD akan mendokumentasikan bukti setor pengembalian sisa dana 

bantuan, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan untuk 

kepentingan pemeriksaan dikemudian hari. 
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Tabel 2-1 Alur Pencairan Bantuan Pemerintah 

No KEGIATAN 

PELAKSANA KEGATAN 

PPK 
Benda 

hara 

PP-

SPM 
KPA BKAD KPPN 

Rek. 

BKAD 

1 SK Penetapan Penerima 

Bantuan Pemerintah (BPM) 

       

2 Pengesahan SK Penetapan 

Penerima BPM 

       

3 SK Tahapan Pencairan Dana 

BPM 

       

4 Penyiapan dokumen berkas 

Pencairan 

       

5 Dokumen Pengajuan Pencairan 

(verifikasi berkas) 

       

6 Penandatangan Dokumen 

Perjajian Kerjasama (PKS) 

       

7 Penerbitan/Pembuatan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) 

       

8 Verifikasi Dokumen Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) 

       

9 Penerbitan Surat Perintah 

Membayar (SPM) 

       

10 Pengiriman Berkas SPM ke 

Kantor Pusat Perbendaharaan 

Negara (KPPN) 

       

11 Penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) 

       

12 Transfer dana BPM ke 

rekening  penerima bantuan 

       

 

2.8 PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KE MASYARAKAT 

Sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka seluruh 

dokumen perencanaan, pencairan, bukti transaksi pengadaan barang, serta 

dokumen hasil pelaksanaan kegiatan seperti dokumentasi kegiatan (0%, 

25%, 50% dan 100%), dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan 

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara BKAD dengan PPK di Provinsi, 

disimpan rapi dan lengkap oleh BKAD, untuk jangka waktu sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun kedepan. Penyaluran Bantuan pemerintah untuk 

Masyarakat (BPM) dalam pelaksanaan PISEW, ini mengikuti ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pelaksanaan anggaran BPM mengacu pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

24/PRT/M/2016; 

2. Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas 

dasar SPM yang diterbitkan pejabat yang ditunjuk oleh pengguna 
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anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

3. Dalam penerbitan SPM harus dicantumkan dasar pembayaran, Nama 

Satker, Jenis pembayaran, Jenis belanja, nomor register dan porsi 

pembiayaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 

/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. SPM juga 

mencantumkan nilai, nomor dan tanggal dokumen Perjanjian Kerjasama 

(termasuk adendum), serta nomor dan tanggal BAP; dan 

4. SPM disusun untuk masing-masing kecamatan/kawasan yang menjadi 

lokasi kegiatan PISEW. 

2.8.1 Persyaratan Administrasi Penerima Dana Bantuan Pemerintah 

untuk Masyarakat (BPM). 

Selain kelengkapan dokumen perencanaan, seperti halnya DED dan 

RAB, maka terdapat beberapa kelengkapan administrasi yang harus 

dilengkapi oleh BKAD, antara lain: 

a. BKAD menyampaikan fotokopi buku rekening kepada PPK di 

Provinsi; 

b. Masing-masing pejabat Satker Pelaksanaan PPW yaitu Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), PPK di Provinsi, Penguji SPM, Pejabat 

Penandatangan SPM, dan Bendahara menyampaikan nama, 

specimen tanda tangan, dan cap dinas instansi penerbit SPM 

kepada KPPN setempat; 

c. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS)/Kontrak Swakelola yang 

sudah ditandatangani oleh Ketua BKAD dan PPK di Provinsi, 

setidaknya harus memuat, yaitu: 

1) Hak dan kewajiban kedua belah pihak; 

2) Jumlah dan nilai konstruksi yang akan dihasilkan; 

3) Jenis dan spesifikasi konstruksi yang akan dihasilkan; 

4) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan; 

5) Tata cara dan syarat penyaluran; 

6) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk 

menghasilkan konstruksi sesuai dengan jenis,  spesifikasi, dan 

rencana yang telah disepakati; 

7) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk 

menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara; 

8) Sanksi; dan 

9) Penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada PPK di 

Provinsi setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. 
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2.8.2 Tahap Pencairan Bantuan Pemerintah 

Tahapan pencairan BPM dan persyaratan setiap tahapannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap PERTAMA (70%), dengan melampirkan: 

1) Dokumen Perjanjian Kerja Sama dan fotokopi buku rekening 

bank milik BKAD;  

2) Kuitansi yang sudah ditandatangani; 

3) Pakta Integritas tingkat kecamatan; 

4) Rencana Penggunaan Dana (RPD)  tahap Pertama terdiri dari:  

a) Termin ke satu sebesar 40%; 

b) Termin ke dua sebesar 30% dilampiri dengan laporan 

penggunaan dana Termin satu, Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Belanja (SPTJB)  dan laporan kemajuan fisik telah 

mencapai 25%, dan foto capaian pelaksanaan. 

b. Tahap KEDUA (sebesar 30% dari nilai bantuan) apabila kemajuan 

fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai 50%, dengan 

melampirkan: 

1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh 

penerima bantuan; 

2) Dokumen Laporan kemajuan penyelesaian yang memuat; 

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari 

BKAD;  

b) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BPM tahap 

I yang telah ditandatangani oleh Fasilitator Masyarakat dan 

diketahui oleh Tenaga Ahli Provinsi (meliputi: Buku Laporan 

Harian pelaksanaan kegiatan, Buku Kas Umum BKAD, 

fotokopi buku rekening bank, dan bukti pengeluaran (nota-

nota) untuk pencairan tahap I); dan 

c) Berita Acara Pembayaran; 

d) Rencana Penggunaan Dana (RPD)  tahap kedua yang telah 

diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat. 

PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah jika 

dipandang perlu dalam rangka pengendalian dengan prinsip 

kehati-hatian, dapat mengadakan perjanjian/perikatan dengan 

Bank (dimana BKAD membuka rekening), yang menyatakan bahwa 

penyaluran dana BPM hanya dapat dilakukan setelah ada 

rekomendasi tertulis dari PPK PKP pada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah.   
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2.8.3 Penangguhan Pencairan Bantuan Pemerintah 

Atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK PKP pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan penangguhan 

pencairan dana untuk tahap I dan/atau tahap II, jika terindikasi terjadi 

penyimpangan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pencairan tahap 

berikutnya dapat dilakukan setelah permasalahan diselesaikan. 

 

2.9 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BPM 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) memuat informasi perkembangan 

pelaksanaan/penyelesaian konstruksi, penggunaan biaya administrasi dan 

operasional BKAD pembiayaan administrasi yang dilengkapi dengan bukti-

bukti transaksi. 

Laporan pertanggungjawaban (LPJ), merupakan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana BPM, disusun dan dibuat oleh BKAD 

sebagai persyaratan ketika pekerjaan telah selesai dilaksanakan. LPJ juga 

menjadi bahan dalam musyawarah forum kecamatan II (dua), serta 

pemeriksaaan keuangan oleh auditor. 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disusun dengan outline sebagai berikut: 

a. Sampul laporan; 

b. Surat pengantar LPJ dari BKAD; 

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan dilengkapi dengan: 

1) Berita Acara Pemeriksanaan Hasil Pekerjaan;  

2) Berita Acara Pembayaran;  

3) Laporan Penggunaan Dana BPM:  

a) Rekapitulasi keuangan (jumlah dana awal, dana yang 

dipergunakan dan sisa dana), dalam hal terdapat sisa dana, harus 

disertakan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara; 

b) Buku bank; 

c) Buku Kas Umum (BKU) BKAD; 

d) Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas berupa kuitansi, 

nota kontan, daftar hadir pekerja harian, penerima insentif, dll. 

4) Laporan kemajuan pelaksanaan konstruksi yang memuat: 

a) Catatan harian kegiatan; 

b) Catatan harian penggunaan material/bahan; 

c) Laporan kemajuan pelaksanaan bulanan; 

d) Rencana dan realisasi pekerjaan; 

e) Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat. 

d. Dokumentasi kemajuan fisik (0%, 25%, 50% dan100%), dengan sudut 

pengambilan gambar dari posisi yang sama. 
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LPJ disusun oleh BKAD selaku penanggung jawab pemanfaatan bantuan, 

yang diwakili oleh: 

a. Ketua sebagai penanggung jawab secara kelembagaan; dan 

b. Bendahara, sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan. 

 

2.10 KETENTUAN PERPAJAKAN 

Pelaksanaan kegiatan PISEW dengan karakteristik partisipasi berupa 

sarana/prasarana dalam bentuk uang sepanjang bantuan tersebut bukan 

sebagai pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau 

Jasa Kena Pajak (JKP), maka mengacu pada UU 42 tahun 2009 pasal 4 ayat 

1 huruf a, dan surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor: 

S.588/PJ.02/2017 pertanggal 24 Nopember 2017, maka penyerahan 

bantuan kepada BKAD  tidak dikenakan/dipotong Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

 

2.11 SANKSI 

Penyimpangan atau penyalahgunaan BPM akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud penyimpangan 

atau penyalahgunaan BPM adalah penggunaan, pengelolaan dan 

pemanfaatan BPM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

dalam Surat Edaran ini beserta lampirannya. 

1. Yang termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan BPM 

dalam hal ini, antara lain: 

a. BPM digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; 

b. Dilakukan pemotongan BPM yang disalurkan kepada BKAD yang 

tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran ini; 

c. Menggelapkan atau melarikan BPM; 

d. Penggunaan BPM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 

e. Bentuk-bentuk penyalahgunaan BPM lainnya yang tidak sesuai 

dengan Surat Edaran ini. 

2. Sanksi penghentian sementara BPM dan Audit Khusus dikenakan, 

dengan ketentuan: 

a. Apabila terdapat indikasi kuat, terjadi penyimpangan atau 

penyalahgunaan bantuan pemerintah, secepatnya diselesaikan 

dengan menggunakan mekanisme Penanganan Pengaduan 

Masyarakat (PPM) hingga dana bantuan yang disalahgunakan 

dikembalikan oleh pelaku sesuai batas waktu yang ditetapkan; 

b. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dana bantuan 

tersebut belum dikembalikan, PPK PKP pada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah dapat melakukan penghentian kegiatan untuk 

sementara waktu di wilayah bersangkutan setelah berkoordinasi 



~ 46 ~ 

dengan Satker Pelaksanaan PPW; 

c. Selama masa penghentian bantuan sementara, PPK PKP pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan audit internal 

dan/atau menunjuk auditor untuk melakukan audit khusus; 

d. Apabila hasil audit internal dan/atau audit khusus, memperkuat 

indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan 

pemerintah yang disimpangkan atau disalahgunakan belum 

dikembalikan oleh pelaku sesuai dengan batas waktu yang 

ditetapkan, maka dikenakan sanksi bagi pelaku dan keberlanjutan 

atas pelaksanaan kegiatan PISEW di wilayah tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

e. Penghentian sementara dapat dicabut, apabila dana bantuan yang 

disalahgunakan telah dikembalikan dengan tetap diberikan sanksi 

bagi pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Sanksi Penghentian BPM dan Tindakan Hukum dikenakan, dengan 

ketentuan: 

a. Apabila berdasarkan hasil audit internal atau audit khusus tersebut 

menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau 

penyalahgunaan dan BPM belum dikembalikan oleh pelaku sampai 

batas waktu yang ditetapkan, maka PPK PKP pada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah dapat mengusulkan kepada Direktur 

Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta 

Karya untuk menghentikan BPM secara tetap; 

b. PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah berhak untuk 

melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku; 

c. Penghentian tetap dapat dicabut, bila dana bantuan yang 

disalahgunakan telah dikembalikan dengan tetap diberikan sanksi  

bagi  pelaku  sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku; dan/atau 

d. Apabila dana bantuan yang disalah gunakan telah dikembalikan oleh 

pelaku tetapi melewati Tahun Anggaran, akan dikembalikan atau 

disetorkan ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 
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3. TAHAP PERSIAPAN  

3.1 PERSIAPAN 

3.1.1 Persiapan Tingkat Pusat 

Persiapan pelaksanaan kegiatan PISEW dilaksanakan dengan 

membentuk kelembagaan di pusat yaitu: 

a. Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui 

Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan kegiatan secara nasional. 

b. Tim Pelaksana Pusat 

Tim Pelaksana Pusat dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal 

Cipta Karya melalui Surat Keputusan Direktur Pengembangan 

Kawasan Permukiman,   dan   memiliki tanggung   jawab   dalam   

pelaksanaan kegiatan PISEW,  memastikan  penyelenggaraan  

proses  seleksi pengadaan  barang  dan  jasa  konsultansi,  sampai 

terbentuknya KTP PISEW. 

Disamping membentuk kelembagaan pengelola kegiatan, kegiatan 

persiapan yang dilakukan setelah kelembagaan pengelola 

terbentuk adalah melakukan beberapa kegiatan persiapan yaitu: 

1) Penyusunan beberapa panduan teknis yang terdiri dari; (i) 

Petunjuk Teknis pelaksanaan PISEW, (ii) Petunjuk Teknis  

Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dan 

(iii) Petunjuk Pelaksanaan Konstruksi kegiatan PISEW; 

2) Penyusunan dan Penerbitan SK Menteri PUPR penetapan 

Satker Pelaksanaan PPW; 

3) Penerbitan Keputusan Menteri PUPR tentang penetapan lokasi 

kawasan/kecamatan yang menjadi lokasi sasaran  PISEW. 

3.1.2 Persiapan Tingkat Provinsi 

Persiapan  pelaksanaan  Kegiatan  PISEW  di  provinsi dikoordinasikan 

oleh Tim Pelaksana Provinsi yang dilaksanakan oleh Satker 

Pelaksanaan PPW dan PPK di provinsi, beberapa kegiatan sebagai 

langkah persiapan pelaksanaan PISEW, PPK di provinsi akan 

memfasilitasi dan melakukan beberapa kegiatan:  

a. Melakukan proses seleksi dan rekrutmen jasa konsultan individu 

sebagai Tenaga Ahli Provinsi  (TAPr) dan atau Asisten TA.Pr, dan 

memobilisasi TAPr dan atau Asist. TAPr; 

b. Melakukan proses seleksi dan rekrutmen jasa konsultan individu 

sebagai Fasilitator Masyarakat (FM), memobilisasi dan menempat 

lokasi penugasan FM; dan 
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c. Bersama Tim Pelaksana Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan 

melakukan Identifikasi Kelembagaan BKAD. 

3.1.3 Persiapan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan 

Persiapan pelaksanaan kegiatan PISEW di kabupaten dikoordinasikan 

oleh Tim Pelaksana Kabupaten dan Kecamatan dengan urutan sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi Kelembagaan BKAD; 

b. Pencatatan kelembagaan BKAD di Notaris; 

c. Pencatatan kelembagaan BKAD, sebagai organisasi masyarakat di 

Bappermas; dan 

d. Sinkronisasi rencana kegiatan pembangunan Daerah dengan 

rencana kegiatan PISEW. 

3.1.3.1 Pembentukan BKAD PISEW  

Pembentukan lembaga pengelola kegiatan PISEW yang dapat 

dipertanggungjawabkan dibentuk berdasarkan hasil 

musyawarah antar desa yang menjadi Peraturan Bersama Kepala 

Desa yang ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa 

atau lebih yang melakukan kerjasama antar desa.(Bagian 

Keempat Peraturan Bersama Kepala Desa, Pasal 88, Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa). 

Pembentukan lembaga pengelola kegiatan PISEW mtim engacu 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa Bab 

IV Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Pasal 11. 

Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dapat 

dilaksanakan setelah terbitnya Keputusan Menteri Lokasi PISEW 

dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan 

yang dikoordinir oleh Satuan Kerja Pelaksanaan PPW bersama 

PPK PKP. 
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3.1.3.2 Pengajuan Pencatatan Kelembagaan 

Merupakan tindak lanjut dari proses identifikasi kelembagaan 

BKAD di tingkat kecamatan, hal ini dilakukan jika hasil dari 

identifikasi dan verifikasi kelembagaan belum sesuai dengan 

ketentuan dari aspek pencatatan di notaris. 

Peran dari Kecamatan sangat penting untuk melakukan mediasi 

dan pendampingan dalam upaya BKAD terpilih untuk dicatatkan 

di notaris serta pencatatan di Bapermas/BPMPD Kabupaten. 

 

3.2 PELATIHAN 

Kegiatan pelatihan dilakukan untuk memberikan pemahaman substansi dan 

keterampilan kepada para pelaksana Kegiatan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kemampuan dalam melakukan kegiatan PISEW, disamping 

itu juga memperkenalkan kegiatan PISEW, hal-hal   yang   disampaikan   

meliputi kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme pelaksanaan 

agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap kegiatan 

Kegiatan PISEW. 

Pelatihan dilakukan melalui berbagai kegiatan formal berupa pelatihan, 

workshop dan rapat koordinasi maupun bersifat informal seperti; rapat 

koordinasi dan OJT (On the Job Tranning), kegiatan pelatihan akan dilakukan 

secara periodik dengan tema dan materi pelatihan disesuaikan dengan 

kebutuhan para pelaku agar mampu memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan 

PISEW. 

3.2.1 Pelatihan Tingkat Pusat 

Kegiatan pelatihan sekaligus peluncuran kegiatan Kegiatan PISEW di 

pusat dilaksanakan di Jakarta, diikuti oleh Pemerintah Provinsi, Satker 

Pelaksanaan PPW/PPK di provinsi, Tenaga Ahli Provinsi (TAPr), pada 

kegiatan ini akan disampaikan konsep serta tata laksana kegiatan. 

3.2.2 Pelatihan Tingkat Provinsi 

Kegiatan pelatihan di provinsi diikuti oleh Tim Pelaksana Kabupaten, 

Camat, Fasilitator Masyarakat (FM) dan BKAD.  Pada kegiatan ini akan 

disampaikan hal-hal terkait pemahaman konsepsi dan fasilitasi 

perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di tingkat 

kabupaten dan kecamatan, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan 

untuk Fasilitator Masyarakat (FM).  

Selain kegiatan pelatihan di awal pelaksanaan, kegiatan pelatihan 

secara periodik akan dilakukan melalui mekanisme OJT.  
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4. TAHAP PERENCANAAN 

4.1 PERTEMUAN KECAMATAN I 

Pertemuan Kecamatan I, merupakan kegiatan di tingkat kecamatan yang 

dihadiri oleh unsur-unsur dari Kecamatan, Pemerintahan Desa (Kepala Desa, 

BPD), BKAD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi 

Masyarakat setempat serta anggota masyarakat secara luas, dimana 30% 

peserta dari undangan adalah perempuan. 

Materi kegiatan yang dibahas dalam Pertemuan Kecamatan I, adalah: 

1. Pengenalan Kegiatan PISEW; 

2. Penggalian Potensi Kawasan; 

3. Penggalian Rencana Infrastruktur; 

4. Pembentukan dan Pemilihan Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau 

Tim Pengawas oleh Ketua BKAD. 

4.1.1 Pengenalan Kegiatan  

Pengenalan Kegiatan adalah upaya memperkenalkan dan 

menyebarluaskan informasi mengenai PISEW kepada masyarakat, 

sebagai penerima Kegiatan dan pelaksana kegiatan di tingkat 

kecamatan dan desa, serta kepada para pelaku dan instansi atau 

lembaga pendukung Kegiatan. 

Pengenalan kegiatan dilaksanakan untuk menyebarluaskan prinsip-

prinsip dan mekanisme penyelenggaraan PISEW serta untuk 

menyamakan persepsi/pandangan dalam pelaksanaan PISEW. 

Informasi yang disampaikan pada pengenalan kegiatan adalah: 

a. Ketentuan pelaksanaan kegiatan, yang terdapat dalam Petunjuk 

Pelaksanaan; 

b. Jenis infrastruktur yang bisa dibangun melalui Kegiatan ini; 

c. Makna dan isi dari dokumen Pakta Integritas. 

Kegiatan pengenalan Kegiatan PISEW di tingkat kecamatan 

dipersiapkan dan dilaksanakan oleh kecamatan dengan didampingi 

oleh FM dan Tim Pelaksana Kabupaten. Pengenalan kegiatan 

dilaksanakan dengan mengundang unsur Pemerintahan Desa (Kepala 

Desa, BPD), Pemerintah Kecamatan, BKAD, Tokoh Masyarakat, Tokoh 

Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta anggota 

masyarakat secara luas didalam lokasi kawasan PISEW. 

Narasumber dalam kegiatan pengenalan kegiatan tingkat kecamatan 

adalah FM, Pihak Kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten. 

Pada saat pelaksanaan pengenalan kegiatan dilakukan juga sosialisasi 

Pakta Integritas, yaitu kesepakatan BKAD dalam melaksanakan 

Kegiatan. Pakta Integritas ditandatangani oleh perwakilan kecamatan, 
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BKAD dan wakil-wakil masyarakat.  

Aparat kecamatan dan seluruh masyarakat termasuk BKAD harus 

mentaati kesepakatan dalam Pakta Integritas. 

Di dalam Pakta Integritas dinyatakan bahwa masyarakat telah 

memutuskan/menyepakati untuk: 

a. Menerima bantuan dana BPM PISEW dan sanggup melaksanakan 

dan menyelesaikannya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan 

PISEW, serta tidak melakukan pemotongan dana BPM yang 

disalurkan melalui BKAD; 

b. Sepakat untuk tidak memberi atau menjanjikan akan memberi 

secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, 

bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut 

diperkirakan, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi 

mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan 

dengan penyalahgunaan dana BPM; 

c. Bilamana ditemukan penyalahgunaan dana berdasarkan Hasil 

Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa maka BKAD harus 

menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan 

pemanfaatan dana BPM bagi masyarakat; 

d. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang dibuat ini 

mengakibatkan kerugian Negara maka bersedia dituntut 

penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4.1.2 Penggalian Potensi Kawasan 

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi dan sumber daya alam 

dilokasi kawasan PISEW untuk dapat dikembangkan, ditingkatkan 

ataupun dimanfaatkan dalam Kegiatan PISEW. Potensi perdesaan 

ditunjukkan oleh produk unggulan berupa komoditas pertanian, 

perikanan, dan sebagainya. Melalui pengembangan infrastruktur sosial 

ekonomi wilayah perdesaan yang berfokus pada komoditas, maka 

penyediaan infrastrukturnya pun tidak hanya memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat, namun turut mendukung pengembangan 

komoditas. Komoditas yang merupakan sumber daya dapat 

dikembangkan dengan adanya dukungan sarana dan prasarana 

tersebut sehingga mampu menjadi stimulan peningkatan 

perekonomian di perdesaan.  

4.1.3 Penggalian Rencana Infrastruktur 

Penggalian terhadap usulan rencana pembangunan infrastruktur 

berdasarkan komoditas ataupun potensi sumber daya yang 

dikembangkan dengan dukungan sarana dan prasarana tersebut, 
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perekonomian masyarakat perdesaan pun turut berkembang dan 

mampu menggerakan sektor lainnya yang saling mendukung serta 

perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi perdesaan yang masih 

membutuhkan pengembangan dan mengakomodasi kebutuhan 

terhadap pengguna berkebutuhan khusus (aspek gender dan 

disabilitas). 

Salah satu kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan sesuai 

dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah 

penetapan usulan kegiatan melalui Musrenbang Kecamatan untuk 

tingkat kecamatan. Sedang untuk tingkat desa, hasil Musrenbang Desa 

yang berupa RPJM Desa merupakan dokumen pembangunan resmi 

berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Pengalian terhadap usulan kegiatan pembangunan dilaksanakan 

berdasarkan perencanaan tahun sebelumnya. Pemilihan kegiatan 

mengacu pada sumber-sumber usulan kegiatan pembangunan tahun 

sebelumnya. Pengambilan sumber usulan dari hasil Musrenbang 

Kecamatan dan Musrenbang Desa ini dimaksudkan agar kegiatan yang 

dilakukan merupakan kebutuhan skala wilayah kecamatan, serta 

usulan yang diperoleh secara partisipatif dari masyarakat. 

Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan dan Desa 

masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Hal tersebut dengan 

pertimbangan untuk membuka peluang munculnya usulan-usulan 

yang merupakan kebutuhan nyata dari kawasan prioritas berdasarkan 

potensi dari sasaran Kegiatan PISEW masih perlu dilakukan survei. 

4.1.4 Pembentukan dan Pemilihan Tim Persiapan, Tim Pelaksana 

dan/atau Tim Pengawas oleh Ketua BKAD 

Tahap Kegiatan Pembentukan dan Pemilihan Tim Persiapan, Tim 

Pelaksana dan/atau Tim Pengawas dilaksanakan guna menjamin 

pelaksanaan kegiatan PISEW oleh BKAD dapat dilaksanakan secara 

terorganisir dengan melibatkan perwakilan dari berbagai unsur 

masyarakat yang mempunyai kemampuan administrasi maupun 

teknis. Untuk itu dalam pemilihan tim tersebut diatas dengan 

mempertimbangkan warga yang mempunyai pengalaman 

kemampuan/keahlian teknis dari mulai survey, perencanaan dan 

pelaksanaan konstruksi. Tim tersebut diatas akan bertanggungjawab 

langsung kepada Ketua BKAD. 
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4.2 SURVEI KAWASAN SASARAN KEGIATAN PISEW 

1. Survei Identifikasi Kawasan 

Kegiatan ini dilakukan oleh BKAD didampingi oleh Fasilitator 

Masyarakat. Proses Survei ditempuh dengan melihat langsung rencana 

lokasi usulan-usulan hasil Pertemuan Kecamatan I dengan melakukan 

pemetaan serta pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi 

kawasan, kondisi kependudukan, dan kondisi pelayanan dasar 

prasarana perdesaan dalam kawasan sampai dengan permasalahan yang 

dihadapi. Hasil pemetaan survei kawasan sasaran didokumentasikan  

dalam bentuk: 

a. Peta Batas Tapak; 

b. Profil Masalah dan Potensi Sarana dan Prasarana; 

c. Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat; 

d. Profil Kelembagaan setempat; 

e. Profil Kebutuhan infrastruktur dasar kawasan; 

f. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang masih berupa rencana; 

dan 

g. Peta dan Profil Keluarga Miskin. 

2. Survei Rencana Infrastruktur 

Survei lapangan rencana infrastruktur diperlukan untuk lebih 

memahami permasalahan dan kendala dalam perencanaan, lokasi 

kegiatan, juga dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang 

dibutuhkan untuk analisis, dengan melakukan kegiatan antara lain: 

a. Melakukan Pengamatan kondisi pelengkap/ pendukung atau faktor–

faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis; 

b. Penilaian kondisi awal pada lokasi yang akan direncanakan 

(pengamatan kondisi eksisting). 

c. Menentukan titik koordinat lokasi infrastruktur rencana dan batas 

delineasi kawasan terlayani infrastruktur terbangun.  

Dengan menggunakan data hasil survei, selanjutnya dilakukan analisis 

untuk pengambilan keputusan didalam perencanaan suatu kegiatan. 

Tentunya sangat dibutuhkan data–data yang akurat sesuai yang 

diharapkan agar tidak terjadi kesalahan ataupun gagal perencanaan. 

3. Penyusunan Dokumen Profil Kawasan  

Penyusunan dokumen profil kawasan dilakukan oleh BKAD dengan 

pendampingan oleh FM. Dokumen ini akan memuat semua proses yang 

dimulai dari Pertemuan Kecamatan I (satu) sampai dengan proses Survei 

Kawasan Sasaran PISEW (dilengkapi dengan dokumen-dokumen 

pendukungnya). 

Dokumen profil kawasan juga dilengkapi mengenai usulan Pemanfaatan 

dan Pemeliharaan dan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana 
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dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala agar 

infrastruktur terbangun tetap terjaga dan berfungsi dengan maksimal. 

 

4.3 SINKRONISASI HASIL SURVEI KAWASAN KECAMATAN DENGAN 

KABUPATEN 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat koordinasi antara Tim 

Pelaksana Kabupaten dengan BKAD yang difasilitasi oleh Tim Pelaksana 

Provinsi guna menjalin harmonisasi dan sinergitas kegiatan PISEW dengan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut diharapkan infrastruktur yang 

direncanakan dapat mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan PISEW 

dan rencana tata ruang wilayah kabupaten. 

 

4.4 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 

Penyusunan Gambar Rencana Teknis dan RAB Infrastruktur dilaksanakan 

oleh BKAD dan FM dengan melakukan konsultasi serta asistensi kepada Tim 

Pelaksana Kabupaten (instansi teknis terkait atau yang ditunjuk). 

Penyusunan RAB mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis 

Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.  

Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2016 dapat 

menggunakan analisis harga satuan lainnya seperti: AHS-SNI, analisa BOW, 

analisa K Bina Marga, buku panduan produksi teknologi dari Balitbang 

PUPR, analisa harga setempat yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.   

a. Sistematika Penyusunan Gambar Rencana 

Dokumen Gambar Rencana berupa gambar kerja lengkap dan terdiri dari 

berbagai skala gambar. Penyusunan dokumen DED melalui tahapan 

berikut: 

1) Pekerjaan persiapan 

Pekerjaan persiapan meliputi mobilisasi personil, peninjauan lokasi 

kegiatan (survei pendahuluan), penyusunan rencana kerja yang 

meliputi waktu, dan lama pengukuran lokasi dan memantapkan 

rencana kerja. Pada pekerjaan persiapan ini juga dilakukan penilaian 

kondisi awal, yang meliputi: 

a) Melakukan pengamatan kondisi eksisting; 

b) Mengkaji beberapa fasilitas pelengkap/ pendukung atau faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis. 

2) Survei lapangan 

Survei lapangan diperlukan untuk lebih memahami permasalahan 

dan kendala dalam perencanaan, di lokasi kegiatan, juga dilakukan 
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untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk 

analisis. Jadwal dan jenis kegiatan survei yang akan dilakukan 

disesuaikan dengan kriteria dan kebutuhan  DED infrastruktur yang 

akan disusun. 

3) Analisis dan Perencanaan 

Berdasarkan data hasil survei kemudian dilakukan analisis untuk 

pengambilan keputusan perencanaan termasuk didalamnya: 

a) Analisis terhadap kendala dan permasalahan yang perlu 

diantisipasi; 

b) Azas manfaat infrastruktur terpilih  terhadap  pengembangan 

kawasan secara keseluruhan; 

c) Penciptaan keterkaitan (linkage) dalam kawasan dan antara 

kawasan dengan daerah lainnya dalam kecamatan. 

b. Penyusunan Rancangan Teknis Rinci (Detail Engineering 

Design/DED) 

1) Menyusun Rencana Teknis Rinci (RTR) beserta Gambar Teknisnya, 

meliputi: 

a) Penyesuaian desain infrastruktur dengan dengan masalah-

masalah teknis yang perlu diselesaikan; dan 

b) Dilanjutkan dengan penyusunan gambar kerja/rencana teknis 

yang disusun dan dibuat rapi dalam satu bentuk album gambar. 

2) Menyusun Spesifikasi Teknis Kegiatan  

Pada kegiatan ini akan disusun spesifikasi teknis bahan bangunan 

dan syarat serta ketentuan  pelaksanaan yang berhubungan dengan 

desain teknis. 

c. Sistematika Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Biaya (Begrooting) suatu 

bangunan atau proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang 

diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang 

berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. 

Membuat anggaran biaya berarti menafsir atau memperkirakan harga 

suatu barang, bangunan, satuan pekerjaan atau benda yang akan dibuat 

dengan teliti dan secermat mungkin. Anggaran biaya pada kegiatan yang 

sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan 

perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. 
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Secara umum pelaksanaan perhitungan anggaran biaya dapat dilihat 

pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.1 Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Biaya 

 

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam perhitungan rencana 

anggaran adalah: 

1) Bestek 

Bestek adalah uraian yang sejelas-jelasnya tentang pelaksanaan 

bangunan untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat 

teknis, yang terdiri dari: 

a) Keterangan tentang proyek yang akan dibangun; 

b) Keterangan tentang bagaimana melaksanakan bagian proyek 

tersebut; 

c) Keterangan mengenai administrasi proyek. 

2) Gambar Bestek 

Gunanya untuk menentukan/menghitung besarnya masing-masing 

volume pekerjaan. Gambar bestek terdiri dari: 

a) Gambar rencana dengan perbandingan tertentu, biasanya 

digunakan skala 1:100; 

b) Gambar-gambar penjelasan dengan skala 1:5 dan 1:10 bagi 

konstruksi-konstruksi yang sulit. 

c) Dengan adanya bestek dan gambar bestek, maka pelaksana dapat 

membayangkan bentuk dan macam bangunan yang diingini oleh 

Pemberi Tugas. 

3) Harga Satuan Pekerjaan 

Didapat dari harga satuan bahan dan harga satuan upah berdasarkan 

perhitungan analisa harga setempat. 

d. Tata Cara Perhitungan RAB 

Rencana Anggaran Biaya merupakan Dokumen Perhitungan Volume 

Pekerjaan berdasarkan Rencana Teknis, Harga dari berbagai macam 

Bahan/Material, Alat dan Tenaga yang dibutuhkan pada suatu 

Konstruksi. Melalui RAB dapat diketahui Taksiran Biaya setiap item/sub 

Kegiatan. 
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Langkah lanjut setelah perhitungan RAB gambar  teknis adalah 

melakukan kajian dan perhitungan terhadap: 

1) Tenaga Kerja 

Ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya harga 

pekerja tergantung dari masing-masing keahlian yang dimiliki oleh 

personil tersebut dan bervariasi pada setiap daerah. Harga tenaga 

kerja dihitung per hari kerja yaitu 8 jam per hari. 

2) Harga Bahan 

Ketersediaan dan harga bahan dan material yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. 

Ketersediaan dan Harga Bahan dan Material bervariasi pada setiap 

daerah misalnya harga Semen, Pasir, Batu Kali, dan sebagainya. 

Harga Bahan dihitung dengan satuan per unit, buah, atau m³ 

disesuaikan dengan jenis  dan ketersediaan bahan tersebut. 

3) Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

Harga Satuan Pekerjaan adalah perhitungan analisa harga untuk 

satu satuan pekerjaan (sub pekerjaan)  berdasarkan Harga Bahan dan 

besaran upah Tenaga Kerja setempat dan dapat diperoleh dari satu 

daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah setempat.   

Ada 3 (tiga) istilah yang harus dibedakan dalam Penyusunan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) yaitu: Harga Satuan Bahan, Harga Satuan 

Upah dan Harga Satuan Pekerjaan. Harga Satuan Pekerjaan dihitung 

berdasarkan satuan per pekerjaan. 

4) Volume Pekerjaan 

Volume Pekerjaan adalah Rincian Besar Volume atau Kubikasi suatu 

Pekerjaan. Artinya memuat uraian dan perhitungan  besaran Volume 

untuk masing-masing pekerjaan sesuai dengan Gambar Bestek dan 

Gambar Detail. Untuk itu harus dikuasai tata cara membaca Gambar 

Bestek berikut Gambar Detail/Penjelasan.  

5) Rencana Anggaran Biaya 

Besaran total Anggaran Biaya adalah Jumlah Hasil perkalian Volume 

dengan Harga Satuan Pekerjaan yang bersangkutan. Secara umum 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 

RAB = Volume x Harga Satuan Pekerjaan 

 

DED dan RAB yang disusun sudah dilakukan konsultasi dan asitensi 

dengan Tim Pelaksana Kabupaten, selanjutnya diverifikasi oleh 

TAPr/Asst. TAPr, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh PPK sebagai 

dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kontrak 

Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Kontrak Swakelola. 
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e. Evaluasi Perencanaan dan Penetapan Kegiatan oleh PPK di provinsi 

Dilaksanakan untuk memastikan serta menilai kelayakan perencanaan 

yang sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat teknis yang berlaku agar 

tercapai tujuan dan sasaran kegiatan. Kegiatan ini dilakukan untuk 

meminimalisir terjadinya perubahan pekerjaan dilapangan dan sebagai 

bahan untuk diajukan dalam membuat Perjanjian Kerjasama 

(PKS)/Kontrak Swakelola antara PPK di provinsi dengan Penyelenggara 

Swakelola dalam hal ini BKAD. 

 

4.5 PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN 

Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding adalah kesepakatan 

antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dan pimpinan 

Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau 

penanggung jawab Kelompok Masyarakat (BKAD) secara tertulis sebagai 

dasar penyusunan PKS/kontrak SWAKELOLA. 

 

4.6 PENYUSUNAN RANCANGAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)/ 

KONTRAK SWAKELOLA 

Pejabat Pembuat Komitmen menyusun rancangan PKS/Kontrak Swakelola 

dengan Tim Persiapan Pelaksana Swakelola dalam hal ini BKAD, yang paling 

sedikit berisi: 

1. Para pihak; 

2. Barang/jasa yang akan dihasilkan; 

3. Nilai pekerjaan; 

4. Jangka waktu pelaksanaan; 

5. Hak dan kewajiban para pihak. 

 

4.7 DUKUNGAN BANTUAN TEKNIS PERENCANAAN DED DAN RAB 

TINGKAT PUSAT 

Tahapan kegiatan bantuan teknis perencanaan DED dan RAB di tingkat 

pusat secara sampling, dimaksudkan untuk memastikan kesiapan serta 

kelayakan hasil perencanaan yang sesuai dengan spesifikasi dan syarat-

syarat teknis. Hasil bantuan teknis sebagai rujukan serta rekomendasi 

provinsi untuk memfinalisasi perencanaan teknis yang akan dijadikan 

dokumen PKS/Kontrak Swakelola. 
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5. TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI  

Tahap pelaksanaan konstruksi dilaksanakan setelah proses perencanaan 

selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. 

Proses pemilihan BKAD yang dilaksanakan oleh PPK di provinsi. 

 

5.1 RAPAT PRA PELAKSANAAN 

Rapat Pra Pelaksanaan menjadi salah satu acuan langkah kerja di lapangan, 

yang dilaksanakan di kecamatan dengan materi sebagai berikut: 

1. Spesifikasi pekerjaan menjelaskan berkaitan dengan aspek mutu bahan; 

2. Organisasi kerja; dan 

3. Tata cara pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan. 

 

5.2 PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)/KONTRAK 

SWAKELOLA  

Penandatanganan Perjanian Kerjasama berupa Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan  antara BKAD dengan PPK  PKP pada Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah. 

Pengajuan Dana untuk Pekerjaan dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, Tahap 

Pertama sebesar 70% dapat dicairkan setelah penandatanganan kontrak, 

dan sisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat progres pelaksanaan 

kegiatan sudah mencapai 50%. 

PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan 

penangguhan pencairan dana untuk pencairan Tahap II jika terjadi 

penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan penyalahgunaan dana di lapangan, 

sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh musyawarah ditingkat 

kecamatan dengan mediasi Tim Pelaksana Kabupaten dan Provinsi. Apabila 

tidak terselesaikan di tingkat struktural akan dilanjutkan ke lembaga 

pengawasan fungsional yang berwenang (Inspektorat Jenderal dan/atau 

BPKP). 

 

5.3 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI 

Pelaksanaan konstruksi harus mematuhi langkah-langkah yang telah 

disepakati dalam Rapat Pra Pelaksanaan. Apabila kenyataan di lapangan 

diperlukan perubahan rencana, maka BKAD harus melaporkan kepada 

pemberi tugas. 

Perubahan pekerjaan, baik berupa pemindahan lokasi, perubahan volume, 

penambahan/pengurangan/ perubahan komponen konstruksi dsb, hanya 

dapat dilaksanakan bila telah mendapat persetujuan tertulis dari PPK PKP 

pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah. 
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5.4 PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan 

kegiatan fisik agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. 

Dilakukan dengan pengumpulan informasi yang terkait pekerjaan fisik, 

seperti pengecekan kualitas material, pemantauan pelaksanaan konstruksi 

melalui pengukuran progres harian dan mingguan, pemantauan 

pemanfaatan dana, dan pemantauan jumlah pekerja yang berpartisipasi. 

Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap permasalahan dan kesulitan 

yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi, misalnya kejadian alam seperti 

cuaca, ataupun bencana alam.  

Pengawasan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Provinsi, 

Asisten Tenaga Ahli Provinsi dan FM. Dalam tahap ini merupakan tahapan 

yang penting, untuk itu diharapkan masyarakat secara luas mampu 

melaksanakan fungsi kontrol sebagai berikut: 

1. Pengendalian Mutu 

Hal-hal yang terkait dengan pengendalian mutu adalah: 

a. Penyimpanan Bahan/Material 

Bahan-bahan harus disimpan sedemikian rupa untuk menjamin 

perlindungan kualitas dan agar mudah diperiksa oleh pengawas. 

b. Metode Pengangkutan Material/Campuran 

Pengangkutan material harus diatur agar tidak terjadi gangguan di 

antara pelaksanaan berbagai pekerjaan. Bila perlu pengawas dapat 

mengenakan pembatasan bobot pengangkutan untuk melindungi 

setiap jalan dan infrastruktur yang ada di sekitar lokasi. 

c. Pemeriksaan Material  

Material yang akan digunakan harus diperiksa oleh FM dengan 

dukungan format pengawasan. 

d. Test Lapangan 

Setelah pekerjaan selesai untuk infrastruktur-infrastruktur tertentu 

(khusus untuk infrastruktur sanitasi dan air minum) perlu dilakukan 

pengujian kualitas terhadap hasil. Adapun mekanisme pengujian 

yang melibatkan instansi teknis terkait atau dinas-dinas berwenang 

lainnya.  

2. Pengendalian Kuantitas/Volume 

Pengawasan kuantitas, dilakukan untuk mengecek bahan-bahan yang 

ditempatkan, dipindahkan, atau yang terpasang. Tenaga Ahli Provinsi 

bersama FM akan memeriksa bahan-bahan berdasarkan volume dan 

biaya yang direncanakan.  
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3. Pengendalian Waktu 

Untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang optimal, perlu 

diperhitungkan mengenai kebutuhan alat dan kebutuhan jumlah tenaga 

kerja. 

a. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan yang dibuat Pelaksana dicek oleh Tenaga Ahli 

Provinsi sebelum pekerjaan dimulai terhadap: 

1) Kelayakan rencana target terhadap kondisi cuaca; 

2) Metode konstruksi yang sistematis dan benar; 

3) Pengendalian waktu berdasarkan jadwal pelaksanaan tersebut. 

Jadwal pelaksanaan tersebut dijabarkan kedalam target harian, 

kemudian diperiksa terhadap pencapaian target hariannya. Apabila 

target harian tidak terpenuhi maka selisih volume harus di 

programkan/dicapai untuk hari berikutnya. Bila dilaksanakan 

dengan baik maka pelaksanaan konstruksi dapat diselesaikan sesuai 

jadwal. 

b. Alat Berat 

Jika alat berat dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi, maka 

kapasitas alat/kombinasi alat harus dihitung terlebih dahulu agar 

penggunaan alat berat dapat diminimalisasi ataupun efisien. 

c. Tenaga Kerja dan Jumlah Jam Kerja 

Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target 

waktu. Bila kondisi pekerjaan diperkirakan tidak bisa diselesaikan, 

maka tenaga kerja perlu ditambah atau lembur. 

4. Pengendalian Biaya 

Hal yang perlu di perhatikan dalam pengendalian biaya adalah 

pengukuran hasil pekerjaan yang dilakukan dengan akurat dan benar 

sehingga kuantitas biaya sesuai dengan gambar rencana. 

 

5.5 PELAPORAN KEGIATAN 

Bagian lain dari pengawasan pelaksanaan adalah pencatatan dan 

pendokumentasian hasil dan proses di lapangan. Catatan dan dokumentasi 

ini disusun dalam bentuk laporan yang harus dibuat secara sederhana dan 

seringkas mungkin dan dilakukan secara berkala. 

Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan:  

1. Laporan Harian (Pemasukan dan penggunaan material, alat, tenaga kerja 

dan cuaca); 

2. Buku Kas, yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana; 

3. Pengisian Buku Bimbingan (Instruksi); 

4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan;  

5. Kesesuaian waktu pelaksanaan; 
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6. Foto yang menggambarkan kondisi lapangan (0%; 25%; 50%; 100%). 

Secara terperinci, pelaporan pengawasan pelaksanaan (supervisi) konstruksi 

dapat mengacu pada format-format dalam lampiran ini. 

Selain itu, BKAD selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan wajib 

melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada masyarakat yang disampaikan 

melalui Papan Informasi setiap lokasi infrastruktur secara periodik setiap 

dua minggu. 

 

5.6 PERUBAHAN PELAKSANAAN FISIK (KONSTRUKSI) 

Pada umumnya dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan infrastruktur hampir 

selalu mengalami perubahan kontrak, perubahan ini bisa disebabkan adanya 

perpanjangan waktu (time extension), penambahan ataupun pengurangan 

nilai kontrak sebagai akibat adanya revisi desain atau penambahan lingkup 

kegiatan. 

Faktor-faktor yang penting dalam mengajukan suatu proses perubahan 

kontrak adalah alasan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu, 

uraian pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan, kemudian bagaimana 

dikaji (review) terhadap usulan perubahan tersebut. Ketiga unsur diatas 

merupakan suatu keharusan yang perlu dibahas dan dikembangkan untuk 

dapat dipertanggungjawabkan dalam kelayakan teknis maupun biayanya. 

Tahapan dalam melakukan perubahan perjanjian kerja sama adalah: 

1. BKAD mengajukan usulan kepada PPK PKP pada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah terkait dengan perubahan kontrak. Dalam 

usulan ini dijelaskan alasan terhadap perubahannya. Dalam proses 

penyusunan usulan ini dibantu oleh FM; 

2. Tenaga Ahli Provinsi dan Fasilitator melakukan verifikasi terhadap 

usulan yang disampaikan oleh BKAD; 

3. Change orders sesuai kebutuhannya dapat dilengkapi dengan sketsa-

sketsa, justifikasi teknis, kemudian kompensasi sebagai akibat dari 

perubahan tersebut bisa berupa biaya dan tambahan waktu dan 

pelaksanaan bila diperlukan; 

4. Dokumentasinya dibuat atas kesepakatan serta ditandatangani oleh 

BKAD maupun TAPr/asisten TAPr dan fasilitator masyarakat kemudian 

diserahkan kepada PPK di provinsi untuk persetujuan; 

5. PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan 

pembahasan dengan TAPr/asisten TAPr, fasilitator masyarakat, dan 

BKAD untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk rekomendasi 

terhadap perubahan yang terjadi yang berisi penjelasan dan alasan-

alasannya; dan 

6. PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah menyiapkan 

Berita Acara Pembahasan dan Amandemen Perjanjiannya. 
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6. TAHAP PASCA KONSTRUKSI 

6.1 PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 

Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap guna memeriksa 

kemajuan pekerjaan serta memastikan kualitas dan kuantitas pekerjaan 

yang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan 

adminstrasinya, pemeriksaan dilakukan pada pencapaian progress 25%, 

50%, 70% dan 100%. 

Pemeriksaan kemajuan pekerjaan konstruksi fisik pada progress 25% dan 

50% sebagai pra-syarat untuk rekomendasi pencairan dari Bank, yang 

dituangkan dalam Lembar Kendali Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Progres 

(25%/50%, 70%).  

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan dilakukan oleh Tim Penilai Hasil Pekerjaan 

yang ditetapkan oleh KaSatker Pelaksanaan PPW, didampingi oleh Tim 

Pelaksana Kabupaten, Fasilitator Masyarakat, BKAD atas hasil akhir 

pekerjaannya. 

Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dilaksanakan atas permintaan BKAD 

kepada PPK di provinsi, setelah Fasilitator selaku pendamping dan pengawas 

lapangan memeriksa kemajuan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan telah 

selesai 100%. 

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui ada kekurangan pada 

pelaksanaan, maka PPK di provinsi memberi waktu kepada BKAD untuk 

melakukan perbaikan terlebih dahulu. 

Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dituangkan dalam Lembar Kendali Hasil 

Akhir Pekerjaan (LKHAP). 

 

6.2 PERTEMUAN KECAMATAN II 

Pertemuan kecamatan II bertujuan untuk memberikan informasi hasil 

pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana Bantuan Pemerintah 

untuk Masyarakat (BPM) yang dilakukan oleh BKAD kepada masyarakat desa 

dalam kawasan PISEW. Pertemuan kecamatan II ini  dilaksanakan setelah 

pelaksanaan konstruksi selesai 100% atau pada saat batas waktu Perjanjian 

Kerja Sama selesai. 

Pertemuan kecamatan II dipimpin oleh Camat dengan mengundang Tim 

Pelaksana Provinsi dan Kabupaten, Kepala Desa, KPP, Tokoh masyarakat 

desa dan masyarakat desa, Fasilitator Masyarakat, dimana 30% peserta yang 

diundang adalah perempuan. Dalam pertemuan ini Pelaksana BKAD 

menjelaskan secara rinci dan transparan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pengelolaan dana BPM. 
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Materi dalam Pertemuan Kecamatan II, adalah: 

1. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K); 

2. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) disertai foto-foto pelaksanaan. 

3. Penyampaian Dokumen Gambar Rekaman Akhir (As Built Drawing) yang 

terdiri dari: 

a. Judul dan Penulisan Lembar Depan (Cover) 

b. Lembar Pengesahan 

c. Lembar symbol atau keterangan gambar (legenda) 

d. Daftar kuantitas akhir 

e. Gambar Situasi 

f. Gambar Denah/Layout 

g. Gambar Penampang/Potongan Memanjang 

h. Gambar Penampang/Potongan Melintang 

i. Gambar Detail 

Hasil pertemuan kecamatan II disampaikan kepada kecamatan dan PPK di 

provinsi sebagai pencatatan arsip. Apabila pekerjaan fisik sudah selesai 

(mencapai 100%), laporan pertanggungjawaban terdiri dari Laporan 

Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Realisasi Kegiatan dan Biaya 

(RKB). 

Apabila pelaksanaan kegiatan fisik tidak selesai pada waktunya (pada akhir 

tahun anggaran belum mencapai 100%) maka laporan pertanggungjawaban 

Pelaksana harus terdiri dari Laporan Pembuatan Realisasi Kegiatan dan 

Biaya (RKB), Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK), 

dan Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (Perjanjian Kerja 

Sama). 

 

6.3 PEMBUATAN LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

(LP2K) 

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) adalah laporan yang 

ditandatangani oleh Ketua BKAD diketahui FM untuk menyatakan bahwa 

seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap 

diperiksa oleh Tim Penilai Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh KaSatker 

Pelaksanaan PPW. Kondisi 100% dapat dicapai setelah dilakukan 

pemeriksaan bersama Tim Penilai Hasil Pekerjaan didampingi Tim Pelaksana 

Kabupaten, FM, dan BKAD.   

Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi baik 

pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya harus sudah 

dilengkapi dan dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). 

Lembar LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Satker 

Pelaksanaan PPW untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan di 

lapangan.  
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6.4 PEMBUATAN REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA (RKB) 

BKAD  harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut 

rekapitulasinya dan disetujui PPK di provinsi. Hal ini sebagai bentuk 

penjelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta 

penggunaan dana BPM kegiatan PISEW.  

Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi pada 

saat LP2K dibuat pelaksanaan di lapangan. Hal-hal yang harus dicatat 

meliputi harga-harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besar, dan 

distribusi dana dari setiap kegiatan di luar infrastruktur seluruhnya. Catatan 

harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan 

pelaporan harian, sehingga harga satuan pekerjaan pada RKB mengikuti 

harga riil pembelanjaan.  

Pada prinsipnya pembuatan RKB merekap atau merangkum seluruh catatan 

penggunaan  dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama 

pelaksanaan. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen 

penyelesaian adalah denah atau layout, peta situasi, detail konstruksi dan 

lain-lain yang juga bagian dari RKB. Jika terjadi perubahan pada 

infrastruktur terbangun, dilakukan perubahan pada gambar dan harus 

dituangkan dalam berita acara revisi. 

 

6.5 PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN KEGIATAN (SP2K) 

Surat pernyataan penyelesaian kegiatan ini berisikan kesanggupan untuk 

menyelesaikan kegiatan sampai dengan waktu yang direncanakan, dengan 

sepengetahuan PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah . 

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya kekurangan dalam 

pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka PPK PKP pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah dapat memberikan kesempatan waktu 

kepada BKAD untuk menyelesaikan kegiatan konstruksi dan atau 

melakukan perbaikan dengan batas waktu selambat–lambatnya 31 

Desember tahun berjalan. 

Perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun 

anggaran dapat diberikan dengan kondisi kahar. Dalam hal BKAD gagal 

menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan PKS berakhir, namun 

PPK menilai bahwa BKAD mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK 

memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian 

kesempatan kepada BKAD untuk menyelesaikan pekerjaan harus diatur 

dalam PKS termasuk jangka waktu penyelesaian pekerjaan. 
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6.6 PEMBUATAN BERITA ACARA STATUS PELAKSANAAN KEGIATAN 

(BASPK) 

Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, ternyata kegiatan 

pembangunan infrastruktur belum dapat diselesaikan, atau dana belum 

disalurkan seluruhnya, maka BKAD dan FM dengan sepengetahuan PPK di 

provinsi, dan Kecamatan membuat Berita Acara Status Pelaksanaan 

Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi 

hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu.   

Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, yaitu realisasi kegiatan dan 

biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar infrastruktur terbangun 

hingga saat itu. Jika pada saat BASPK masih terdapat sisa dana yang belum 

terserap dari KPPN maka sisa dana tersebut tidak dapat ditarik kembali dan 

harus dikembalikan ke kas negara. 

 

6.7 PEMBUATAN DOKUMEN PENYELESAIAN 

Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi 

tentang laporan pertanggungjawaban BKAD selaku pelaksana termasuk 

rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya. 

Dokumen dalam lampiran pendukung adalah gambar-gambar infrastruktur 

terbangun, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta 

laporan kemajuan fisik.  

Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh BKAD bersama FM 

untuk disampaikan kepada Satker Pelaksanaan PPW selambat-Iambatnya 1 

(satu) minggu sejak tanggal serah terima pekerjaan. Jika sampai batas waktu 

tersebut dokumen penyelesaian belum bisa dituntaskan, maka Ketua BKAD 

dan FM dengan sepengetahuan PPK PKP pada Balai Prasarana 

Permukiman Wilayah, dan Kecamatan harus membuat Berita Acara 

Keterlambatan dan Kesanggupan penyelesaiannya untuk disampaikan 

kepada Tim Pelaksana Provinsi. 
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6.8 SERAH TERIMA PEKERJAAN 

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah pembangunan infrastruktur 

di lapangan selesai dilaksanakan dan infrastruktur yang dibangun sudah 

sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat. Serah terima pekerjaan dari 

BKAD kepada Satker Pelaksanaan PPW melalui PPK PKP pada Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah. Serah terima infrastruktur terbangun yang 

selanjutnya dapat diserahterimakan pemeliharaan dan pengelolaannya dari 

KPA/Satker Pelaksanaan PPW kepada Pemerintah Desa, untuk 

bertanggungjawab dalam: 

 

1. Memanfaatkan hasil pembangunan untuk kepentingan masyarakat desa 

secara luas; 

2. Melakukan pengelolaan untuk kegiatan pemeliharaan, keberlanjutan, 

dan pengembangan hasil pelaksanaan pembangunan. 

6.9 RENCANA PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN 

Pemanfaatan dan Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan 

sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar 

prasarana dan sarana tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. 

Penyusunan rencana kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan dilakukan 

oleh BKAD bersama dengan pemerintah desa pada lokasi infrastruktur 

terbangun  dengan didampingi oleh FM. Tujuan kegiatan Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan infrastruktur terbangun adalah: 

1. Tersedianya infrastruktur yang tetap berfungsi dengan kualitas dan umur 

pelayanan yang sesuai dengan rencana; 

2. Pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, dapat menghemat 

biaya pemeliharaan; 

3. Tersedianya organisasi pengelola yang aktif dan berfungsi dengan baik. 

Pemanfaatan dan Pemeliharaan sejak proses perencanaan DED dan RAB 

sudah dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan BKAD dengan didampingi oleh 

FM. 

Pada dasarnya sumber pendanaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan adalah 

warga pemanfaat infrastruktur dengan berlandaskan gotong-royong dan 

kesadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur 

adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, dapat juga bersumber dari 

APBDesa. Selain bersumber dari iuran warga, pembiayaan kegiatan 

Pemanfaatan dan Pemeliharaan diharapkan didukung oleh Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala Desa mendukung bantuan 

pendanaan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBDesa, 

dituangkan dalam Peraturan Desa (disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing desa sasaran).
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Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Konstruksi 

Pengadaan 
Konsultan Tk 

Pusat 

Pelatihan Tk. 
Nasional

Pembentukan Tim 
Pelaksana Provinsi 

RAPAT TEKNIS 
(penyampaian 

mekanisme program 
dan pelatihan)

Penandatangan 
Perjanjian Kerja 

Sama

Pemeriksaan  
Pekerjaan dan 
Serah Terima

PROVINSI

KABUPATEN

Pencairan 
Dana BPM 

PENETAPAN LOKASI 
dan SOSIALISASI

Pengadaan 
Konsultan 
Tk Provinsi 

Pembentukan Tim 
Pelaksana Kabupaten 

Pembentukan 
Kelembagaan BKAD 

PISEW

Pertemuan Kecamatan (ke satu) 
(Penyampaian Mekanisme, pengesahan 

kelembagaan, penyepakatan pembentukan 
tim pemelihara)

Surat kesanggupan Memanfaatkan dan 
Memelihara Infrastruktur Terbangun 

Kegiatan PISEW

Pelaksanaan Konstruksi/
Pemanfaatan BPM
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Tim Persiapan

PERTEMUAN 
KECAMATAN 1

SURVAI 
KAWASAN 

PENYUSUNAN  DED 
dan RAB* 

• Pengenalan program 
• Mekanisme & Tahapan  
• Penggalian potensi dan 

Kebutuhan infrastruktur
• Penyepakatan 

menerima program

• Penyusunan  Gambar 
Rencana (DED)

• Rencana Anggaran 
Biaya (RAB)

• Rencana Pemanfaatan 
dan Pemeliharaan

PEMBENTUKAN BKAD PISEW dan 
Pencatatan Kelembagaan

PERTEMUAN 
KECAMATAN 2

SERAH TERIMA 
PEMANFAATAN 

dan 
PEMELIHARAAN

TAHAP PERENCANAAN TAHAP PELAKSANAAN/KONSTRUKSI  SERAH TERIMA ASET DAN EVALUASI PEMANFAATAN

Dokumen Pedukung :
SE Dirjen CK dan lampiran (I,II 
dan III), hasil musrenbang kec 
dan RPJM Desa.

Keluaran/Hasil Kegiatan :
Surat Minat Pemerintah Desa, 
Pakta intergritas, legalitas 
BKAD, Potensi lokal, List 
kebutuhan infrastruktur.  

• Survai Identifikasi 
kawasan

• Survai Rencana 
Infrastruktur

• Penyusunan Profil 
Kawasan

• Sinkronisasi 
Perencanaan Reguler

Dokumen Pedukung :
Peta Desa, hasil musrenbang 
(desa, kecamatan, kabupaten) 

Keluaran/Hasil Kegiatan :
Profil Kawasan (pusat-
penyangga), prioritas 
infrastruktur, ketersediaan dan 
kepastian (legalitas) lahan, 

Dokumen Pedukung :
Peta Desa dan Kawasan, Daftar 
prioritas kegiatan 

Keluaran/Hasil Kegiatan :
RAB, Gambar kerja, harga satuan 
(layout/site-plan, detail teknis), 
Daftar potensi sumber daya, 
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Konstruksi, Amendemen
 
Keluaran/Hasil Kegiatan :
Laporan Penyelesaian 
Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), 
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Berita Acara Status Pelaksanaan 
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Penyelesaian 
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7. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN 

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan 

tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Kegiatan PISEW 

dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi/pembangunan 

infrastruktur yang direncanakan selesai, berfungsi, dan sesuai dengan 

prasyarat dan kemanfaatannya bagi masyarakat. 

Makna dari pengendalian adalah: 

a) Memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme kegiatan berjalan 

efektif; 

b) Menjamin berjalannya kegiatan sesuai waktu dan standar prosedur yang 

ditetapkan; 

c) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

indikator kinerja; 

d) Pelaporan yang terstruktur; dan 

e) Media pengujian kepatuhan atas sistem dan prosedur. 

Untuk mendukung tercapainya makna pengendalian, pendekatan, atau 

orientasi dari pengendalian mencakup: 

a) Menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan; 

b) Mengontrol implementasi untuk mencapai target dan indikator kinerja 

kegiatan; 

c) Memastikan bahwa semua alat, sosialisasi dan materi (petunjuk teknis) 

yang tersebar di pemangku kepentingan memiliki keterkaitan dengan 

pencapaian tujuan kegiatan PISEW; 

d) Memastikan bahwa personel memiliki kualitas dan kinerja yang baik; 

e) Mengelola jadwal kegiatan, dan menghasilkan efisiensi biaya sesuai 

kebutuhan implementasi kegiatan; dan 

f) Memastikan ketersediaan data update dan informasi kegiatan yang 

lengkap, dan sesuai kualitas data yang diharapkan. 

 

7.1 PENGAWASAN 

Pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan setiap tahapan 

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi 

permasalahan. Pengawasan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan atau 

langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil 

pemantauan dan pengawasan, antara lain: 

1. Koreksi atas setiap penyimpangan kegiatan; 

2. Akselerasi atas setiap keterlambatan; dan 

3. Klarifikasi ketidak-jelasan dan sebagainya untuk memperbaiki kualitas 

pelaksanaan konstruksi. 
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Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan Kegiatan PISEW, sistem 

pemantauan dan pengawasan akan dilakukan dengan mekanisme berikut: 

1. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah 

Pemantauan dilaksanakan oleh pihak pemerintah selaku pengelola 

kegiatan, dengan pemantauan berjenjang kepada seluruh aparatur 

terkait pelaksanaan kegiatan, dan pihak konsultan selaku fasilitator yang 

akan berkoordinasi dengan aparat terkait melakukan pemantauan secara 

berjenjang. 

2. Pemantauan dan Pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator 

Pemantauan dan pengawasan oleh konsultan dilakukan secara 

berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, hingga ke desa tempat lokasi 

pembangunan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan 

memanfaatkan sistem informasi pengelolaan kegiatan PISEW dan 

kunjungan ke lokasi kegiatan PISEW. Pengawasan melekat juga 

dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan kegiatan, 

dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan 

segera dilakukan. 

3. Audit Pemanfaatan Dana 

Pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan, Kepala Satuan Kerja/Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN yang pengelolaan 

uangnya tercantum pada DIPA instansi terkait. Kepala Satuan 

Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran harus membuat laporan berdasarkan 

sistem SAI (Sistem Akuntasi Instansi). 

Laporan SAI terdiri dari bukti penerimaan dan pengeluaran yang 

berlangsung selama satu tahun, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 

31 Desember tahun anggaran berjalan. Kepala Satuan Kerja/Kuasa 

Penggunan Anggaran wajib menginvetarisasi semua dokumen SP2D yang 

terkait dengan DIPA tersebut diatas. 

Laporan SAI ini merupakan laporan yang akan diperiksa (diaudit) oleh 

badan/instansi yang ditunjuk. 

 

7.2 EVALUASI 

Evaluasi Kegiatan bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, 

dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka 

Kegiatan PISEW terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala oleh pelaksana 

kegiatan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga Kecamatan. 

Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, objektif, dan transparan. 

Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan 

pengaduan dari berbagai pihak. 
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Komponen dan indikator dalam evaluasi meliputi: 

1. Ketepatan sasaran, dengan indikator: penentuan lokasi, pengadaan 

konsultan pendamping, target sosialisasi, pemilihan/penetapan BKAD, 

pengidentifikasian masalah, dan perencanaan kegiatan; 

2. Manajemen proyek, dengan indikator: kesesuaian biaya, kuantitas, dan 

kualitas pekerjaan, proses, kinerja pelaksanaan dan waktu; serta 

3. Partisipasi masyarakat, dengan indikator: keterlibatan masyarakat dalam 

musyawarah perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, proses 

serah terima hasil kegiatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta 

dampak dari hasil kegiatan. 

Ditinjau dari cakupan wilayahnya, evaluasi kegiatan dapat dibedakan 

menjadi: 

7.2.1 Evaluasi di Tingkat Pusat 

Evaluasi kegiatan di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Pelaksana Pusat 

dan Konsultan Teknis Pengendalian PISEW (KTP PISEW). Pusat 

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat dengan 

mempertimbangkan masukan dari hasil monitoring/ pemantauan yang 

dilakukan di lapangan, ditambah hasil konsolidasi laporan yang 

disampaikan oleh PPK di provinsi dan laporan KTP PISEW. 

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh Koordinator 

Kegiatan adalah: 

a. Penetapan Tim Pelaksana Provinsi; 

b. Pelaksanaan Pelatihan, Workshop, dan Rapat Koordinasi di tingkat 

Pusat dan Provinsi; 

c. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis 

dan panduan kegiatan; 

d. Pelaksanaan penyaluran dana anggaran; dan 

e. Realisasi fisik dan penyerapan dana anggaran. 

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh KTP PISEW 

adalah: 

a. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis 

PISEW; 

b. Realisasi fisik dan keuangan; 

c. Kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan; 

d. Konsistensi kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan;  

e. Peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan; dan 

f. Kinerja Tenaga Ahli Provinsi dan Fasilitator Masyarakat. 
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7.2.2 Evaluasi di Tingkat Provinsi 

Evaluasi kegiatan di tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Pelaksana 

Provinsi dan Tenaga Ahli Provinsi (TAPr). Tim Pelaksana Provinsi 

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan 

masukan dari hasil pemantauan yang dilakukan di lapangan, 

ditambah hasil konsolidasi laporan yang diberikan oleh Tenaga Ahli 

Provinsi (TAPr). 

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh Tim Pelaksana 

Provinsi adalah: 

a. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai  

b. Penyelesaian dokumen perencanaan; 

c. Realisasi fisik dan penyerapan dana anggaran; 

d. Pelaksanaan penyebarluasan informasi penyelenggaraan; dan 

e. Kinerja Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) yang bertugas di wilayah 

kerjanya. 

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh Konsultan di 

tingkat Provinsi adalah: 

a. Kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan; 

b. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pentunjuk Teknis 

dan panduan kegiatan; 

c. Penyelesaian dokumen perencanaan; 

d. Pengelolaan infrastruktur terbangun; dan 

e. Peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan. 

7.2.3 Evaluasi di Tingkat Kecamatan/Kawasan Perdesaan 

Evaluasi kegiatan di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Pelaksana 

Provinsi dan Tenaga Ahli Provinsi (TAPr). Kegiatan evaluasi 

pelaksanaan mempertimbangkan masukan dari hasil 

monitoring/pemantauan yang dilakukan di lapangan ditambah hasil 

konsolidasi laporan yang diberikan oleh BKAD dan Fasilitator. 

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah: 

a. Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan; 

b. Pelaksanaan Pertemuan Kecamatan; 

c. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk teknis dan 

panduan; 

d. Penyelesaian dokumen perencanaan BKAD; 

e. Realisasi pembangunan infrastruktur dan penyerapan dana 

anggaran; dan 

f. Kinerja Fasilitator yang bertugas di wilayah kerjanya. 

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi Fasilitator 

adalah kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan. 
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7.3 KEPATUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI PETUNJUK TEKNIS 

7.3.1 Pelaporan 

Kegiatan pelaporan dibuat berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, 

kabupaten, provinsi, hingga pusat. Pelaporan melalui perangkat lunak 

(software) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana 

Pusat Kegiatan Kegiatan PISEW, Direktorat Pengembangan Kawasan 

Permukiman. Laporan dilakukan melalui jalur koordinasi Tim 

Pelaksana dan KTP PISEW. 

7.3.2 Jalur Koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan 

Mekanisme pelaporan ini dilakukan oleh aparat terkait secara 

berjenjang dari kecamatan hingga pusat, yaitu: 

a. Tim Pelaksana Kabupaten akan menyampaikan laporan setiap tiga 

bulan sekali kepada kepala daerah serta tembusan kepada Tim 

Pelaksana Provinsi yang berisikan: 

1) Bagian kepala Laporan terdiri dari: 

a) Berisi logo sesuai dengan Instansi/SKPD ketua tim 

pelaksana Kabupten; 

b) Nama dan alamat instansi/SKPD ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris; 

c) Kata laporan ditulis dengan huruf kapital di bawah logo dan 

nama instansi; 

d) Kata tentang diletakkan di bawah kata laporan ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris; 

e) Judul laporan ditulis dengan huruf kapital secara simetris 

di bawah tentang. 

2) Bagian batang tubuh Laporan terdiri dari: 

a) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan 

tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika Laporan; 

b) Materi Laporan, yang terdiri atas kegiatan yang 

dilaksanakan,faktor yang mempengaruhi, hasil 

pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal 

lain yang perlu dilaporkan. 

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan; 

4) Penutup, yang merupakan akhir Laporan memuat 

harapan/permintaan arahan/ucapan terima kasih. 

b. Tim Pelaksana Provinsi menyampaikan laporan kepada Direktur 

Jenderal Cipta Karya melalui Tim Pelaksana Pusat setiap tiga bulan 

sekali. Laporan tersebut berisi rekapitulasi kemajuan pelaksanaan 

kegiatan, baik tahap persiapan dan perencanaan, pembangunan 
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prasarana, maupun pembinaan, dan koordinasi terhadap realisasi 

kemajuan kegiatan seluruh kabupaten. 

c. PPK Pusat menyampaikan laporan setiap tiga bulan kepada Tim 

Pelaksana Pusat. 

d. Tim Pelaksana Pusat menyampaikan laporan setiap tiga bulan 

kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. 

7.3.3 Jalur Koordinasi Manajemen 

Pelaporan konsultan terdiri dari laporan pendahuluan, laporan 

mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir. 

Laporan mingguan akan memuat informasi proses pelaksanaan sesuai 

dengan capaian pada minggu yang bersangkutan dan berbagai 

permasalahan yang perlu ditindak-lanjuti. 

Mekanisme pelaporan ini dilakukan oleh Fasilitator Masyarakat, 

Tenaga Ahli Provinsi (TAPr), dan KTP PISEW secara berjenjang dari 

kecamatan hingga pusat, yaitu: 

a. Tingkat Kecamatan 

FM selaku tenaga pendamping di kecamatan, membuat laporan 

kemajuan kegiatan dari pendampingan dan pengamatan terhadap 

pelaksanaan persiapan dan perencanaan di tingkat kecamatan. FM 

menyampaikan laporan mingguan dan bulanan yang merupakan 

konsolidasi dari laporan mingguan kepada PPK di provinsi dengan 

tembusan kepada TPK, Pemerintah Kecamatan. Laporan bulanan 

disampaikan selambat-lambatnya tanggal satu bulan berikutnya.  

FM selaku Pengawas Lapangan di kecamatan, membuat laporan 

kemajuan kegiatan konstruksi dan menyampaikan laporan 

mingguan dan bulanan kepada PPK di provinsi dan TAPr dengan 

tembusan kepada Tim Pelaksana Kabupaten melalui Pemerintah 

Kecamatan. 

b. Tingkat Provinsi 

Tenaga Ahli Provinsi dan /atau Asisten TAPr menerima laporan dari 

FM. selanjutnya mengolah, menganalisis, dan menindaklanjuti 

laporan yang disampaikan oleh FM. Berdasarkan hasil pengamatan 

pada lokasi kegiatan, TAPr menyusun laporan konsolidasi yang 

disampaikan kepada PPK di provinsi dan KTP PISEW, dengan 

tembusan kepada PPK Pusat dan Tim Pelaksana Pusat. 

Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) 

setiap bulan berjalan.  
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c. Tingkat Pusat 

Konsultan Teknis Pengendalian PISEW menerima, mengolah, 

menganalisis, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh 

TAPr. Selanjutnya KTP PISEW menyusun dan memberikan laporan 

kepada PPK Pusat dengan tembusan kepada Tim Pelaksana Pusat, 

disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap bulan berjalan. 

 

7.4 PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH 

7.4.1 Penanganan Pengaduan dan Masalah Masyarakat 

Persoalan bisa muncul pada berbagai tingkat pelaksanaan di 

masyarakat, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat pusat. Hal ini 

dapat mengakibatkan munculnya pertanyaan, keluhan, atau tuntutan 

yang lebih serius dari masyarakat. Banyaknya keluhan bukan berarti 

kinerja Kegiatan buruk, tapi bisa berarti bahwa masyarakat menjadi 

lebih berdaya dan lebih sadar, peduli, dan secara aktif berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan. Hal terpenting adalah pengaduan 

ditangani dengan benar dan segera diselesaikan. 

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk dari pengawasan 

masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Keagamaan, Perguruan 

Tinggi, Warga Masyarakat, dan/atau Media Massa. 

a. Dimana dan Bagaimana Menangani Pengaduan  

Pada Kegiatan PISEW, pengaduan dapat disampaikan melalui 

(sesuai dengan fasilitas yang sudah tersedia pada tiap tingkat): 

1) Unit Pengaduan Masyarakat yang berada di kabupaten atau 

provinsi;  

2) Kotak pengaduan Kegiatan PISEW yang ditempatkan di Kantor 

Kepala Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Dinas PU/Bappeda 

Provinsi, dan Kabupaten; 

3) Fax. (Pusat, Provinsi, Kabupaten), website, alamat e-mail; dan 

4) Surat yang dikirim langsung ke Fasilitator Masyarakat, ke 

konsultan, atau ke pemerintah terkait yang berwenang. 

b. Klasifikasi Pengaduan dan Masalah 

Seluruh pengaduan harus dicatat sesuai macamnya, dan segera 

ditangani.  

Untuk memudahkan pencatatan dan penanganannya, pengaduan 

dikelompokkan berdasarkan jenis masalah yang terjadi, yaitu:  

1) Pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan prinsip dan 

prosedur Kegiatan; 

2) Pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan, 

penyalahgunaan, atau penyelewengan dana; 
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3) Pengaduan yang berkaitan dengan tindakan intervensi yang 

mengarah pada hal negatif dan merugikan masyarakat maupun 

kepentingan Kegiatan; 

4) Pengaduan yang berkaitan dengan kejadian yang mengarah 

pada kondisi Force Majeur (suatu keadaan yang terjadi diluar 

kemampuan manusia, seperti; akibat bencana alam, kerusuhan 

masal); 

5) Pertanyaan, kritik, dan saran dari masyarakat terhadap 

Kegiatan. Selain sebagai masukan untuk Kegiatan, juga untuk 

mengukur keberhasilan dan tingkat sosialisasi dan kesadaran 

masyarakat terhadap Kegiatan PISEW. 

Hal-hal yang diadukan seringkali tidak hanya terdiri dari satu 

kategori permasalahan saja, tetapi mencakup beberapa kategori 

permasalahan. Untuk itu dalam mengkategorikan pengaduan, 

perlu dilihat aspek apa yang paling menonjol yang menjadi inti 

permasalahan. 

7.4.2 Prinsip Penanganan Pengaduan dan Masalah 

Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam menangani 

pengaduan atau masalah:  

a. Rahasia: Identitas pelapor harus dirahasiakan kecuali yang 

bersangkutan menghendaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan 

untuk melindungi hak pelapor. 

b. Transparan: Penanganan masalah harus mengacu pada asas 

DOUM (Dari, Oleh, Untuk Masyarakat). Artinya masyarakat 

didampingi oleh FM harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses 

penanganan pengaduan/masalah. Kemajuan penanganan masalah 

harus disampaikan kepada seluruh masyarakat, baik melalui 

forum musyawarah maupun melalui papan informasi dan media 

lain yang memungkinkan, sesuai kondisi setempat. Masyarakat 

dimotivasi untuk berperan aktif dan mengontrol proses 

penanganan pengaduan/masalah yang terjadi. Tugas FM, TAPr, 

dan KTP PISEW adalah mendorong dan mengadvokasi serta 

memastikan bahwa masyarakat pro-aktif dalam proses 

penanganan masalah. 

c. Proporsional: Penanganan pengaduan harus sesuai dengan 

cakupan kasus/masalah yang terjadi. Jika kasusnya berkaitan 

dengan penyimpangan prinsip dan prosedur, maka fokus 

penanganan harus mengenai prinsip dan prosedur tersebut. Jika 

permasalahan berkaitan dengan penyimpangan dana, maka 

masalah/kasus yang ditangani harus keduanya, baik 

penyimpangan prinsip dan prosedur maupun penyimpangan dana. 
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Kemungkinan penanganan kasus ini akan melibatkan unit 

pemeriksa yang mempunyai kewenangan dan telah ditunjuk oleh 

pemerintah. 

d. Akuntabilitas: Pertanyaan, Kritik dan Saran dari masyarakat 

terhadap Kegiatan, selain sebagai untuk menyesuaikan 

kebijaksanaan dan pelaksanaan Kegiatan, juga untuk mengukur 

tingkat kesadaran masyarakat terhadap Kegiatan Proses kegiatan 

pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus 

dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai ketentuan 

atau prosedur yang berlaku. 

e. Obyektif: Artinya, pengaduan yang muncul harus selalu diuji 

kebenarannya melalui mekanisme uji silang sesuai data 

sebenarnya. Penanganan dilakukan melainkan berdasarkan 

pemihakan pada prosedur yang semestinya. 

 

7.4.3 Media/Saluran Pengaduan dan Masalah 

a. Media Pengaduan 

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti 

warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, 

konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan 

permasalahan terkait pelaksanaan Kegiatan PISEW dapat 

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui 

dua saluran pengaduan berikut:  

1) Saluran yang disediakan oleh Kegiatan melalui fasilitator, 

konsultan, SMS, faximail, dan sebagainya; 

2) Saluran yang disediakan oleh Tim Pelaksana (Pusat, Provinsi 

dan Kabupaten). 

Pengaduan secara langsung dapat disampaikan kepada 

pendamping, konsultan, dan unsur pelaksana lainnya di lapangan, 

atau melalui berbagai forum tatap muka dengan Tim Pelaksana 

Pusat dan Tim Pelaksana Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten, dan 

Kecamatan, dan/atau Konsultan (Pusat, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Kecamatan).  

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:  

1) Buku/formulir pengaduan; 

2) Telepon; 

3) Website;  

4) Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat 

kotak pos); 
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5) Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, 

LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan 

organisasi kemasyarakatan lainnya; 

6) Berita media massa.  

Sedang temuan yang berasal dari hasil pemeriksaan/temuan 

aparat pengawas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), dan 

lain sebagainya, dikelola sesuai peraturan perundangan.  

b. Pengelolaan Pengaduan dan Masalah 

Langkah yang harus dilakukan setelah pengaduan atau masalah 

diterima adalah: 

1) Menguji kebenaran dan menginvestigasi permasalahan yang 

ada; meliputi (namun tidak terbatas pada) pengumpulan bukti-

bukti dan dokumentasi terkait dengan pengaduan (laporan, 

data, dan sebagainya); 

2) Pendokumentasian pengaduan atau masalah yang diterima 

melalui pencatatan dalam buku arsip (log book) sebagai 

dokumentasi awal; 

3) Pengelompokan dan Distribusi Pengaduan yang telah 

didokumentasikan, berdasarkan: 

a) Tingkat/jenjang subyek yang diadukan untuk menentukan 

pelaku awal penanganan; 

b) Isu pengaduan untuk menentukan kategori masalah; 

c) Status pengaduan, antara lain termasuk kasus lama, kasus 

lanjutan, dampak ikutan dari masalah yang ada, atau 

informasi tambahan tentang masalah yang sudah ada.  

Jika ditemui kasus-kasus yang dipandang akan berdampak lebih 

luas dari keberadaan kasus tersebut, maka tembusan laporan 

dikirim langsung kepada konsultan yang bertanggung jawab atas 

penanganan masalah di provinsi/wilayah.  

Untuk mempercepat proses penanganan, pengaduan atau masalah 

pada tahap ini harus didokumentasikan ke dalam sistem 

pengelolaan data dan informasi Kegiatan PISEW. 

Pendokumentasian ke dalam sistem pengelolaan dan informasi 

akan menjadi bahan evaluasi dan analisa penyempurnaan desain 

kegiatan lebih lanjut. 

4) Uji Silang dan Analisis 

Berdasarkan pengelompokan tersebut, dilakukan 

pendistribusian masalah ke jenjang satu tingkat diatas jenjang 

subyek yang diadukan untuk dilakukan klarifikasi, uji silang, 

dan analisis masalah untuk menguji kebenarannya. Kasus dari 
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hasil pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan uji silang 

untuk mendapatkan: 

a) Kepastian pokok permasalahan yang muncul; 

b) Kepastian status kasus apakah sudah ditangani atau 

diselesaikan; atau dalam proses penanganan, uji 

silang, atau proses analisa, dsb. 

7.4.4 Tahapan Penanganan Pengaduan dan Masalah 

Tahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:  

a. Registrasi dan Dokumentasi  

Registrasi atau pencatatan dan dokumentasi dalam buku arsip 

(logbook) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol. 

b. Pengelompokan dan Distribusi  

Pengaduan yang telah dicatat atau diregistrasi dan 

didokumentasikan, kemudian didistribusikan sesuai jenjang 

kewenangan masing-masing subjek, isu, dan status pengaduan. 

Jika ditemui kasus-kasus yang dipandang akan berdampak lebih 

luas dari keberadaan kasus tersebut, maka pendistribusiannya 

disesuaikan dengan luasan dampak yang diperkirakan muncul. 

Secara umum, inti keluhan masyarakat dikelompokkan menjadi 

tiga (3) kategori, yaitu:  

1) Kategori ringan, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan 

dengan permasalahan pelanggaran/ penyimpangan 

adminisitrasi dan prosedur;  

2) Kategori sedang, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan 

dengan permasalahan pelanggaran/ penyimpangan yang salah 

sasaran (penerima manfaat) dalam pelaksanaan Kegiatan;  

3) Kategori berat, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan 

dengan permasalahan pelanggaran/ penyimpangan/ 

penyelewengan dana.  

c. Uji Silang dan Analisis 

Hasil uji silang merupakan masukan untuk menganalisa 

permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi 

penyusunan alternatif penanganan. Hasil dari proses ini adalah 

rekomendasi tentang penanganan kasus. 

d. Tindak Lanjut 

Tindak turun tangan merupakan tindak lanjut yang dilakukan 

berdasarkan rekomendasi hasil uji silang dan analisis, yang 

dilakukan secara berjenjang sesuai wilayah kewenangan masing-

masing.  Beberapa contoh tindak lanjut dalam rangka untuk 

menganalisis masalah dan mencari solusi alternatif penyelesaian, 
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diantaranya: (i) pembentukan komite ad hoc untuk melakukan 

penyelidikan lebih lanjut, (ii) memberi peringatan, dan (iii) sanksi 

kepada pihak-pihak yang dinyatakan bersalah, dll. 

e. Pemantauan dan Investigasi Lanjutan 

Pemantauan dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan 

pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian 

kasusnya.   

f. Penyelesaian Permasalahan 

Penyelesaian masalah mengutamakan prinsip transparansi dan 

partisipasi. Artinya proses penyelesaian harus dilakukan secara 

terbuka dan melibatkan masyarakat. Aparat dan Konsultan atau 

Fasilitator Masyarakat, hanya memfasilitasi proses penyelesaian 

masalah tersebut. 

g. Umpan Balik 

Umpan balik (feedback) merupakan tanggapan masyarakat 

terhadap penyelesaian kasus yang muncul. Hal ini dapat berupa:  

1) Menerima dan menganggap kasus telah selesai;  

2) Menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan 

memberikan informasi tambahan;  

3) Menolak tanpa alasan;  

4) Menolak dengan alasan;  

5) Tidak ada tanggapan sama sekali. 

Hasil umpan balik ini dituangkan melalui Berita Acara dan 

dilampirkan dalam laporan bulanan. Umpan balik tersebut juga 

menjadi masukan bagi pelaku Kegiatan PISEW. Secara rinci untuk 

tahapan penanganan dan penyelesaian pengaduan mengacu 

diagram alir pada Gambar 7.1 berikut. 
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Gambar 7.1  Tahapan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan 

 

Untuk mendukung pertanggungjawaban pelaksanaan keseluruhan 

tahap pembangunan, pelaku kegiatan PISEW wajib melengkapi setiap 

proses dengan format-format pelaporan berikut ini. 
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Format 2.1 Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah 

 

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
SATUAN KERJA ................................................................................. 

NOMOR :..................................................../20..... 

 
TENTANG 

PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH KE MASYARAKAT (BPM) 
KEGIATAN PISEW TAHUN ANGGARAN ...... 

 
MENIMBANG :  

1. Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (2) Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di 
Direktorat Jenderal Cipta Karya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat 
Pembuat Komitmen tentang penerima bantuan; 

2. Bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam   lampiran   
Keputusan  ini  telah memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi 
penerima Dana Bantuan Pemerintah BPM, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme   Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya; 
3. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor ………… tanggal …. Bulan …… Tahun 

……  tentang “Penetapan Lokasi serta Besaran Bantuan Kegiatan 
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun 

Anggaran ………”; 
4. Bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat 

Komitmen tentang Dana Bantuan BPM program PISEW tahun anggaran 
……….. 

MENGINGAT:   

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5883); 

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional Tahun 2020-2024 (lembar 
Negara Tahun 2015 Nomor 3);  

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 
Tahun 2015  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 

2015 Nomor 881); 
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
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Pemerintah di Direktorat Jenderal  Cipta  Karya.  (Berita  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1005); 

5. Peraturan Menteri Keuangan PMK 173/PMK.05/2016, Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada 
Kementerian Negara/Lembaga. 

Memperhatikan: Hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima 

Dana Bantuan Pemerintah Ke Masyarakat. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN 
KERJA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG 

PENERIMA BANTUAN DANA BANTUAN PEMERINTAH KE 
MASYARAKAT (BPM) KEGIATAN PISEW.  

KESATU :   Menetapkan nama-nama penerima Dana Bantuan 
Pemerintah Untuk Masyarakat yang selanjutnya disebut 

penerima dana bantuan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Surat Keputusan ini. 

KEDUA :  Penerima  dana bantuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  
Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk 
melaksanakan Kegiatan PISEW, sesuai Surat Edaran Dirjen 

Cipta Karya beserta lampirannya. 

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di .....................  

Pada tanggal .............. 20..... 

Pejabat Pembuat Komitmen Satker......... 

 

 

NIP. .................................................. 

 

Tembusan 
1.   Gubernur Provinsi .................. 
2.   Direktur Jenderal Cipta Karya 

3.   Bupati/Walikota......... 
4.   Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya 

5.   BKAD Penerima Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat  
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Format 2.2 Lampiran Surat Keputusan Penerima BPM 

 

 

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH ke MASYARAKAT (BPM) 

 

 

 

Nomor : ....................... 

Tanggal : ..................... 

Perihal  : Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat  
Kegiatan PISEW tahun............... 

Provinsi : .......................... 

Kabupaten : ........................... 

 

No. 
Nama Badan 

Kerjasama Antar 
Desa (BKAD) 

Alamat BKAD 
Nilai BPM  

(Rp.000,-) 

No Rekening 
dan Nama 

Bank 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

dst     
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Format 2.3 Surat Satker Rekomendasi Pencairan Dana BPM ke Bank 

 

KOP SURAT SATKER PELAKSANAAN PPW 

SURAT REKOMENDASI 

No. ………………………………. 

 

Kepada Yth: 

Kepala Cabang Bank ……………………. 

Unit ………………………………….. 

Di Tempat 

 

Yang bertandatangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di 
Provinsi pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 

(Satker Pelaksanaan PPW) Provinsi ………………………………….. 

Nama  : …………………………………………….. 

NIP.  : …………………………………………….. 

Jabatan  : …………………………………………….. 

Alamat  : …………………………………………….. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
 

1. Nama  : …………………………………………….. 

Jabatan  : Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 
     Kecamatan ……………………………… 

Alamat  : …………………………………………….. 
 

2. Nama  : …………………………………………….. 
Jabatan  : Bendahara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 

     Kecamatan ……………………………… 

Alamat  : …………………………………………….. 
 

Untuk dapat melakukan pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk 
Masyarakat dengan dokumen Perjanjian Kersama nomor ;...................., 

termin ……………. dari pencairan BPM Tahap ke I,  sejumlah Rp. 
…………………………………. (………………………… rupiah) pada rekening 

Bank ………………………… pada tanggal ………………  

No. Rekening : ……………………………………………. 

Atas Nama  : Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) …………………… 
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Demikian surat rekomendasi ini saya buat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

………….., Tgl. ……. bln. …... 20…….. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Satker Pelaksanaan PPW………………. 

 

( ……………………………………..) 

NIP. ………………………………..      
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Format 2.4 Rencana Penggunaan Dana (RDP) 

 

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) 

Kecamatan : ……………………….
. 

Provinsi : ……………………
. 

Kabupaten : ……………………….
. 

Paket 
Pekerjaan 

: ……………………
. 

Pencairan ke : ( I / II)    

 

No 
Uraian 

Pekerjaan 
Satuan 

Perjanjian Kerjasama (PKS) RPD Sisa 

Vol. 
Harga 

Satuan 
Jml. Harga Vol. Jml. Harga Vol. Jml. Harga 

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

          

          

          

          

          

          

          

 

…………....................................... 

 

Dibuat Oleh: Diverifikasi Oleh*: Disetujui Oleh: 

Badan Kerjasama 
Antar Desa (BKAD) 

 

 

(……………………) 

Ketua 

Tenaga Ahli Provinsi 
(TAPr) 

 

 

(…………………………) 

 

Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) 

 

 

(…………………………) 

NIP. 

Ket:  

*   Dokumen sebelum ditandatangani oleh TAPr terlebih dahulu diperiksa dan 
divalidasi kebenarannya oleh Fasilitator Masyarakat. 
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Format 2.5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

(SPTJB) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

1. Nama BKAD  : .......................................................................(1)  

2. Nama Ketua  : .......................................................................(2) 
3. Alamat Lembaga : .......................................................................(3) 
4. Nama Bantuan : Dana BPM kegiatan PISEW tahun anggaran.........  

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor…………………………………….. (5) dan 
dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) nomor ............................. (6) 

mendapatkan dana........................... (7) sebesar ................................... (8) 
Dengan ini menyatakan bahwa:  

1. Sampai dengan bulan …………. (9) telah menerima pencairan tahap ke-

............... (10) dengan nilai nominal sebesar Rp ............. ( .......... ) (11), 
dengan rincian penggunaan sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang 
telah diterima : Rp ............. ( ........ ) (12) b. Jumlah total dana yang 

dipergunakan : Rp ............ ( ........ ) (13) c. Jumlah total sisa dana : Rp 
............. ( ........ ) (14) 

2. Persentase jumlah dana bantuan Pemerintah BPM ........... (15) yang telah 
digunakan adalah sebesar ………………. ( ..........)  ( 16). 

3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas 

kepada yang berhak menerima. 
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja 

yang telah dilaksanakan. 
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti 

pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. 

6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan 
kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian 
negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

………………………,…………. (17) 

Ketua BKAD.................. (18) 

 

 

 

………………………………………. (19) 

 

 

Materai 

Rp. 6.000 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 
(SPTJB) 

 

No URAIAN ISIAN 

(1) Diisi dengan nama lembaga BKAD penerima bantuan  

(2) Diisi dengan nama Ketua lembaga BKAD penerima bantuan  

(3) Diisi dengan alamat lembaga BKAD penerima bantuan  

(4) Diisi dengan nama bantuan  

(5) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan  

(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerjasama 

(7) Diisi dengan nama bantuan  

(8) Diisi dengan nilai bantuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama 

(9) Diisi dengan bulan dan tahun 

(10) Diisi dengan tahap penerimaan  bantuan yang telah di terima 

(11) Diisi dengan nilai bantuan yang diterima untuk tahapan diterimanya 
bantuan 

(12) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan (komulatif) yang telah 
diterima 

(13) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah di pergunakan 

(14) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum di pergunakan 

(15) Diisi dengan nama bantuan /kegiatan infrastruktur yang dibangun 

(16) Diisi dengan persentase bantuan yang belum di pergunakan (jumlah pada 
angka 13 dibagi dengan jumlah pada angka 12 dikali 100%) 

(17) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani 

(18) Diisi dengan nama lembaga BKAD penerima bantuan operasional 

(19) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional 
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Format 2.6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

 

KOP SURAT BKAD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama Ketua BKAD  :...................................................................... ( 1 ) 

2. Alamat BKAD  :...................................................................... ( 2 ) 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung 
jawab penuh atas penggunaan dana bantuan ........................................ (3). 

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan ...................(4) 
tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut 

penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan................... (5), 

disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk 
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan audit. 

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya. 

 

....................................................(6) 

Ketua ..........................................(7) 

 

 

....................................................(8) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
(SPTJM)  

 

No URAIAN 

(1) Diisi dengan nama pimpinan/ ketua lembaga penerima bantuan 

(2) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan 

(3) Diisi dengan nama bantuan 

(4) Diisi dengan nama bantuan 

(5) Diisi dengan nama bantuan 

(6) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun 

(7) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan 

(8) Diisi dengan nama pimpinan/ ketua lembaga penerima 
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Format 2.7 Laporan Manajemen Keuangan Provinsi (LMK) 

LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI 

Laporan Manajemen Keuangan Provinsi Periode: ……………………….. sd ……………………………. Tahun ……………… 

Provinsi : …………………………………………………………… Jumlah 

Kecamatan 

: 

……………………………………………………………………… 

Jumlah 

Kabupaten 

: …………………………………………………………… Jumlah Desa : 

……………………………………………………………………… 

 
No Kecamatan RAB Rekening BKAD Pencairan Dana BPM Realisasi Penggunaan Dana 

Dana BPM Swadaya Total Nama 

Bank 

No. 

Rek. 

Nama 

Pemili
k Rek. 

Thp. 

I 

Jml. 

Dana 

No. 

SPM 

Tgl 

SPM 

No. 

SP2D 

Tgl 

SP2D 

Dana BPM Swa

daya 

Pencataan 

dalam 
BKU 

(Ya/Tidak) 

Kelengkap

an Bukti 
(Ya/Tidak) Fisik BOP Fisik BOP Thp. 

II 
Jml. 
Dana 

No. 
SPM 

Tgl 
SPM 

No. 
SP2D 

Tgl 
SP2D 

Realisasi 
s/d 

Periode 

Lalu 

Realisasi 
s/d 

Periode 

ini 

Jml. 
Komulatif 
realisasi 

s/d period 
ini 

% 
terh
adap 

total 
BPM 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Jumlah                      

 

....................., tanggal........................20….. 

Dibuat Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

(………………………….) 
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Format 2.8 Laporan Manajemen Proyek Provinsi (LMP) 

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI 

Laporan Manajemen Proyek Provinsi Periode: ……………………….. sd ……………………………. Tahun ……………… 

Provinsi : …………………………………………………………… Jumlah Kecamatan : ……………………………………………………………………… 

Jumlah Kabupaten : …………………………………………………………… Jumlah Desa : ……………………………………………………………………… 

No Kecamatan Kontrak Kemajuan Pelakanaan Kontrak Data Pendukung 
Pelaksanaan 

Masalah Pelaksanaan 
dan Tindak Turun 

Tangan 

Nomor Tgl. Tgl. Waktu 

Pelaksanaan 

Sektor/Jenis, Volume, Sumber Dana Progres s/d 

Periode lalu 

Progres pada 

periode ini 

Progres s/d 

periode ini 

Laporan 

Penggunaan 
Material 

(Ada/Tdk) 

Daftar 

Hadir 
Pekerja 

(HOK) 

Masalah 

Pelaksanaan 

Tindak 

Turun 
Tangan 

Mulai Selesai Sektor

/Jenis 

Volume BPM 

(Rp) 

Swadaya 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

Volume % Volume % Volume %     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

                     

                     

                     

                     

                     

 

....................., tanggal........................20….. 

Dibuat Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

 

(………………………….) 
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Format 3.0 Surat Kesanggupan Memanfaatkan dan  

Memelihara Infrastruktur Terbangun Kegiatan PISEW 

 
 

KOP SURAT PEMERINTAH DESA 
 
 

SURAT KESANGGUPAN  

MEMANFAATKAN DAN MEMELIHARA INFRASTRUKTUR TERBANGUN 
KEGIATAN PISEW 

 

 
 

     

Nomor  : ......................................  Kepada Yth  :  
Sifat : ......................................  Kepala Satker Pelaksanaan PPW  
Perihal : Kesanggupan Memanfaatkan 

dan Memelihara Infrastruktur 
Terbangun 

 
Di 

    Tempat 
  

 
 

Bersama dengan ini kami pemerintahan desa ............., Kecamatan........., 

Kabupaten.........., pada Provinsi............., menyatakan Kesanggupan 
Memanfaatkan dan Memelihara Infrastruktur Terbangun Kegiatan PISEW 
tahun pelaksanaan ……, dan berkomitmen untuk : 

1. Berpartisipasi secara aktif dan mendorong keterlibatan masyarakat 
desa secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan PISEW; 

2. Mendukung dan memfasilitasi terselenggaranya musyawarah antar 
desa yang diselenggarakan oleh kecamatan, untuk membentuk 
kelembagaan kerjasama antar Desa, yang akan melaksanakan 

Kegiatan PISEW TA. ……..; 
3. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kegiatan PISEW TA. ….. dengan 

menjalankan semua ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku 
dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW; 

4. Akan memastikan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan untuk 

kepentingan masyarakat; 
5. Melakukan pengelolaan pemeliharaan/dan atau pelestarian hasil-hasil 

pelaksanaan pembangunan. 

Demikian pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-
benarnya. 

.........................,..........-.........-…… 

Kepala Desa..................................... 

 

 

Nama Lengkap 

Materai 

6000 
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Format 3.1. Surat Undangan Pertemuan Kecamatan I 

Kop Surat 

Undangan Pertemuan Kecamatan I  

…………….………, tgl/bln/tahun 

Nomor    : ………………………… 

Lampiran  :1 (satu) berkas       

  

Kepada Yth. 

(Undangan Terlampir) 

di Tempat 

 

Dengan hormat,  

Sehubungan dengan adanya Kegiatan PISEW Tahun ……………….. di 
Kecamatan…………………………., Kabupaten ……………………….. dimana 

Kawasan yang menjadi sasarannya terdiri dari Desa-Desa, yaitu: 

1. Desa ……………………………  
2. Desa ……………………………  

3. Desa ……………………………  
Maka dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk menghadiri 

Pertemuan Kecamatan I yang akan dilaksanakan pada :  

Tanggal  : ............................................................  

Waktu  : Pukul..................... s.d .......................  

Tempat  : ............................................................  

 Acara :  

1. Penyampaian Mekanisme PISEW 

2. Penggalian Potensi Kawasan 
3. Penggalian dan Penentuan Kebutuhan Infrastruktur Rencana 

4. Pengesahan Kelembagaan BKAD 
5. Penjelasan Pakta Integritas 
6. Penyepakatan Pembentukan Tim Pemelihara 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/ Sdr/i 
kami ucapkan terima kasih.  

 

 

Tembusan disampaikan Kepada yth : 
1. Tim Pelaksana Kabupaten ………… 
2. Tim Pelaksana Provinsi ……………. 

3. Camat …………………………………..                                            
4. Pertinggal 

Hormat Kami, 

Camat.........................  

 

……………………………………. 

NIP. ………………………… 

 

 

 

(……………………………) (11) 

NIP. ………………… (12) 
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Lampiran Surat 

 

Nomor  : ……………………………………………. 
Tanggal  : ……………………………………………. 

Perihal  : Pertemuan Kecamatan I 
 

 

Daftar Undangan 

 

1.  ……………….. (unsur pemerintah kecamatan) 

2. ………………… (unsur pemerintahan desa) 
3. ………………… (Tokoh Masyarakat) 

4. ………………… (Kelompok/Organisasi Masyarakat) 
5. ………………… (masyarakat luas di lingkungan kawasan) 
6. ………………… (anggota BKAD) 

7. Dst.. 
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Format 3.2 Daftar Hadir Pertemuan Kecamatan I 

 

Daftar Hadir Peserta 

Pertemuan Kecamatan I 

Provinsi   : ………………………………….. 

Kabupaten  : ………………………………….. 

Kecamatan : ………………………………….. 

Tanggal  : ………………………………….. 

 

No Nama Alamat 
Jenis 

Kelamin 
Organisasi/Jabatan 

Tanda 
Tangan 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

Dst.      

 
Catatan : Daftar Hadir Peserta disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang 

Hadir  

…….………, tgl/bln/tahun 

             

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camat....... 

 

 

 

 

(……………………………………) 

NIP. ………………………. 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

(……………………………………) 



~ 99 ~ 

Format 3.3 Notulensi Pertemuan Kecamatan I 

 

Notulensi 

Pertemuan Kecamatan I 

 
Provinsi  : …………………………………………….    

Kabupaten  : ……………………………………………. 

Kecamatan  : ……………………………………………. 

Tanggal : ……………………………………………. 

Acara  :Pertemuan Kecamatan I 

 

Pimpinan Pertemuan : ……………………………………………. 

Jabatan   : ……………………………………………. 

Narasumber   :  

1. Nama    : ……………………………………………. 
Jabatan  : ……………………………………………. 

2. Nama   : ……………………………………………. 

Jabatan  : ……………………………………………. 
3. Dst ………………  

 

Pembukaan  acara  :        pkl…………….oleh pimpinan pertemuan. 

Dilanjutkan penjelasan oleh nara sumber yang meliputi : 

 

• ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

• Dst……………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………… 

 

Sesi Tanya jawab 

• Peserta (tanya) : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

• Narasumber (jawab) : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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• Peserta (tanya) : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

• Narasumber (jawab) : 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan/ Kesepakatan :  

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat 
disimpulkan /disepakati:  

1. ...........................................................................................................  

2. ...........................................................................................................  

3. ...........................................................................................................  

4. dst 

 

Acara ditutup pada pukul .................  

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.  

 

 

 

…….………, tgl/bln/tahun 

  

 

Mengetahui: Dibuat Oleh: 

 

Pimpinan Rapat 
 
 

 
 
 

( ………………….. ) 

 

Fasilitator Masyarakat 
 
 

 
 
 

( …………………….. ) 

 

Notulen 
 
 

 
 
 

( ………………….. ) 
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Format 3.4 Berita Acara Pertemuan Kecamatan I 

 

Berita Acara 

Pertemuan Kecamatan I 
 

Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial 

Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun ………., Kecamatan …………………………, 
Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini: 

 
Hari dan Tanggal :  …………………………………………………… 

Jam  :  Pukul …………… s.d. pukul ……………… 

Tempat : …………………………………………………... 

 
Telah diselenggarakan Pertemuan Kecamatan I yang dihadiri oleh perwakilan 

masyarakat sebagaimana tercantum dalam undangan (Daftar Hadir Peserta 
terlampir). 

Materi atau Topik yang dibahas dalam Pertemuan Kecamatan I ini, serta yang 
bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : 

A. Materi dan Topik: 

1. Penyampaian Mekanisme PISEW 
2. Penggalian Potensi Kawasan 

3. Penggalian dan Penentuan Kebutuhan Infrastruktur Rencana 
4. Penjelasan Pengadaan Barang/Jasa 
5. Pengesahan Kelembagaan BKAD 

6. Penjelasan Pakta Integritas 
7. Penyepakatan Pembentukan Tim Pemelihara. 

 

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber  
1. Pemimpin Rapat : ………………………., jabatan …………………………. 
2. Notulen   : ………………………., jabatan …………………….…..  

3. Narasumber :  
1................................. jabatan .................................. 

2................................. jabatan .................................. 
3................................. jabatan .................................. 
4................................. jabatan .................................. 

 
Setelah dilakukan diskusi terhadap materi di atas selanjutnya seluruh 
peserta menyepakati beberapa hal sebagai kesimpulan, yaitu : 

1. ............................................................................................................... 

2. ............................................................................................................... 
3. .............................................................................................................. 

4. ............................................................................................................... 
5. Dst. 



~ 102 ~ 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh 
tanggung jawab untuk  dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

…….………, tgl/bln/tahun 
 

Pemimpin Rapat 

 

 

 

(………………………………………..) 

Nama lengkap 

Notulen 

 

 

 

(………………………………………..) 

Nama lengkap 

Mengetahui : 

Camat 

 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

 

Menyetujui : 

Wakil dan Peserta Pertemuan Kecamatan I  

 

Nama Alamat Tanda Tangan 

1. ……………………… …………………………… 1. ………  

2. ……………………… ……………………………  2. ……… 

3. ……………………… …………………………… 3. …………  

4. ……………………… ……………………………  4. ………… 

5. ……………………… …………………………… 5. …………  

Dst. ……………………………   
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Format 3.5 Berita Acara Pakta Integritas 

Berita Acara 

Pakta Integritas 

Sesuai dengan Pertemuan Kecamatan I  yang diselenggarakan di Kecamatan 
............................, Kabupaten ............................., Provinsi ....................., pada hari 
..................., tanggal ......, bulan ............................. tahun ............, jam ..............., 
s.d. .............., tempat .......................................  
 

Maka dengan ini masyarakat telah Memutuskan/ Menyepakati yaitu: 

1. Menerima Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) kegiatan PISEW 
Tahun ………. dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan PISEW Tahun ………., serta tidak melakukan 
pemotongan dana BPM yang disalurkan melalui BKAD. 

2. Sepakat untuk tidak memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung 
atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang 
diketahui atau patut diperkirakan, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi 
mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan 
penyalahgunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM). 

3. Bilamana ditemukan penyalahgunaan dana berdasarkan Hasil 
Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa maka BKAD harus menyelesaikan temuan 
secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BPM bagi masyarakat. 

4. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan 
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara 
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Demikian Berita Acara Pakta Integritas ini dibuat dan disahkan dengan penuh 
tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

…….………, tgl/bln/tahun 

 

Ketua 

Badan Kerjasama Antar Desa  
(BKAD) 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

 

Saksi-Saksi: 

Camat, Kepala Desa dan Wakil Masyarakat4 

Nama Jabatan Tanda Tangan 

1. ……………………….. ………………………….. 1………..  

2. ……………………….. …………………………..  2. …….. 

3. ……………..……….. ………….…………….. 3. ………..  

Dst.  ………………………..  4. ……….. 

 
4Wakil masyarakat yang sebagai saksi-saksi tanda tangan Pakta Integritas terdiri dari: BPD, 

wakil-wakil organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, perwakilan warga 

masyarakat pada umumnya, dll. 

Materai 

6000 
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Format 3.6 Hasil Ketetapan dan Pengesahan BKAD 

 

Hasil Ketetapan Dan Pengesahan BKAD (Ketua, Sekretaris, Bendahara), 
Penanggungjawab KPP 

Provinsi : Acara : Ketetapan dan Pengesahan 

  BKAD dan KPP      

Kabupaten : Tanggal : 

Kecamatan :   

A. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 

No. N a m a Jabatan Nomor Telpon* 

1.  Ketua BKAD  

2.  Sekretaris BKAD  

3.  Bendahara BKAD  

4.  Ket. Tim Persiapan  

5.  Ket. Tim Pelaksanaan  

6.  Ket. Tim Pengawas  

B. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)5 

No. Infrastruktur Lokasi   Penanggungjawab No. Telpon* 

1.     

2.     

3.     

D. Lokasi Sekretariat BKAD: ................................................................. 

E. Lokasi Pemasangan Papan Informasi:  

1. .................................................................... 

2..................................................................... 

3. dst. 

Ket.: * Nomor Telpon yang bisa dihubungi 

…….………, tgl/bln/tahun 
 

 

 

 

 

 

 
5 Setiap desa mengajukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara dari hasil kegiatan 

pembangunan infrastruktur diwilayahnya masing-masing. 

Disyahkan Oleh: 
Camat 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

 



~ 105 ~ 

Format 3.7 Berita Acara Kebutuhan Lahan 

 
Berita Acara 

Kebutuhan Lahan 

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial 
Ekonomi Perdesaan (PISEW) tahun …………….. di Kecamatan ……………………….., 

Kabupaten ……………………., Provinsi …………………………, maka pada: 

Hari/ Tanggal : ………………………………………. 

Jam  : ………………………………………. 

Tempat : ………………………………………. 

Telah diselenggarakan Pertemuan Kecamatan I yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat 

sebagaimana tercantum dalam undangan (Daftar Hadir Peserta terlampir). 

Berdasarkan hasil Pertemuan Kecamatan I diidentifikasi diperlukan adanya: 

Pengadaan Lahan untuk : ……………………………………………………….. 

Luas Lahan   : ……………………………………………………….. 

Lahan milik   : ……………………………………………………….. 

Berita Acara ini tidak mengikat jika pada saat konfirmasi dan klarifikasi terhadap pemilik 

lahan tidak dicapai kesepakatan atau persetujuan tanpa imbalan ganti rugi terhadap lahan 

kepemilikannya untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur PISEW dan apabila 

tercapai kesepakatan, maka harus dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Hibah dari 

Pemilik Lahan yang diketahui oleh Perwakilan dari Ahli Waris. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Koordinator 

BKAD 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Notulen 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Mengetahui : 

Tim Pelaksana Kabupaten 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Camat 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Menyetujui : 

Pemerintahan Desa dan Wakil Masyarakat 

Nama Alamat Tanda Tangan 

1. ……………………… …………………………… 1. ………  

2. ……………………… ……………………………  2. ……… 

3. …………………….. ……………………………. 3. ………  

4. …………………….. …………………………….  4. ……… 

5. Dst. …………………………….   
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Format 3.8 Surat Pernyataan Pemilik Lahan untuk Hibah 

 

Surat Pernyataan 
Pemilik Lahan untuk Hibah 

 

Pengadaan Lahan untuk  : ……………………………………….. 

Luas Lahan   : ……………………………………….. 

Lahan Milik   : ……………………………………….. 

Dengan kebutuhan tersebut, maka Saya Pemilik Lahan dengan ini 

menyatakan (bersedia/tidak bersedia) bahwa lahan kepemilikannya untuk 
digunakan bagi kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan 
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun ……...., 

untuk kepentingan pembangunan …………………………….. tersebut. 

Dalam rangka melengkapi persyaratan hibah tersebut, bersama ini kami 
sampaikan dokumen-dokumen pendukung, seperti : 

1. Kepemilikan Lahan Yang Sah Secara Hukum; 

2. Hasil Diskusi dengan Warga (Berita Acara); 
3. ……………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………… 

 
Demikian kami sampaikan Surat ini untuk mendukung pelaksanaan 

Pembangunan ………………………………………………….…………………………. 

Dibuat Oleh: Mengetahui : 

Pemilik Lahan 
 
 

(………………..…………) 
Nama Jelas 

Kepala Desa 
 
 

(……………….………) 
Nama Jelas 

Camat  
 
 

(……………..…………) 
Nama Jelas 

  
Saksi-Saksi: 

 

Ahli Waris 

 
 

 
(………………..…………) 

Nama Jelas 

LPMD 

 
 

 
(……………….………) 

Nama Jelas 

Perwakilan 

Masyarakat 
 

 
(……………..…………) 

Nama Jelas 
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Format 4.1. Survei Lokasi dan Sinkronisasi 

 

Berita Acara 

Survei Lokasi dan Sinkronisasi Infrastruktur Rencana Kegiatan PISEW 
Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

 

Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial 
Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun ………., Kecamatan …………………………, 
Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini: 

 

Hari dan Tanggal :  …………………………………………………… 

Jam  :  Pukul …………… s.d. pukul …….……… 

Tempat : …………………………………………………... 
 

Telah dilaksanakan kegiatan Survei Lokasi dan Sinkronisasi Infrastruktur 
Rencana PISEW dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

diikuti oleh BKAD, Tim Pelaksana Kabupaten, Fasilitator, Unsur Kecamatan 
dan perwakilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir 
Kegiatan tersebut. 

I. Kegiatan Survei Lokasi bertujuan sebagai berikut: 
a. Pengamatan kondisi pelengkap/pendukung atau faktor–faktor yang 

dapat mempengaruhi perencanaan teknis; 

b. Penilaian kondisi awal pada lokasi yang akan direncanakan 
(pengamatan kondisi Eksisting). 

II. Kegiatan sinkronisasi bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk menghindari adanya tumpang tindih rencana lokasi 
pembangunan infrastruktur PISEW dengan rencana pembangunan 

dari kabupaten yang sudah tertuang didalam RKPD Kabupaten; 
b. Kesepakatan dan persetujuan dari pihak kabupaten dengan 

masyarakat dalam hal ini BKAD jika usulan rencana lokasi 

infrastruktur PISEW berada pada lokasi yang menjadi asset 
kabupaten berikut dengan segala risiko/konsekuensinya. 

Unsur Koordinator Kegiatan dan Narasumber  

Koordinator :  ………………………. dari ……………………………. 

Notulis/Sekretaris  : ………………………. dari ……………………………..  

Narasumber :  

1. ................................ dari .................................. 
2. ................................ dari ................................... 

3. ................................ dari ................................... 
4. ................................ dari ................................... 
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Setelah dilakukan survei lokasi dilakukan pembahasan serta diskusi 
terhadap hasil tinjauan lapangan serta sinkronisasi dengan RKPD 

Kabupaten, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati 
beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan/keputusan dari 

Sinkronisasi Infrastruktur Rencana Kegiatan Pisew Dengan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu: 

..........................................................................................................., dst.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung 

jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

…….………, tgl/bln/tahun 

 

 

Ketua BKAD 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Notulen 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Mengetahui : 

Tim Pelaksana Kabupaten 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Camat 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Menyetujui : 

Wakil dan Peserta Survei dan Sinkronisasi 

Nama Alamat Tanda Tangan 

1. ……………………….. …………………………… 1. ………  

2. ……………………….. ……………………………  2. ……… 

3. ……………………….. …………………………… 3. ……...  

4. ……………………….. ……………………………  4. ………… 

5. Dst.    
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Format 4.2. Tabel Sinkronisasi dan Verifikasi 

 
Tabel Sinkronisasi dan Verifikasi Rencana Pembangunan Infrastruktur PISEW Kecamatan – Kabupaten 

Kecamatan : ………………………………….. 

Kabupaten : ………………………………….. 

Provinsi : ………………………………….. 

Tanggal : ………………………………….. 

No 
Infrastruktur 

Rencana 

Lokasi Kelompok Penguna Dukungan Manfaat Terhadap 

Keterangan 
Desa 

Ketersediaan 
Lahan 

Topografi Akses 
Pelaku 

Ekonomi 
Jumlah 

Lintas 
Desa 

Ekonomi 
Membuka 

Akses 
Kegiatan 

Sosial 

             

             

             

 

  Mengetahui: 
Ketua BKAD 

 
 
 

 
( ……………………………… ) 

Notulen 

 
 
 

 
( ……………………………… ) 

Tim Pelaksana Kabupaten 

 
 
 

 
( ……………………………… ) 

NIP. …………………… 

Camat 

 
 
 

 
( ……………………………… ) 

NIP. …………………… 
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Format 4.3. Profil Desa Kawasan Sasaran PISEW 

1. GAMBARAN UMUM KAWASAN 

Peta Kawasan Strategis 

  

  

 

........... 

 

...................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

...................................  

 

 

 

 

Kecamatan …………….       : 0000 Ha 

Kecamatan ……………..      : 0000 Ha 

Kecamatan ……………….   : 0000 Ha 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

... 

Gambaran Umum Wilayah 

Luas Wilayah Kecamatan dalam  

Kawasan Strategis 

Lokasi Sentra Ekonomi Kawasan ………. 
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2. KEPENDUDUKAN 

 

1) Administrasi Desa 

a. Nama Desa : ………………………………………… 

b. Kecamatan : ………………………………………… 

c. Kabupaten : ………………………………………… 

 

2) Kewilayahan/Geografi 

a. Jumlah Dusun atau Rukun Warga (RW) : ………………. 

b. Jumlah Dusun atau Rukun Warga (RW) Kategori Miskin: ……………. 

c. Luas Desa    : ………………………………… Ha 

d. Luas Ruang Terbuka Hijau : ………………………………… Ha 

e. Luas Lahan Pertanian  : ………………………………… Ha 

f. Luas Permukiman  : ………………………………… Ha 

g. Jarak ke Ibukota Kecamatan : ………………………………… Km 

 

3) Kependudukan/Demografi 

a. Jumlah Penduduk  : ………………………………… Jiwa 

- Pria Dewasa   : ………………………………… Jiwa 

- Perempuan Dewasa  : ………………………………… Jiwa 

- Anak-anak   : ………………………………… Jiwa 

b. Jumlah KK    : ………………………………… KK 

c. Jumlah Warga Miskin  : ………………………………… Jiwa 

d. Jumlah KK Miskin   : ………………………………… KK 

e. Pengangguran Usia Produktif : ………………………………… Jiwa 

- Pengangguran Pria  : ………………………………… Jiwa 

- Pengangguran Perempuan : ………………………………… Jiwa 

f. Kepadatan Penduduk  : …………………………......… Jiwa/Ha 

 

4) Struktur Ekonomi Penduduk (mata pencaharian utama) 

a. Sektor Jasa   : ………………………………… KK 

b. Pegawai (PNS/Swasta)  : ………………………………… KK 

c. Sektor Pertanian   : ………………………………… KK 

d. Sektor Perdagangan  : ………………………………… KK 

e. Jumlah KK Berpenghasilan dibawah UMP6 : …………………. KK 

f. Jumlah KK Berpenghasilan dibawah UMP : …………………. KK 

 

 

  

 
6 Disesuaikan dengan ketentuan UMP di daerah masing-masing 
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3. SOSIAL EKONOMI WILAYAH 

 

1) Pertanian 

a. Jenis komoditas Utama : 1 ………………………………… 

   2. ……………………………….. 

   3. ……………………………….. 

b. Luas Lahan  : ……………………………………… Ha. 

c. Produksi   : 1 …………………………………… 

kg/Ha/tahun. 

       2 …………………………………… 

kg/Ha/tahun. 

       3 …………………………………… 

kg/Ha/tahun. 

d. Lahan yg terlayani Sistem irigasi  : …................……………  Ha. 

2) Peternakan/Perikanan 

a. Jenis komoditas Utama: 1 ………………………………… 

   2. ……………………………….. 

   3. ……………………………….. 

a. Hasil yang didapatkan  :  ………………………………..... Rp./tahun 

3) Sentra Ekonomi 

a. Jenis komoditas Utama: 1 ………………………………… 

   2. ……………………………….. 

   3. ……………………………….. 

a. Jumlah Sentra Ekonomi :  ………………………………… 

b. Jumlah Pemanfaat  :  ………………………............ KK  

4) Aksesibilitas 

a. Jumlah Ruas Jalan :  …………………………………. 

b. Total Panjang Jalan : . ………………………………... Km. 

c. Perkerasan Jalan  : ………………………………….. Km. 

d. Jumlah Jembatan : ………………………………..... 

e. Jarak terdekat ke sentra ekonomi : ………………... Km. 

f. Jarak terdekat ke fasilitas Kesehatan: ………………… Km 
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4. CAKUPAN KAWASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Cakupan Kawasan 

 

................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

....  

 

Deskripsi 
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5. KONDISI EKSISTING 

 

 Peta Citra Satelit 

Foto Eksisting 

Foto Eksisting 

Foto Eksisting 
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6. HAMBATAN/PERMASALAHAN KAWASAN 
 

.......................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................... 
 

 

7. PERENCANAAN KAWASAN 
 

.......................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................... 
 

 
8. DETAIL RENCANA PENGEMBANGAN 

 
.......................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................... 
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Format 4.4. Dokumen Profil Kawasan 

 

Dokumen Profil Kawasan  
 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  
(berisi gambaran umum Kegiatan PISEW, konsep, tujuan dan 

sasaran) 

1.2 Lokasi Sasaran PISEW 
(berisi mengenai identifikasi terhadap lokasi sasaran PISEW dengan 

konektifitas antar desa dalam kawasan serta dilengkapi dengan 
profil desa-desa dalam kawasan) 

 
II. Gambaran Umum Kecamatan 

2.1 Administratif Kecamatan 

2.2 Kewilayahan/Geografi Kecamatan 
2.3 Topografi Kecamatan 
2.4 (kemiringan lahan, daerah pegunungan, sungai,  rawa, daerah 

genangan,dll) serta ketinggian dari permukaan laut. 
2.5 Tataguna Lahan 

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Prosentase 

1 Permukiman/Kampung   

2 Sawah   

3 Perkebunan Sejenis   

4 Perkebunan Campuran   

5 Hutan Lebat   

6 Hutan Belukar   

7 Semak Belukar   

8 Padang Rumput   

9 Perairan   

10 Ladang   

 
2.6 Kependudukan/Demografi 

2.6.1 Jumlah Penduduk 
2.6.2 Kepadatan 
2.6.3 Penduduk Miskin 

2.7 Sosial Ekonomi 
2.7.1 Pendidikan 
2.7.2 Kesehatan 

2.7.3 Pendapatan Rata-Rata per Kapita 
2.7.4 Struktur Ekonomi 

2.8 Kondisi Permukiman dan Perumahan 
2.9 Kondisi Infrastruktur 

2.9.1 Prasarana Transportasi (jalan, jembatan, tambatan perahu, 

dan bangunan pelengkapnya) 
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2.9.2 Prasarana Air Minum dan Sanitasi 
2.9.3 Prasarana Penunjang Produksi Pertanian (irigasi kecil 

perdesaan dan bangunan pelengkapnya) 
2.9.4 Prasarana Pendukung Pemasaran Pertanian, Peternakan, 

Perikanan, Industri dan Kegiatan Pariwisata 
 

III. Gambaran Umum Kawasan 

 
IV. Potensi dan Permasalahan Kawasan PISEW 

4.1 Potensi  

4.1.1 Pertanian 
4.1.2 Sumber Daya Manusia 

4.1.3 Sumber Daya Alam 
4.1.4 Pariwisata 
4.1.5 Infrastruktur 

4.1.6 Dst sesuai dengan kondisi riil kawasan 

4.2 Permasalahan 

4.2.1 Infrastruktur Dasar 
4.2.2 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi 
4.2.3 Kelembagaan Sosial Ekonomi 

4.2.4 Dst sesuai dengan kondisi riil kawasan 
 

V. Rencana Penanganan Kawasan PISEW 

5.1 Analisa Terhadap Kegiatan-Kegiatan yang Telah Direncanakan 
5.2 Analisa Terhadap Hasil Survei Kawasan 

5.2.1 Survei Identifikasi kawasan 
5.2.2 Survei Teknis/Rencana Infrastruktur 

5.3 Jenis-Jenis Infrastruktur yang Akan Dibangun 

5.4 Prioritas Infrastruktur yang Akan Dibangun 
 

VI. Penutup 

 
Lampiran: 

a. Dokumen pendukung proses Pertemuan Kecamatan I 
b. Dokumen Pendukung Survei (Identifikasi kawasan dan Teknis) 
c. Dokumen Photo-Photo Kegiatan 
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Format 4.5. Penyediaan Material Lokal 

 

Penyediaan Material Lokal 

 

Kecamatan : ……………………….. Provinsi : ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Paket 

Pekerjaan 

: ……………………. 

      

 

No Jenis Bahan Volume Satuan 
Harga 

Satuan (Rp) 
Lokasi Keterangan 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

………….................................... 

 

Disurvei Oleh: 

 

Badan Kerjasama 

Antar Desa (BKAD) 

 

 

 

 

 

(………….…………) 

Ketua 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

(………………………) 
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Format 4.6. Survei Penyediaan Tenaga Kerja Upah Kerja per Orang per Hari 

 

Survei Penyediaan Tenaga Kerja 

Upah Kerja per Orang per Hari 

 

Kecamatan : ……………………….. Provinsi : ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Paket 

Pekerjaan 

: ……………………. 

    

 

  

 

No 

 

Jenis Pekerja 

 

Satuan 

Harga Satuan 

(Rp) 

 

Keterangan 
1 Pekerja HOK   

2 Tukang HOK   

3 Kepala Tukang HOK   

4 Mandor HOK   

     

 

………….................................... 

 

Disurvei Oleh: 

 

Badan Kerjasama 

Antar Desa (BKAD) 

 

 

 

 

 

(………….…………) 

Ketua 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

(………………………) 
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Format 4.7. Survei Harga Satuan Bahan/Alat 

 

 

Survei Harga Satuan Bahan/Alat 

 

Kecamatan : ………………….. Provinsi : …………………. 

Kabupaten : ………………….. Paket Pekerjaan : …………………. 

 

No Jenis Bahan/Alat Satuan 

Harga 

dilokasi 

Pembelian 

(Rp) 

Jarak 

angkut ke 

Lokasi 

……… (km) 

Ongkos 

Angkut per 

Satuan (Rp) 

Harga di 

Tempat 

(Rp) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

………….................................... 

 

 

 

 

Disurvei Oleh: 

 

Mengetahui: 

 

 

Badan Kerjasama 

Antar Desa (BKAD) 

 

 

 

 

 

 

(………….…………) 

Ketua 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

(………………………) 

 

Camat Kecamatan 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

(……………………….) 

NIP…………………… 
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Format 4.8. Daftar Hasil Konfirmasi Harga Satuan Bahan/Alat 

 

Daftar Hasil Konfirmasi  

Harga Satuan Bahan/Alat 

 

Kecamatan : ………………….. Provinsi : ………………. 

Kabupaten : ………………….. Paket Pekerjaan : ………………. 

 

No Jenis Bahan/Alat Satuan Harga Satuan 

(Rp) 

Keterangan 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

…………................................... 

 

Dibuat Oleh:  

Badan Kerjasama Antar 

Desa (BKAD) 

 

 

 

 

 

 

(…………………) 

Ketua 
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Format 4.9. Daftar Hasil Konfirmasi Upah Pekerja per Orang per Hari 

 

 

Daftar Hasil Konfirmasi  

Upah Pekerja per Orang per Hari 

 

Kecamatan : ……………………….. Provinsi : ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Paket 

Pekerjaan 

: ……………………. 

 

No Jenis Tenaga Kerja Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Keterangan 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

…………................................... 

 

Dibuat Oleh:  

Badan Kerjasama Antar 

Desa (BKAD) 

 

 

 

 

 

 

(…………………) 

Ketua 
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Format 4.10. Lembar Verifikasi Survei Harga 

 

Lembar Verifikasi Survey Harga Satuan  

No. ……………………….. 

 

Pada hari ini …………., tanggal ……………….., bulan ……………., tahun  20…, yang 
bertanda tangan dibawah ini :   

 

Nama  :  …………………… 

Jabatan : Tim Pelaksana Kabupaten …….………….  

Alamat  :  ………………………… 

 

Dengan ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan menyetujui isi dari 
dokumen survei harga kegiatan PISEW yang dibuat oleh BKAD Kecamatan……….., 
Kabupaten ………………. Provinsi  …………………… yang terdiri dari : 

1 Survei Penyediaan Tenaga Kerja Upah Kerja per Orang per Hari  
2 Survei Harga Satuan Bahan/Alat  
3 Daftar Hasil Konfirmasi Harga Satuan Bahan/Alat  
4 Daftar Hasil Konfirmasi Upah Pekerja per Orang per Hari 

 
 

Apabila dalam pelaksanaan di lapangan nantinya ada hal-hal baik teknis maupun 
non teknis yang mengakibatkan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan 
rencana harga yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas, maka harus 
dilakukan amandemen sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. 

Demikian lembar verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan semestinya serta sebagai dasar bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan PISEW tahun 20….. di 
Kecamatan……….., kabupaten……….., provinsi……….  

 

………….………………………….. 
 

Tim Pelaksana 
Kabupaten ………………… 

 
 

 
(………………………………………..) 
NIP. ………………………………….. 

 

Keterangan; 
*  Survey harga yang dibuat oleh BKAD tidak melebihi Harga standar kabupaten setempat. (Berdasarkan SK 

Bupati tentang Harga Satuan Bahan dan Upah Kabupaten). 

*    Apabila terjadi kelebihan harga akibat biaya angkut harus dilengkapi dengan Format III.3. Survei Harga Satuan 
Bahan/Alat, dengan mengetahui Camat setempat. 
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Format 4.11. Rencana Penggunaan Alat Berat 

 

Rencana Pengunaan Alat Berat 

 

Kecamatan : ……………………….. Provinsi : ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Paket 
Pekerjaan 

: ……………………. 

 

Gambaran Pekerjaan yang membutuhkan alat berat, termasuk perkiraan volume 
pekerjaan: 
 

 
 

Jenis Alat Berat yang digunakan: 
 
 
 

Justifikasi Teknik (alasan teknis menggunakan alat berat): 
 
 
 

Analisa pengunaan alat terlampir: 
 
 
 

Perkiraan kebutuhan biaya dan mekanisme pembayaran: 
 
 
 

Proses persetujuan masyarakat untuk penggunaan alat berat (dijelaskan): 
 
 
 

 

………….................................... 

Dibuat Oleh: 
 

Diverifikasi Oleh: 
 

Badan Kerjasama 
Antar Desa (BKAD) 

 
 
 
 
 
 

(………….…………) 
Ketua 

Fasilitator Masyarakat 
 

 
 
 
 
 
 

(………………………) 
 

Tenaga Ahli 
Provinsi/Asisten 

Tenaga Ahli Provinsi 
……………………… 

 
 
 
 

(……………………….) 
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Format 4.12. Daftar Rencana Tenaga Kerja Lokal 

 

Daftar Rencana Tenaga Kerja Lokal 

 

Kecamatan : ……………………….. Provinsi : ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Paket 
Pekerjaan 

: ……………………. 

 

No Nama Usia (th) Jenis 
Kelamin 
(L/P) 

Keahlian 
(K/T/Pr) 

Alamat Tanda 
Tangan/Cap 
Jempol Kiri 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

…………................................... 

 

Dibuat Oleh:  Diperiksa Oleh: 
Badan Kerjasama 

Antar Desa (BKAD) 
 
 
 
 
 
 

 
(…………………………) 

Ketua 

 Fasilitator 
Masyarakat 

 
 
 
 
 
 

 
(…………………………) 
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Format 4.13. Survei Penyediaan Material Lokal 

 

Survei Penyediaan Material Lokal 

 

Kecamatan : ……………………….. Provinsi : ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Paket 
Pekerjaan 

: ……………………. 

 

No Jenis Material Volume Satuan Jarak dari 
Quarry ke 
Lokasi 

Keterangan 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

…………................................... 
 

Dibuat Oleh:  Diperiksa Oleh: 
Badan Kerjasama 

Antar Desa (BKAD) 
 
 
 
 

(…………………………) 
Ketua 

 Fasilitator 
Masyarakat 

 
 
 
 

(…………………………) 
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Format 4.14. Surat Kesanggupan Penyediaan Tenaga Teknis 

 

 

Surat Kesanggupan Penyediaan Tenaga Teknis dan Lokal 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : …………………………………………… 

Jabatan : …………………………………………… 

Alamat : …………………………………………… 

 

Dengan ini menyatakan sanggup menyediakan Tenaga Teknis yang mampu 

membaca gambar, anggaran dan mampu menerapkannya dilapangan serta 

memaksimalkan tenaga kerja lokal. 

Demikian surat kesanggupan pengadaan tenaga teknis ini kami buat dengan 

sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

………….................................. 

 

Dibuat Oleh: 

Ketua BKAD 

 

 

 

 

( ……………………………… ) 
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PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS (DED) DAN RAB 

 

Penyusunan Gambar Rencana dan RAB lnfrastruktur dilaksanakan oleh 
BKAD dan FM dengan melakukan konsultasi serta asistensi kepada Tim 
Pelaksana Kabupaten (instansi teknis terkait atau yang ditunjuk). 

Penyusunan RAB mengacu pada Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga 

Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Dalam hal terdapat pekerjaan 
yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2016 dapat menggunakan analisis harga satuan 

lainnya seperti: AHS-SNI, Analisa BOW, Analisa K Bina Marga, dan analisa 
harga setempat yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.  

A. Sistematika Penyusunan DED 

Secara umum, dokumen DED adalah suatu dokumen penyusunan 
laporan pekerjaan yang berupa gambar, Rencana Kerja dan Syarat     (RKS)  
secara lengkap yang terdiri dari berbagai skala gambar serta spesifikasi 

bahan/material apa saja yang akan digunakan. Pelaksanaan penyusunan 
dokumen DED melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: 

1) Pekerjaan persiapan 

Pekerjaan persiapan meliputi kegiatan mobilisasi personil, peninjauan 
lokasi kegiatan (survei pendahuluan), penyusunan rencana kerja yang 
meliputi waktu dan lama pengukuran lokasi dan memantapkan 

rencana kerja dalam pelaksanaan perencanaan. Pada pekerjaan 
persiapan ini juga dilakukan penilaian kondisi awal pada lokasi yang 
akan direncanakan, yang meliputi: 

a. Melakukan pengamatan kondisi eksisting. 
b. Mengkaji beberapa fasilitas pelengkap/pendukung atau faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis. 

2) Survei lapangan 
Untuk lebih memahami permasalahan dan perencanaan, maka perlu 

diadakan survei lapangan di lokasi kegiatan. Survei lapangan juga 
dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan 
untuk analisis. Beberapa survei yang akan dilakukan disesuaikan 

dengan jenis dan kriteria dari DED yang akan disusun. 

3) Analisis dan perencanaan 

Berdasarkan data yang didapat dari hasil survei kemudian dilakukan 
analisis untuk pengambilan keputusan perencanaan suatu kegiatan. 
Dalam perencanaan tentunya sangat dibutuhkan data-data yang 

akurat agar hasilnya sesuai dengan diharapkan. 

4) Penyusunan rancangan teknis (Detail Engineering Design/DED) 

a. Menyusun Rencana Teknis Beserta Gambar Teknisnya 
Meliputi kegiatan perencanaan teknis yaitu perencanaan sesuai 
dengan jenis masing-masing kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan masalah-masalah teknis, kemudian dilanjutkan dengan 
penyusunan gambar kerja/rencana teknis. Gambar kerja ini 
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disusun berdasarkan hasil yang didapat dari perencanaan teknis 
dan dibuat rapi dalam satu bentuk album gambar. 

b. Menyusun Spesifikasi Teknis Kegiatan  
Pada kegiatan ini akan disusun spesifikasi teknis bahan bangunan 

dan syarat pelaksanaan yang berhubungan dengan desain teknis. 
 

B. Sistematika Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Pada dasarnya anggaran biaya merupakan bagian terpenting dalam 
menyelenggarakan suatu kegiatan. Membuat anggaran biaya berarti 
menafsir atau memperkirakan harga suatu barang, bangunan, atau benda 

yang akan dibuat dengan teliti dan secermat mungkin. 

Yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Biaya (Begrooting) dalam suatu 
bangunan atau proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang 

diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang 
berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. 

Anggaran biaya merupakan harga dari bangunan yang dihitung dengan 

teliti, cermat, dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada kegiatan yang 
sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan 
perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. 

Sebagai contoh, misalnya harga bahan dan upah tenaga kerja di Padang, 

berbeda dengan harga bahan dan upah tenaga kerja di Medan, Pekan 
Baru, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. 

Secara umum pelaksanaan perhitungan anggaran biaya dapat dilihat 

pada diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

1. Persiapan 

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam perhitungan rencana 
anggaran adalah sebagai berikut: 

a. Bestek 
Bestek adalah, suatu peraturan dan syarat-syarat teknis suatu 

pekerjaan bangunan yang mengikat, yang diuraikan sedemikian 
rupa, terinci, cukup jelas dan mudah dipahami; 

Tujuannya untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat 
teknis. Bagian-bagian bestek terdiri dari: 
1) Keterangan dan penjelasan umum tentang proyek yang akan 

dibangun. 
2) Keterangan dan penjelasan tentang bagaimana melaksanakan 

bagian proyek tersebut. 

Tenaga Kerja 

Alat 

Harga Bahan 

Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan 

Volume Pekerjaan 

RAB 
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3) Keterangan dan penjelasan tentang administrasi proyek. 

b. Gambar Bestek 

Gambar bestek adalah gambar lanjutan dari uraian gambar pra 
rencana, serta gambar detail dasar dengan skala yang lebih besar. 

Gambar bestek juga terdiri atas lampiran dari uraian syarat-syarat 
(bestek) pekerjaan. 
Gambar bestek merupakan kunci pokok (tolok ukur) baik dalam 

menentukan kualitas dan scope of work maupun dalam menyusun 
RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek. 

Dengan adanya gambar bestek, maka Penyedia Jasa  dapat 
membayangkan bentuk dan macam bangunan yang diingini oleh 
Pemberi Tugas dan bagaimana untuk melaksanakannya. 

Gunanya untuk menentukan/menghitung besarnya masing-
masing volume pekerjaan. Gambar bestek terdiri dari: 
1) Gambar rencana dengan perbandingan tertentu, biasanya 

digunakan skala 1:100. 
2) Gambar-gambar penjelasan dengan skala 1:5 dan 1:10 bagi 

konstruksi-konstruksi yang sulit. 

Gambar bestek antara lain terdiri dari: 
1) Gambar Situasi; 

2) Gambar Denah; 
3) Gambar Potongan; 

4) Gambar Perspektif; 
5) Gambar Rencana Atap; 
6) Gambar Detail Konstruksi; dan 

7) Gambar Pelengkap. 

Dengan adanya bestek dan gambar bestek, maka pelaksana dapat 
membayangkan bentuk dan macam bangunan yang diinginkan oleh 

Pemberi Tugas. 

c. Harga Satuan Pekerjaan 

Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah 
tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. 

 

2. Tata Cara Perhitungan RAB 
Rencana Anggaran Biaya suatu bangunan adalah perhitungan 
banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya- 

biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan. 

Rencana Anggaran Biaya merupakan Dokumen Perhitungan Volume 

Pekerjaan berdasarkan Rencana Teknis, Harga dari berbagai macam 
Bahan/Material, Alat dan Tenaga yang dibutuhkan pada suatu 
Konstruksi. Melalui RAB dapat diketahui Taksiran Biaya setiap 

item/sub Kegiatan. 

Komponen pendukung yang diperlukan dalam menyusun dokumen 
RAB adalah: 

 

http://www.mediaproyek.com/
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a. Tenaga Kerja 
Tenaga kerja adalah besarnya jumlah tenaga yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan 
pekerjaan. Besarnya harga pekerja tergantung dari masing-masing 

keahlian yang dimiliki oleh personil tersebut dan bervariasi pada 
setiap daerah. Harga tenaga kerja dihitung per hari kerja yaitu 8 
jam per hari. 

b. Harga Bahan 
Bahan dan material adalah besarnya jumlah bahan yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu 

kesatuan pekerjaan. Besarnya Harga Bahan dan Material 
tergantung bervariasi pada setiap daerah misalnya harga Semen, 

Pasir, Batu Kali, dan sebagainya. Harga Bahan dihitung dengan 
satuan per unit, buah, atau m³ disesuaikan dengan Jenis Bahan 
tersebut. 

c. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Harga Satuan Pekerjaan adalah Jumlah Harga Bahan dan Upah 

Tenaga Kerja berdasarkan Perhitungan Analisa suatu Kegiatan. 
Harga Bahan didapat di pasaran, dikumpulkan dalam satu daftar 
yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan. Upah Tenaga Kerja 

didapatkan di lokasi dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar 
yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah.   
Ada Tiga istilah yang harus dibedakan dalam Penyusunan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) yaitu: Harga Satuan Bahan, Harga Satuan 
Upah dan Harga Satuan Pekerjaan. Harga Satuan Pekerjaan 

dihitung berdasarkan satuan per pekerjaan. 

d. Volume Pekerjaan 
Volume Pekerjaan adalah Menguraikan secara Rinci Besar Volume 

atau Kubikasi suatu Pekerjaan. Menguraikan, berarti menghitung 
besar volume masing-masing pekerjaan sesuai dengan Gambar 
Bestek dan Gambar Detail. Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk 

menghitung volume masing-masing pekerjaan terlebih dahulu 
harus dikuasai tata cara Membaca Gambar Bestek berikut Gambar 

Detail/Penjelasan. Perhitungan volume adalah perhitungan untuk 
menghitung isi, luas, dan keliling suatu benda sehingga perlu 
diketahui Rumus dan Satuan benda yang akan dipergunakan 

seperti:  
Satuan Panjang  : cm, m, hm, km, inch, dan mile.  

Satuan Luas  : cm², ca, are, ha.  
Satuan Isi   : dm³, m³, dan lain - lain.  

e. Rencana Anggaran Biaya 

Anggaran Biaya yang dihitung adalah Jumlah dari masing-masing 
Hasil perkalian Volume dengan Harga Satuan Pekerjaan yang 
bersangkutan. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:  

RAB = Volume x Harga Satuan Pekerjaan 
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DED dan RAB yang sudah disusun, selanjutnya divalidasi oleh Tim 
Pelaksana Kabupaten, dan atau Tim Pelaksana Provinsi selanjutnya 

disetujui oleh PPK pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan 
Permukiman Provinsi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur dan Surat Perjanjian Kerja Sama. 
 

Isi Dokumen DED dan RAB 

No Uraian Keterangan 

1 Cover  

2 Peta Kawasan dan Lokasi Paket Pekerjaan  

3 Rekapitulasi RAB  

4 Rencana Anggaran Biaya  

5 Analisa Harga Satuan Pekerjaan  

6 Daftar Harga Satuan Bahan, Alat dan Upah  

7 Perhitungan Volume  

8 Gambar Rencana 
a. Denah 

b. Tampak 

c. Potongan 

d. Detail 

 

9 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kurve “S”  
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Format 4.15. Bingkai Gambar Rencana 

Bingkai Gambar Rencana 

 

 

PISEW 

TA. ……………………… 

Provinsi 

……………………………………. 

Kabupaten 

……………………………………. 

Kecamatan 

……………………………………. 

Jenis Prasarana 

……………………………………. 

Lokasi 

(dimana infrastruktur dibangun) 

Judul Gambar 

……………………………………. 

Dibuat Oleh: 

BKAD 

 

 

( ………………) 

Fasilitator 

 

 

( ………………) 

Diverifikasi Oleh: 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

( ………………………………… ) 

Lembar ke …… Dari …….  
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Format 4.16. RAB-Biaya Adm. & Ops 

 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Biaya Administrasi dan Operasional 
 

Kecamatan : ……………………….. Provinsi : ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Paket 

Pekerjaan 

: ……………………. 

 

 

No Uraian Pekerjaan Vol. Satuan Harga 

Satuan (Rp) 

Jml. Harga (Rp) 

1 Gudang (disesuaikan dengan 

kebutuhan dan Jenis Konstruksi) 

1 Ls   

2 Papan Nama Proyek 1 Buah   

3 Papan Informasi 1 Buah   

4 Pengukuran dan Pemasangan patok 

(biaya disesuaikan dengan jenis 

konstruksi) 

1 LS   

5 Laporan Mingguan dan Bulanan 

a. Back Up data dan perhitungan 

volume realisasi 

b. Photo Dokumentasi (0%, 25%, 50% 

dan 100%) 

c. Adminitrasi lain yang terjadi pada 

saat pelaksanaan konstruksi 

 

2 

 

2 

 

Ls 

 

Rangkap 

 

Rangkap 

 

Ls 

  

6 Administrasi dan ATK (Alat Tulis 

Kantor) 

    

7 Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama7  Ls    

8 Biaya Transportasi untuk BKAD (biaya 

disesuaikan dengan kebutuhan serta 

jarak dari kecamatan ke 

kabupaten/provinsi dan selama 

pelaksanaan kegiatan) 

Ls Ls   

9 Biaya Pertemuan Ls Ls   

10 Biaya Pencatatan Notaris     

11 Prasasti PISEW 1 Buah    

Total Biaya Operasional  

 

………….............................................. 

 

Dibuat Oleh: Diverifikasi Oleh: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 
 

 
7 Digandakan sesuai dengan kebutuhan 
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Format 4.17. RAB untuk Paket Pekerjaan 

 

Rencana Anggaran Biaya Untuk Paket Pekerjaan 

 

Kecamatan : ……………………….. Provinsi : ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Paket Pekerjaan : ……………………. 

 

No. 
Uraian 

Pekerjaan 

Volume 

(Satuan) 

Upah 

(Rp) 

Material 

(Rp) 

Peralatan 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

Biaya 

Operasional 

(Rp) 

Total 

Biaya 

(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5+6 8 9 = 7 + 8 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 Total        
 %        

 

………….............................................. 

 

Dibuat Oleh: Diverifikasi Oleh: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 
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Format 4.18. RAB-Harga Satuan Pekerjaan 

Rencana Anggaran Biaya 

Harga Satuan Pekerjaan 

Kecamatan : ……………………….. Paket 

Pekerjaan 

: ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Harga Satuan Pekerjaan …… 

Provinsi : ……………………….. …………………………………….. 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga (Rp) 

A TENAGA      

 Pekerja      

 Tukang      

 Kepala Tukang      

 Mandor      

   JML. BIAYA TENAGA KERJA  

B BAHAN      

       

       

   JML. HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

       

   JML. HARGA PERALATAN  

       

D Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)  

 

………….............................................. 

 

Dibuat Oleh: Diverifikasi Oleh: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 
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Format 4.19. RAB-Daftar Harga Satuan Pekerjaan 

 

Rencana Anggaran Biaya 

Daftar Harga Satuan Pekerjaan 

 

Kecamatan : ……………………….. Paket 

Pekerjaan 

: ……………………. 

Kabupaten : ………………………..  

Provinsi : ………………………..  

 

No. Jenis Pekerjaan Kode Satuan Harga (Rp) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 dst    

 

………….............................................. 

 

Dibuat Oleh: Diverifikasi Oleh: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 
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Format 4.20. Rekapitulasi RAB 

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 

 

Kecamatan : ……………………….. Paket Pekerjaan: ……………… 

Kabupaten : ……………………….. ……………………………………. 

Provinsi : ……………………….. 

No Uraian Pekerjaan Vol. Sat. 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

Total 

Biaya 

(RP) 

A Pekerjaan 

Persiapan 

     

 ……………………..      

 ……………………..      

 ……………………..      

   Sub Total Biaya (A)  

B Pekerjaan Tanah      

 ……………………..      

 ……………………..      

 ……………………..      

 ……………………..      

   Sub Total Biaya (B)  

C Pekerjaan Fondasi      

 ……………………..      

 ……………………..      

 ……………………..      

   Sub Total Biaya (C)  

       

D Total Biaya Pekerjaan (A+B+C)  

E Biaya Operasional (Format III.11)  

F Jumlah Total Biaya (D + E)  

 

………….............................................. 

 

Dibuat Oleh: Diverifikasi Oleh: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 
 

 



~ 139 ~ 

Format 4.21. Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan 

 

Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan 

 

Kecamatan : ……………………….. Paket 

Pekerjaan 

: ……………………. 

Kabupaten : ……………………….. Daftar Harga Satuan Upah dan 

Bahan 
Provinsi : ……………………….. 

 

No. JENIS SATUAN HARGA (Rp) 

1 Pekerja OH  

2 Tukang Batu OH  

3 Tukang Kayu OH  

4 Kepala Tukang OH  

5 Mandor OH  

6 Semen PC Zak  

7 Pasir Urug m³  

8 Pasir Beton m³  

9 Kerikil beton buatan (pecah) m³  

10 Baja tulangan beton Kg  

11 Dst ………………………….   

 

………….............................................. 

 

Dibuat Oleh: Diverifikasi Oleh: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 
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PROPIVINSI : 
        

NAMA 
PAKET 

 
: 

       KABUPATEN : 
        

JENIS PEKERJAAN : 
       KECAMATAN : 

        
VOLUME 

  
: 

       

                        
                        

NO URAIAN PEKERJAAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( Rp. ) 
Bobot     
( % ) 

Bulan / Tahun ...... 
Skala 
( % ) 

Keterangan 
 

Bulan ....... Bulan ....... Bulan ....... 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 I PERSIAPAN DAN MOBILISASI                                       
   1 PERSIAPAN 

 
                                      

   2 MOBILISASI                                         
     

 
 

                                      
                                               
 II PEKERJAAN TANAH                                       
   1 GALIAN TANAH                                       
   2 URUGAN TANAH 

 
                                      

                                               
                                               
 III PEKERJAAN PASANGAN                                       
   1 PASANGAN DINDING 

 
                                      

                                               
                                               
                                               
         JUMLAH                                  
 

   
  BOBOT RENCANA  ( % )                                 

 

    
BOBOT RENCANA KUMULTAIF  ( % )                                 

 

    
BOBOT                                  

 

    
BOBOT REALISASI KUMULATIF ( % )                                 

 

Format 4.22. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH ( PISEW ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………........................................... 

Dibuat Oleh: Diverifikasi Oleh: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 
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No Uraian 

Ada 
      

Tidak 

Sesuai 
     

 Tidak 

Lengkap 
      

Kurang 
No Uraian 

Ada 
      

Tidak 

Sesuai 
     

 Tidak 

Lengkap 
      

Kurang 

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

1 Lokasi Jelas 
di peta 

   7 Dimensi dan 
spesifikasi 
lengkap 

   

2 Lokasi Tepat    8 Perhitungan 
teknis konstruksi 
pokok 

   

3 Pemilihan 
Jenis 
Konstruksi 

   9 Perhitungan 
Volume sesuai 

   

4 Ukuran 
Konstruksi 
Sesuai 

   10 Alasan 
pemakaian alat 
berat sesuai 

   

5 Denah dan 
Tampang 
 

   11 Harga Satuan 
wajar/sesuai 

   

6 Gambar 
Detail 
 

        

Hal-hal yang perlu diperhatikan/diperbaiki: 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
 

Tanggal, …………………………………………… 

Memenuhi syarat 
 
 

  Diperiksa Oleh 
Tenaga Ahli Provinsi 

 
 
 
 

(……………………………………….) 
Nama Jelas 

 

 

Tidak memenuhi syarat  
 
 
 

 

 

 

Format 4.23. Pemeriksaan Desain dan RAB 

 

Pemeriksaan Desain dan RAB 

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 

 

Kecamatan : ……………………….. Paket Pekerjaan: ……………… 

Kabupaten : ……………………….. …………………………….………. 

Provinsi : ……………………….. 
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Format 4.24. Lembar Asistensi DED dan RAB 

 
Lembar Asistensi 

No. ……………………….. 

 
Pada hari ini …………., tanggal ……………….., bulan ……………., tahun  20…, yang 
bertanda tangan dibawah ini :   

Nama  :  …………………… 

Jabatan : Tim Pelaksana Kabupaten ………….….  

Alamat :  ………………………… 

Dengan ini menyatakan, bahwa BKAD Kecamatan…………………. telah melakukan 
asistensi dan pemeriksaan dokumen DED dan RAB pada kegiatan PISEW di 
Kecamatan……….., Kabupaten ………………. Provinsi  …………………… yang terdiri 
dari : 

1 Peta Kawasan dan Lokasi Paket Pekerjaan  
2 Rekapitulasi RAB  
3 Rencana Anggaran Biaya  
4 Analisa Harga Satuan Pekerjaan  
5 Daftar Harga Satuan Bahan, Alat dan Upah  
6 Perhitungan Volume  
7 Gambar Rencana 

a. Denah 

b. Tampak 

c. Potongan 

d. Detail 

 

8 Rencana Jadwal Pelaksanaan (Kurva “S”) 
 

 

Catatan dari dokumen tersebut sebagai berikut; 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

 
Demikian lembar asistensi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan semestinya serta sebagai dasar bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan PISEW tahun 20….. di 
Kecamatan……….., kabupaten……….., provinsi……….  

………….………………………….. 

Tim Pelaksana 

Kabupaten ………………… 

 

 

(………………………………………..) 

NIP. ………………………………….. 
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Format 4.25. Lembar Pengesahan DED dan RAB 

 
Lembar Pengesahan 

No. ……………………….. 

 
Pada hari ini …………., tanggal ……………….., bulan ……………., tahun  20…, yang 
bertanda tangan dibawah ini :   

 
Nama  :  …………………… 

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Balai PPW …….….  

Alamat :  ………………………… 

Dengan ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen DED dan 
RAB kegiatan PISEW yang dibuat oleh BKAD Kecamatan……….., Kabupaten 
………………. Provinsi …………………… yang telah melalui proses verifikasi oleh 
Tenaga Ahli Provinsi dan asistensi dengan Tim Pelaksana Kabupaten …………………, 
sehingga kami menyetujui isi dari dokumen tersebut yang terdiri dari: 

1 Peta Kawasan dan Lokasi Paket Pekerjaan  
2 Rekapitulasi RAB  
3 Rencana Anggaran Biaya  
4 Analisa Harga Satuan Pekerjaan  
5 Daftar Harga Satuan Bahan, Alat dan Upah  
6 Perhitungan Volume  
7 Gambar Rencana 

e. Denah 

f. Tampak 
g. Potongan 

h. Detail 

 

8 Rencana Jadwal Pelaksanaan (Kurva “S”) 
 

 

Apabila dalam pelaksanaan di lapangan nantinya ada hal-hal baik teknis maupun 
non teknis yang mengakibatkan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas, maka harus dilakukan 
amandemen sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. 

Demikian lembar pengesahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan 
dan dipertanggungjawabkan semestinya serta sebagai dasar bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan PISEW tahun 20….. di 
Kecamatan……….., kabupaten……….., provinsi……….  

………….………………………….. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Satker Balai PPW 
Provinsi………………… 

 

 

(………………………………………..) 

NIP. ………………………………….. 
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Format 4.26. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola 

 

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA 

ANTARA 

Kepala Satuan Kerja pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran) ……………………. 

dan 

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan …………………, Kabupaten 
……………………, Provinsi ……………………….. Selaku Pelaksana Swakelola. 

Pada hari ini …………., tanggal ………………., bertempat di ………….., yang bertanda-
tangan di bawah ini: 

 
1. Nama : 

 Kepala Satuan Kerja pada Balai PPW : 

 SK Jabatan No/tanggal  : 

 NIP/NIK : 

 Alamat Kantor : 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

2. Nama : 

 Ketua BKAD : 

 SK (Penetapan BKAD) No/tanggal : 

 NIK : 

 Alamat Kantor : 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA 
PIHAK 

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan 
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 

• PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 

……… merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua 

• PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam kegiatan 

PISEW dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui 

swakelola 

• PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA 

sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV 

• Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan 

kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kementerian PUPR. 



~ 145 ~ 

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya 
menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota 
kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan 
syarat-syarat sebagai berikut: 

PASAL 1 

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama 
yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas 
yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan Kegiatan PISEW 

PASAL 2 

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah 
sebagai berikut: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 
3. Dst 

PASAL 3 

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK 
menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak 
pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat 
(BKAD) dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta 
peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana 
Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat (BKAD) dari pihak kedua. 

PASAL 4 

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung 
masing-masing oleh PARA PIHAK. 

PASAL 5 

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ...... (.......) bulan/tahun, terhitung 

mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota 

kesepahaman ini berakhir. 

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak 

segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota 

kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan 
ini batal dan/atau berakhir. 

 

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani 
oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada 
tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan 
berlaku sejak ditanda-tangani. 

 
PIHAK PERTAMA 

 
 
 
 
 

…………………………………….. 

PIHAK KEDUA 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
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Format 4.27. Perjanjian Kerjasama  (PKS) 

 

 

PERJANJIAN KERJASAMA  (PKS) 
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK 

MASYARAKAT 
KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 

SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN 
........ 

Nomor : .................................. 
 

Antara 

 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  

BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 

PROVINSI 

........................................................................ 

 

dengan 

 

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

KECAMATAN  : …………………………………… 

KABUPATEN  : …………………………………… 

PROVINSI  : …………………………………… 
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PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)  

 

Nomor : .................................. 

Antara 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN – BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

PROVINSI ........................................................................ 

dengan 

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA 

Kecamatan............................................ 

Pada hari ini ....................,tanggal …….......,bulan ............., tahun ............., 
bertempat di ........................................., yang bertandatangan di bawah ini:  

1. NAMA : ……………………………………………………………………… 

JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen ………….., Satuan Kerja 
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi ……… 

ALAMAT : ……………………………………………………………………… 

NIP. : ……………………………………………………………………… 

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan 

oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Satuan 
Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman 

Provinsi…….……Tahun..........berdasarkan Surat 
Keputusan................., Nomor:................., Tanggal ........, 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

 

2.  NAMA  : .................................................................................... 

JABATAN  : Ketua BKAD 

ALAMAT  : .................................................................................... 

Dalam hal ini selaku penanggung jawab penerima dana 
bantuan pemerintah lainnya untuk masyarakat dan 
bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa 

..............(i), Desa ..............(ii), Desa ................(iii), 
Kecamatan ….., sesuai dengan Surat Keputusan PPK 

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman 
Nomor: ………….., tentang Penerima Bantuan Dana 
Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Kegiatan 

PISEW Tahun Anggaran ………, pada hari .............., 
tanggal ........., bulan .........., tahun ........., selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA. 

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA 
PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang 
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pekerjaan...........................yang selanjutnya disebut PEKERJAAN dengan 
ketentuan dan syarat sebagai berikut:  

Pasal 1  

DASAR HUKUM  

1. Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai; 

2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 
…………………,tentang Penetapan Kecamatan dan Desa Sasaran Kegiatan 

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 
............; 

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: ………………… Tanggal 

……………. Tahun …………… dan Perubahannya Nomor …………………. 
Tanggal ………………….; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga; 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesai Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya; 

6. Surat Edaran Dirjen Cipta karya Petunjuk Teknis PISEW Nomor : 

.............Tahun ............ beserta lampirannya; 

7. …………………………………………………………………*) 

8. ………………………………………………………………...*) 

9. ………………………………………………………………...*) 

*) diisi dengan aturan hukum yang berlaku di provinsi. 

Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, 
untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Dana BPM 
yang bersumber dari APBN, untuk kegiatan Pengembangan Infrastruktur 

Sosial Ekonomi Wilayah, di Kecamatan ..........................., yang meliputi 
desa-desa (i)…………….., (ii) dan (iii)...................Kabupaten 
………………….........., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  

Pasal 2  

LINGKUP PEKERJAAN  

PIHAK PERTAMA memberi dana BPM kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK 
KEDUA menerima tugas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk 
menyelenggarakan pekerjaan:  

 

1. Provinsi  : ………………………………………… 

2. Kabupaten   : ………………………………………… 
3. Kecamatan  :..................................................... 
4. Desa   :............................................... 
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Nama Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur...................... 
Volume  :............................................................ 

5. Desa   :............................................... 
Nama Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur...................... 

Volume  :............................................................ 
6. Desa   :............................................... 

Nama Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur...................... 

Volume  :............................................................ 
 

Pasal 3  

DOKUMEN PERJANJIAN KERJASAMA 
 

Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dilampiri : 

1. Pakta Integritas; 
2. Dokumen Rencana Kerja Masyarakat/BKAD: 

a. Perencanaan Teknis  (termasuk spesifikasi bahan, pekerjaan dan 
gambar Rencana); 

b. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; 
c. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya; dan 
d. Rincian Rencana Anggaran Biaya. 

3. Bukti pencatatan kelembagaan antar desa yang disebut badan 
kerjasama antar desa (BKAD); 

4. Amandemen terhadap Pokok Perjanjian Pemberian Pekerjaan dapat 

dilakukan apabila diperlukan. 

Merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan 

sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang. 
 

Pasal 4  

PENGAWASAN  

Pengawasan pelaksanaan ini akan dilakukan oleh Fasilitator Masyarakat 
yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, Fasilitator Masyarakat akan 

memastikan pelaksanaan pekerjaaan sesuai dokumen perjanjian kerjasama 
ini. 

 
Pasal 5 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA 

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan PISEW Tahun ........... ini 
berdasarkan dokumen Perjanjian kerjasama (PKS) yang telah 

diperjanjikan. 

2. PIHAK KEDUA wajib menaati pakta integritas yang telah ditandatangani 
oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh wakil masyarakat pada saat 

Pertemuan Kecamatan I. 

3. Hasil Kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan 
adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), yang 

memuat: 



~ 150 ~ 

a. Catatan Harian, yang berisi tentang: 

i. Jumlah Tenaga Kerja; 

ii. Jumlah Bahan Material yang digunakan; 
iii. Peralatan yang digunakan; 

iv. Hasil item Pekerjaan yang dilaksanakan; 
v. Perintah, Saran, Petunjuk Pelaksanaan atau Penolakan Bahan; 
vi. Catatan Cuaca atau kejadian-kejadian yang berhubungan 

dengan Kegiatan dan lain sebagainya. 

b. Laporan Bulanan, yang merupakan Rekap dari Catatan Harian; 
c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi; 

d. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan setiap Pembayaran Angsuran; 
e. Gambar-gambar Hasil Pelaksanaan; 

f. Notulen Rapat-rapat/Pertemuan; 
g. Realisasi Biaya dan Kegiatan; 
h. Realisasi Kurva-S Pelaksanaan. 

4. Penyusunan LP2K PISEW Tahun ........... ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) 
serta dikonsultasikan lebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA. 

Pasal 6  

NILAI BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT 

Pihak kedua harus menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga batas waktu 

akhir Tahun Anggaran ..........., dengan jumlah harga pekerjaan sesuai 
dengan yang disepakati PIHAK PERTAMA, serta menanggung semua resiko 
yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan. Nilai BPM untuk 

pelaksanaan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 ini adalah Rp .......................,-  
(...................... rupiah). Nilai Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat ini 

sudah termasuk biaya administrasi dan operasional BKAD sebesar 
Rp..................... (................ rupiah) 

Pasal 7  

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal...........bulan........... 
tahun....... sampai dengan tanggal...........bulan...........tahun................. 

2. Pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan selesai hingga diserahkannya dan 
diterima hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan 

pertanggungjawaban oleh PIHAK PERTAMA, yang selanjutnya akan 
dilakukan pemanfaatannya dan pemeliharaannya kepada pemerintah 
desa oleh Satker Pelaksanaan PPW. 

3. Segera setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan, PIHAK KEDUA dapat 
meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan. 

4. Berdasarkan Berita Acara Lembar Kendali Hasil Akhir Pekerjaan 
(BA.LKHAP), PIHAK PERTAMA wajib mengeluarkan Berita Acara Serah 
Terima Pekerjaan tersebut. 

 
 



~ 151 ~ 

5. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun 
anggaran dapat diberikan dengan kondisi kahar. Dalam hal BKAD gagal 

menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan PKS berakhir, 
namun PPK menilai bahwa BKAD mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK 

memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian 
kesempatan kepada BKAD untuk menyelesaikan pekerjaan harus diatur 
dalam PKS termasuk jangka waktu penyelesaian pekerjaan. 

Pasal 8  

PEMBAYARAN 

1. Semua pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) di provinsi………………………………….... 

2. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan PPW ………………………… 
menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN setempat 

setelah ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerjasama penyerahan 
bantuan pemerintah untuk masyarakat dengan PIHAK KEDUA nomor 
:….......... 

3. Pengajuan dana untuk pekerjaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap 
pertama sebesar 70% dapat dicairkan setelah penandatangan dokumen 
Perjanjian Kerjasama, selanjutnya 30% dibayarkan pada saat progres 

pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 50%.  

4. Pengajuan pencairan dana untuk penggunaan pelaksanaan konstrusi 

harus dilengkapi dengan : 
a. Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) asli yang mencantumkan nomor 

rekening PIHAK KEDUA; 

b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara 
Penyelesaian Pekerjaan; 

c. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan (didukung dengan 
laporan kemajuan fisik dan keuangan) yang telah periksa oleh Tenaga 
Ahli Provinsi; 

d. Rencana penggunaan dana yang telah periksa oleh Tenaga Ahli 
Provinsi yang sebelumnya diverifikasi dan divalidasi kebenarannya 
oleh Fasilitator Masyarakat; 

e. Berita Acara Pembayaran; 
f. Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat yang 

ditunjuk; 
g. Ringkasan dokumen Perjanjian Kerjasama; 
h. Khusus untuk kegiatan pencairan tahap I, PIHAK KEDUA 

mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD)  tahap pertama 
terdiri: 

- RPD untuk termin ke satu sebesar 40%, progress fisik 0%; 
- RPD untuk termin ke dua sebesar 30% dengan dilampiri laporan 

penggunaan dana termin ke satu dan laporan kemajuan fisik 25%, 

disertai foto capaian pelaksanaan. 
i. Bukti pendukung, berupa buku laporan harian pelaksanaan 

kegiatan, buku kas umum, fotokopi buku rekening bank, dan bukti 
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Pengeluaran (nota-nota pengeluaran), termasuk foto capaian 
pelaksanaan, untuk pencairan tahap II.  

5. Apabila terjadi penyimpangan di lapangan, maka PIHAK PERTAMA 
berhak untuk melakukan penangguhan pembayaran tahap berikutnya 

sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan di lapangan. 
 

Pasal 10 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KEDUA 

1. Apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaannya, PIHAK 
KEDUA membuat Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) 

dan telah disetujui dalam Pertemuan Kecamatan II, untuk menyatakan 
seluruh pekerjaan telah selesai dan siap diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.  

2. Apabila sampai batas waktu berakhirnya tahun anggaran ..........., PIHAK 
KEDUA tetap belum dapat menyelesaikan pekerjaan, atau dana belum 
tersalurkan seluruhnya, maka PIHAK KEDUA harus membuat Berita 

Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai Pengganti Laporan 
Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K). BASPK harus memuat 

kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang tercapai pada saat itu dan 
disertai lampiran Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) hingga saat itu 
beserta gambar-gambar prasarana terbangun hingga saat itu. 

3. Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan pasal 7, PIHAK 
KEDUA belum mampu menyelasikan pekerjaan seperti yang ditetapkan 
dalam dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS), maka PIHAK PERTAMA 

akan memberikan penambahan waktu, sesuai dengan Surat Pernyataan 
Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat oleh PIHAK 

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 

4. Apabila hingga akhir penyelesaian pekerjaan masih terdapat sisa dana 
BPM maka sisa dana tersebut harus dikembalikan oleh PIHAK KEDUA ke 

kas negara. 
 

Pasal 11 

PERSELISIHAN 

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaiannya 

diutamakan dengan musyawarah. 

2. Dalam hal ini melalui cara di atas tidak terdapat kesepakatan, maka akan 
selesaikan  melalui jalur hukum yang berlaku.  

 
Pasal 12 

KEADAAN KAHAR 

1. Apabila terjadi keadaan kahar, sehingga pekerjaan yang telah ditentukan 
dalam dokumen perjanjian kerjasama ini tidak dapat terpenuhi, PARA 

PIHAK melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan 
Perjanjian Kerjasama (PKS) yang tidak merupakan bagian yang 
terpisahkan dari dokumen Perjajian Kerjasama ini. 
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2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah: 
a. Peperangan; 

b. Kerusuhan; 
c. Revolusi; 

d. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, 
tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan; 

e. Kebakaran; 

f. Gangguan industri lainnya.  
 

Pasal 13 

SANKSI 

Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan 

penyimpangan dan/atau penyalahgunaan BPM, dikenakan sanksi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 14 

KETENTUAN PENUTUP 

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum 
dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam 

dokumen sesuai dengan pasal 3 yang merupakan satu kesatuan serta 
bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, mempunyai 
kekuatan mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK. 

2. Dokumen Perjanjian Kerjasama mulai berlaku pada saat ditandatangani 
oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing- 

masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 
 

 
PIHAK PERTAMA 

 

 

PIHAK KEDUA 

(……………………………………) 

Nama Jelas 

(…………………………………….) 

Nama Jelas 
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Format 4.28. Monitoring Tahapan Persiapan dan Perencanaan Tk. Provinsi 

 

Monitoring Tahapan Persiapan dan Perencanaan 

Tingkat Provinsi, ……………………. 

No Kabupaten Kecamatan 
Jml. 

Desa 

Persiapan Perencanaan 

Pembentukan 

BKAD PISEW 

Pertemuan 

Kec. I 

Sinkronisasi 

Keg. PISEW 

dg. RKPD 

Survei 

Identifikasi 

kawasan 

Survei 

Rencana 

Infrastruktur 

Penyusunan 

Dokumen Profil 

Kawasan 

Penyusunan 

DED 

Penyusunan 

RAB 

            

            

            

            

            

 

....................., tanggal........................20….. 

 

Dibuat Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

 

 

(………………………….) 
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Format 5.1. Undangan Pertemuan Pra-Pelaksanaan 

 
Kop Surat BKAD 

Pertemuan Pra-Pelaksanaan Konstruksi 

………….………………………….  

Nomor   : …………………………  

Lampiran  : …………………………      
  

Kepada Yth. 

(Undangan Terlampir) 

Di Tempat 

Dengan hormat,  

Sehubungan dengan sudah diselesaikannya penyusunan Rancangan Teknis 
Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Kegiatan PISEW 
Tahun ……………….. di Kecamatan…………………….., Kabupaten ……………………..  
dimana Kawasan yang menjadi sasarannya terdiri dari: 

1. Desa ……………………………  

2. Desa ……………………………  

3. Desa ……………………………  

Maka dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk menghadiri 
Pertemuan Pra-Pelaksanaan Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:  

Tanggal  : ............................................................   

Waktu  : Pukul..................... s.d .......................   

Tempat  : ............................................................   

 Acara :  

Materi atau Topik: 

1. Spesifikasi Pekerjaan; 

2. Organisasi Kerja; 

3. Tatacara Pelaksanaan Konstruksi dan Jadwal Pelaksanaan. 
 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/ Sdr/i kami 
ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Tembusan disampaikan Kepada yth: 
1. Tim Pelaksana Kabupaten ……  
2. Tim Pelaksana Provinsi ……..  
3. Camat …………………………….                                              
4. Pertinggal 

Hormat Kami, 

Ketua BKAD 

 

 

 

 

(……………………………) 
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Format 5.2. Daftar Hadir Pertemuan Pra-Pelaksanaan 

 

Daftar Hadir Peserta 

Pertemuan Pra Pelaksanaan Konstruksi 

 

Provinsi : Tanggal  : 

Kabupaten : Nama Fasilitator      : 

Kecamatan : Paket Pekerjaan : 

 

No. Nama 
Alamat 

Lengkap 

Jenis 

Kelamin 

Organisasi 

/ Jabatan 

Tanda 

Tangan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

*dst       

 

* Daftar Hadir Peserta Pertemuan Pra Pelaksanaan Konstruksi ini disesuaikan 

dengan Jumlah Peserta yang Hadir. 
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Format 5.3. Notulensi Pertemuan Pra-Pelaksanaan Konstruksi 

 

Notulensi 

Pertemuan Pra Pelaksanaan Konstruksi 

 

Provinsi  : …………………………………………….    

Kabupaten  : ……………………………………………. 

Kecamatan  : ……………………………………………. 

Tanggal : ……………………………………………. 

Acara  : Pertemuan Pra Pelaksanaan Konstruksi 

 

Pimpinan Pertemuan : ……………………………………………. 

Jabatan   : ……………………………………………. 

Narasumber   :  

1. Nama    : ……………………………………………. 

Jabatan  : ……………………………………………. 

2. Nama   : ……………………………………………. 

Jabatan  : ……………………………………………. 

3. Dst ………………  

 

Pembukaan  acara  :        pkl…………….oleh pimpinan pertemuan. 

Dilanjutkan penjelasan oleh nara sumber yang meliputi : 

• …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

• Dst………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………… 

 

Sesi Tanya jawab 

• Peserta (tanya) : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

• Narasumber (jawab) : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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• Peserta (tanya) : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

• Narasumber (jawab) : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

Kesimpulan/ Kesepakatan :  

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan 

/disepakati:  

1. ..........................................................................................................................

.................................................................. 

2. ..........................................................................................................................

.................................................................. 

3. ..........................................................................................................................

.................................................................. 

4. dst 

 

Acara ditutup pada pukul .................  

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.  

 

……………………………  

  

Mengetahui: Dibuat Oleh: 

Pimpinan Rapat 

 

 

 

 

 

( ………………….. ) 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

 

( …………………….. ) 

Notulen 

 

 

 

 

 

( …………………….. ) 
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Format 5.4. Berita Acara Pertemuan Pra-Pelaksanaan Konstruksi 

Berita Acara 

Pertemuan Pra Pelaksanaan Konstruksi 

 

Provinsi   : …………………………………………….    

Kabupaten  : ……………………………………………. 

Kecamatan  : ……………………………………………. 

Tanggal : ……………………………………………. 

Acara  : Pertemuan Pra Pelaksanaan Konstruksi 

Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial 

Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun ………., Kecamatan …………………………, 
Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini: 

Hari dan Tanggal :  …………………………………………………… 

Jam  :  Pukul …………… s.d. pukul ……………… 

Tempat : …………………………………………………... 
Telah diselenggarakan Pertemuan Pra Pelaksanaan Konstruksi yang dihadiri oleh 
perwakilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam undangan (Daftar Hadir 
Peserta terlampir). 

Materi atau Topik yang dibahas dalam Pertemuan Pra Pelaksanaan Konstruksi ini, 
serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : 

A. Materi dan Topik: 

1. Penyampaian Mengenai Spesifikasi Pekerjaan 

- Kendali Mutu 

2. Organisasi Kerja 

- Tenaga Kerja (Besaran Upah) 
- Pengaturan Material/Bahan 

- Pengaturan Waktu Pelaksanaan 

3. Tatacara Pelaksanaan Konstruksi  

 

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber  

1. Pemimpin Rapat : ………………………., jabatan …………………………. 

2. Notulen   : ………………………., jabatan …………………….…..  

3. Narasumber :  
1................................. jabatan .................................. 

2................................. jabatan .................................. 

3................................. jabatan .................................. 

4................................. jabatan .................................. 

 

Setelah dilakukan diskusi terhadap materi di atas selanjutnya seluruh peserta 
menyepakati beberapa hal sebagai kesimpulan, yaitu : 

1. ............................................................................................................................. .........

........................ 
2. ......................................................................................................................................

........................ 
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3. ............................................................................................................................. .........

........................ 
4. ......................................................................................................................................

........................ 

5. Dst. 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggung jawab 
untuk  dipergunakan sebagaimana mestinya. 

……………………………  
 

Pemimpin Rapat 

 

 

 

(………………………………………..) 

Nama lengkap 

Notulen 

 

 

 

(………………………………………..) 

Nama lengkap 

Mengetahui : 

Camat 

 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

 

Menyetujui : 

Wakil dan Peserta Pertemuan 

 

Nama Alamat Tanda Tangan 

1. ……………………… …………………………… 1. ………  

2. ……………………… ……………………………  2. ……… 

3. ……………………… …………………………… 3. …………  

4. ……………………… ……………………………  4. ………… 

5. ……………………… …………………………… 5. …………  

Dst. ……………………………   
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Format 5.5. Monitoring Pelaksanaan Konstruksi 

 

Monitoring Pelaksanaan Konstruksi 

 

Kegiatan Uraian Keterangan 

Kontrak Nomor Kontrak : 

 Tanggal Kontrak : 

Jangka Waktu Kontrak : 

Tanggal SPMK : 

Jenis Infrastruktur  : 

Pencairan Dana 

Tahap I 

Tgl. Pengajuan Pencairan oleh BKAD : 

Tgl. Penerbitan SP2D : 

Tgl. Masuk Rekening : 

Tgl. Dimulai Pelaksanaan Konstruksi : 

Pencairan Dana 

Tahap II 

Tgl. Pengajuan Pencairan oleh BKAD : 

Tgl. Penerbitan SP2D : 

Tgl. Masuk Rekening : 

Progres Fisik minggu lalu  :                   (%) 

Progres Fisik minggu ini  :                   (%) 

Komulatif Progres Fisik :                   (%) 

Tgl. Penyelesaian Pelaksanaan Konstruksi : 

 

....................., tanggal........................20….. 

 

Diperiksa Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

 

 

 

(………………………….) 

Diketahui Oleh: 

Camat 

 

 

 

 

(………………………….) 

NIP. ………………… 

Dibuat Oleh: 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

(………………………….) 
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Format 5.6. Monitoring Swadaya Masyarakat 

 

Monitoring Swadaya Masyarakat 

 

Jenis Swadaya Uraian Wilayah Kawasan 

Desa I Desa II Desa III 

Lahan Jenis Lahan    

 Luas Lahan (m²)    

 Harga Lahan/m²    

 Total Swadaya (Rp)    

Material Jenis Material    

 Volume Material    

 Harga Material    

 Total Swadaya (Rp)    

Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja    

 Jumlah Hari Kerja    

 Jumlah HOK    

 Upah Kerja    

 Total Swadaya (Rp)    

Lain-Lain     

Jumlah per desa    

Total Jumlah Swadaya  

 

....................., tanggal........................20….. 

 

Diperiksa Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

 

 

 

(………………………….) 

Diketahui Oleh: 

Camat 

 

 

 

 

(………………………….) 

NIP. ………………… 

Dibuat Oleh: 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

(………………………….) 
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Format 5.7. Monitoring Pelaksanaan Konstruksi Tk. Provinsi 

 

Monitoring Pelaksanaan Konstruksi 

Tingkat Provinsi, ……………………. 

 

No Kab. Kec. 
Jml. 

Desa 

No. 

Perjanjian 

Kerja Sama 

Tgl 

Kontrak 

Tgl. 

Akhir 

Kontrak 

Tgl. 

SPMK 

Jenis 

Infrastruktur 

Pencairan Dana BPM Tahap I (70%) 

Tgl. Mulai 

Pelaksanaan 

Pencairan Dana BPM Tahap II (30%) 

Tgl. Status 

Konstruksi 

100% 

Tgl. 

Penerbitan 

SP2D 

No. 

SP2D 

Tgl. Masuk 

Rekening 

BKAD 

Tgl. 

Pengajuan 

Pencairan 

oleh BKAD 

Tgl. 

Penerbitan 

SP2D 

Tgl. Masuk 

Rekening 

BKAD 

Progres 

Fisik (%) 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

....................., tanggal........................20….. 

Dibuat Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

 

(………………………….) 
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Format 5.8. Monitoring Partisipasi Masyarakat Tk. Provinsi 

 

Monitoring Partisipasi Masyarakat 

Tingkat Provinsi, ……………………. 

 

No Kab. Kec. 
Jml. 

Desa 

Pertemuan Kecamatan I Sinkronisasi Kegiatan PISEW dg RKPD Pertemuan Pra Pelaksanaan Konstruksi Pertemuan Kecamatan I 

Jml. 

Undangan 

Peserta 

Perempuan 

Total 

Peserta 

Unsur 

TPK 

Unsur 

Kec 

Unsur 

BKAD 

Perwakilan 

Masyarakat 

Jml. 

Undangan 

Peserta 

Perempuan 

Total 

Peserta 

Jml. 

Undangan 

Peserta 

Perempuan 

Total 

Peserta 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

....................., tanggal........................20….. 

Dibuat Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

(………………………….) 
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Format 5.9. Monitoring Swadya Masyarakat Tk. Provinsi 

 

Monitoring Swadaya Masyarakat 

Tingkat Provinsi ………………. 

No Kabupaten Kecamatan 
Jml. 

Desa 

Lahan Material Tenaga Kerja 

Total Jml. 

Swadaya Jenis 

Lahan 

Luas 

Lahan 

(m²) 

Harga 

Lahan/m² 

Jml. 

Swadaya 

(Rp) 

Jenis 

Material 

Volume 

Material 

Harga 

Harga 

Material 

per satuan 

Jml. 

Swadaya 

(Rp) 

Jml. 

Tenaga 

Kerja 

Jml. 

Hari 

Kerja 

Jml. 

HOK 

Upah 

Kerja 

Total 

Swadaya 

(Rp) 

                  

                  

                  

                  

                  

 

....................., tanggal........................20….. 

Dibuat Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

(………………………….) 
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Format 5.10. Contoh Amendemen Perjanjian Kerjasama  

 

AMENDEMEN  

Nomor : ………………………………             

Tanggal ………………….. 

 

 

ATAS 

PERJANJIAN KERJASAMA  

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI 
WILAYAH (PISEW) TAHUN 2....... 

 

KECAMATAN ……………………… 

KABUPATEN ………………………. 

PROVINSI ………………………….. 

 

Nomor: …………………… 

Tanggal …………………… 

 

 

ANTARA 

 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PENGEMBANGAN 
KAWASAN PERMUKIMAN  

PROVINSI …………………………… 

 

 

DENGAN 

 

 

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA 

KECAMATAN ………………………………… 
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AMENDEMEN  

Nomor: …………………………. 

Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ……… tahun …….., yang 
bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : …………………………….. 

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen di Provinsi pada Satker 
Pelaksanaan PPW 

Alamat : …………………………….. 

Bertindak untuk dan atas nama  Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana 

Permukiman Wilayah dan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial 
Ekonomi Wilayah Provinsi …………, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

Nama : …………………………….. 

Jabatan : BKAD Kecamatan ……………………… 

Alamat : …………………………….. 

Bertindak untuk dan atas nama masyarakat desa ……………., desa…………, 

dst, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PARA PIHAK berdasarkan :  

a. Laporan realisasi pelaksanaan di lapangan 

b. Surat permohonan oleh PIHAK KEDUA Nomor …..........…, tentang …...... 

c. Berita Acara Pembahasan  

bersepakat untuk membuat perjanjian pekerjaan tambah kurang 
(amendemen ke ……..) yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari dokumen Perjanjian Kerjasama nomor ………..., 
tanggal .…….. bulan ……..... tahun …….… tersebut di atas dengan 
perubahan sebagai berikut : 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

(dilampirkan justifikasi teknis terhadap usulan perubahan) 

Demikian Amendemen No. ..........…… ini dibuat atas persetujuan kedua 

belah pihak. 

PIHAK KEDUA 
 
 
( …………………………………. ) 
Ketua BKAD 

PIHAK PERTAMA 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
 
( …………………………………….. ) 
NIP. ………………………. 
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Format 5.11. Buku Sewa-Pembelian Peralatan - BKAD 

 

BUKU SEWA-PEMBELIAN PERALATAN  

 

Bulan    :......................20..... 

Nama BKAD  :................................................... 

Alamat BKAD  : Jl................................................ 

Desa/Kec./Kab. :................/..................../............... 

Bank/No.Rek  :.........................../...............................  

 

Tgl Uraian Pekerjaan 

No.perjanjian 

Sewa/ 

pembelian 

Jenis 
Peralatan 

Waktu 
Pemakaian 

Volu
me 

Nilai Sewa/Beli 

(Rp) 

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

01/03 Pengecoran 
Jalan 

01/…. Molen Sewa  

28 jam 

1 
unit 

3.500.000 

01/03 Pengecoran 
Jalan 

03/…. Cangkul Beli 20 
Unit 

1.000.000 

   Jumlah Sewa/Beli Alat 4.500.000 

 

 .................., tgl:............-..........- 2017 
Mengetahui : Disusun Oleh 

  

(.............................................) (.............................................) 
Ketua BKAD Bendahara 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN BUKU SEWA-PEMBELIAN PERALATAN  

1. Tanggal (1) : Diisi dengan tanggal  transaksi 

2. Kolom (2) : Diisi dengan uraian perkerjaan 

3. Kolom (3)  : Diisi dengan nomor perjanjian sewa 

4. Kolom (4) : Diisi Jenis Alat Berat yang disewa atau dibeli 

5. Kolom (5) : Diisi dengan Jumlah Jam kerja 

7. Kolom (6) : Diisi Volume/jumlah Alat yang disewa atau dibeli 

8. Kolom (7) : Diisi dengan jumlah nilai sewa atau dibeli alat 

CONTOH 
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Format 5.12. Surat Perjanjian Sewa-Pinjam Peralatan - CONTOH 

 

SURAT PERJANJIAN 

SEWA-PINJAM PERALATAN  

 

Pada hari ini …………………., tanggal …..…, bulan………….tahun ………… 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

I. Nama  : ……………………………………… 

Alamat  : ……………………………………… 

Jabatan  : Ketua BKAD 

Kecamatan : ……………………, Kabupaten : ……………… 

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama nomor: ………….....,tentang 

penerima bantuan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) 
Kegiatan PISEW tahun anggaran …....., pada hari .........., tanggal ........., 
bulan......, tahun ........., 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

II. Nama  : ………………………………………. 

Jabatan  : ………………………………………. 

Alamat  : ………………………………………. 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK PERTAMA telah sepakat mengikat perjanjian sewa/pinjam dengan 
PIHAK KEDUA, dimana PIHAK PERTAMA menyewa/pinjam kepada PIHAK 

KEDUA. 

Uraian alat yang disewa/pinjam adalah sebagai berikut : 

 

NO. NAMA ALAT LAMA PENYEWAAN 

1.   

2.   

3.   

 

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam pasal-pasal berikut ini : 

Pasal 1 

JANGKA WAKTU 

1. Jangka Waktu sewa/pinjam adalah selama yang tercantum di atas 
berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini. 
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2. Bila di kemudian hari ternyata terjadi perubahan jangka waktu 
penyewaan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan 

kesepakatan untuk merubah jangka waktu sewa/pinjam sebagaimana 
tercantum dalam pasal ayat 1 di atas. 

Pasal 2 

BIAYA 

1. Biaya sewa/pinjam yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah 

sebesar Rp. …………………, (terbilang: ………………………………), sudah 
termasuk pajak-pajak yang berlaku, sehingga tanggungjawab pajak ada 
dipihak penyedia jasa. 

2. Biaya sewa/pinjam mengikat, kecuali bila terjadi penambahan atau 
pengurangan jangka waktu sewa/pinjam. 

Pasal 3 

HAK DAN KEWAJIBAN 

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima barang dalam keadaan baik/ layak 

jalan, dan berkewajiban memenuhi pembayaran yang telah disepakati. 

2. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sesuai dengan pasal 2 surat 

perjanjian ini atau telah disepakati dan berkewajiban menjaga serta 
merawat barang/alat selama dalam penyewaan sehingga tidak merugikan 
PIHAK PERTAMA. 

Pasal 4 

TANGGUNG JAWAB 

1. PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab bahwa keadaan barang yang 

disewakan dalam keadaan baik, serta bertanggung jawab atas kelancaran 
pekerjaan. 

2. Bilamana terjadi kerusakan barang pada masa penyewaan, maka PIHAK 
KEDUA akan memperbaiki kerusakan barang dengan biaya dari PIHAK 
KEDUA. 

3. Bila pada masa penyewaan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh 
kelalaian PIHAK PERTAMA sedemikian rupa sehingga memerlukan 
perbaikan kerusakan, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan biaya 

perbaikan maksimal sebesar Rp. ………………. (terbilang……………….). 

Pasal 5 

SISTEM PEMBAYARAN DAN BIAYA OPERASIONAL 

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, pembayaran dilakukan 
dengan perincian sebagai berikut : 

a. ………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………, dst 

2. Pihak pertama akan menanggung biaya operasional dari barang/alat yang 
disewa/pinjam, misalnya biaya bahan bakar. 
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Pasal 6 

PERBEDAAN PENDAPAT 

1. Bilamana dalam jangka waktu sewa/pinjam terjadi perbedaan pendapat 
atau ketidak sepakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka 

akan ditempuh cara musyawarah untuk menyelesaikannya yang dihadiri 
oleh Fasilitator Masyarakat. 

2. Bila penyelesaian secara musyawarah pertama tidak dapat menyelesaikan 

perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka 
akan diminta TA/Asisten Provinsi dan PPK pada Satker Pelaksanaan PPW 
sebagai penengah untuk memutuskan jalan keluarnya, selanjutnya 

keputusan tersebut mengikat. 

Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak 

setuju untuk mematuhi pasal-pasal tersebut di atas. Surat perjanjian ini 
dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

 

PIHAK PERTAMA 

 

 

( …………………………………. ) 

Ketua BKAD 

PIHAK KEDUA 

 

 

( …………………………………….. ) 

Pemberi Sewa 

Mengetahui: 

Saksi I 

 

( …………………………………… ) 

Fasilitator Masyarakat 

Saksi II 

 

( …………………………………… ) 

Pemerintah Kecamatan 
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Format 5.13. Monitoring Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi 

Monitoring Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi 

Kecamatan : ………..………….………………….. Paket Pekerjaan : ………………………………. 

Kabupaten : ………..………….………………….. Pelaksana : ………………………………. 

Provinsi : ………..………….………………….. No. Surat Perjanjian 

Kerjasama 

: ………………………………. 

Hari/Tanggal  ………..………….………………….. Fasilitator Masy.  : ………………………………. 

NO URAIAN PEKERJAAN 
RENCANA REALISASI HARI INI 

REALISASI 

KOMULATIF 
JUMLAH HOK 

CUACA CATATAN 

VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN PEKERJA TUKANG MANDOR 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

             

             

             

             

             

             

             

 

…………......................................... 

Dibuat Oleh:   Diperiksa Oleh: 

BKAD 

 

 

(……………..) 

   Fasilitator Masyarakat 

 

 

(……………..) 
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Format 5.14. Daftar Hadir Pekerja Harian dan Penerimaan Insentif 

Daftar Hadir Pekerja Harian dan Penerimaan Insentif 

…………......................................... 

Dibuat Oleh:             Diperiksa Oleh:  

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

   Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

(……………..) 

 

Kecamatan : …………………………. Insentif 1 HOK Pekerja : …………… Paket Pekerjaan : ……………………………… 

Kabupaten : …………………………. Insentif 1 HOK Tukang : …………… Pelaksana : ……………………………… 

Provinsi : …………………………. Insentif 1 HOK Kepala Kelompok/Mandor : …………… No. Surat Perjanjian 

Kerjasama 
: ……………………………… 

Periode Kerja : …………………………. Hari/Tanggal : …………… Fasilitator Masy. : ……………………………… 

No. Nama 

Kategori 

Hari Orang Kerja(HOK) 

Menurut Tanggal 

Jumlah 

HOK 

Jumlah 

Insentif 

(Rp) 

Tanda tangan / 

Cap Jempol Tangan 

Kiri 
Pk Tk 

Kk/ 

Md Pk Tk 
Kk/ 

Md 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.                                       1. 
2. 

2.                                       

3.                                       3. 
4. 

4.                                       

5.                                       5. 
6. 

6.                                       

7.                                       7. 
8. 

8.                                       

  Jumlah :              Jumlah :       
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Format 5.15. Daftar Hadir Pekerja Harian 

 

Daftar Hadir Pekerja Harian 

 

Kecamatan : …………………….. Paket 

Pekerjaan 

: ………………… 

Kabupaten : …………………….. Pelaksana : ………………… 

Provinsi : …………………….. 

No. Surat 

Perjanjian 

Kerjasama : ………………… 

Hari/Tanggal : …………………….. FM : ………………… 

No Nama Posisi Tenaga 
Kerja 
(P/Tk/KP) 

Jenis Kelamin 
(L/P) 

Tanda Tangan 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Dibuat Oleh:  Diketahui Oleh: 
Badan Kerjasama 

Antar Desa (BKAD) 
 
 
 

(…………………………) 
Ketua 

 Fasilitator 

Masyarakat 
 
 
 

(…………………………) 
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Format 5.16. Catatan Harian Penggunaan Material 

Catatan Harian Penggunaan Material 

Kecamatan : ………..………….………………….. Paket Pekerjaan : ………………………………. 

Kabupaten : ………..………….………………….. Pelaksana : ………………………………. 

Provinsi : ………..………….………………….. No. Surat Perjanjian Kerjasama : ………………………………. 

Hari/Tanggal  ………..………….………………….. Fasilitator Masyarakat : ………………………………. 

 

…………......................................... 

Dibuat Oleh:             Diperiksa Oleh:  

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

   Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

(……………..) 

 

NO TANGGAL URAIAN MATERIAL 

MATERIAL MASUK MATERIAL KELUAR STOK MATERIAL 

CATATAN 
PARAF PENANGGUNG 

JAWAB MATERIAL 
VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
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Format 5.17. Rekapitulasi Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi 

Rekapitulasi Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi 

Kecamatan : ………..………….………………….. Paket Pekerjaan : ………………………………. 

Kabupaten : ………..………….………………….. Pelaksana : ………………………………. 

Provinsi : ………..………….………………….. No. Surat Perjanjian Kerjasama : ………………………………. 

Periode : Tanggal ………….. sd …………... Fasilitator Masyarakat : ………………………………. 

 

…......................................... 

Dibuat Oleh: Dikoreksi Oleh: Diverifikasi Oleh: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN 

HARGA 

SATUAN 

JUMLAH 

HARGA 
BOBOT HASIL PEKERJAAN PROSENTASE 

KEMAJUAN 

TIAP 

PEKERJAAN 

PROSENTASE 

KEMAJUAN THP 

KESELURUHAN 

PEKERJAAN (RP) (RP) (%) 
MINGGU 

LALU 

MINGGU 

INI 
JML SISA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
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Format 5.18. Rekapitulasi Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi 

Rekapitulasi Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi 

Kecamatan : ………..………….………………….. Paket Pekerjaan : ………………………………. 

Kabupaten : ………..………….………………….. Pelaksana : ………………………………. 

Provinsi : ………..………….………………….. No. Surat Perjanjian Kerjasama : ………………………………. 

Periode : Tanggal ………….. sd …………... Fasilitator Masyarakat : ………………………………. 

No Uraian Kegiatan Volume Satuan 

Harga 

Satuan 

Jumlah 

Harga 
Bobot Hasil Pekerjaan 

Prosentase 

Kemajuan tiap 

Pekerjaan 

Prosentase Kemajuan 

Thp Keseluruhan 

Pekerjaan 
(Rp) (Rp) (%) 

Bulan 

lalu 

Bulan 

ini 
Jml Sisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

             

             

             

             

 

…………........................................... 

 

Dibuat Oleh: Dikoreksi Oleh: Diverifikasi Oleh: Mengetahui: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 

TPKab 

 

 

 

(……………..) 

NIP. ………. 

TPPr 

 

 

 

(……………..) 

NIP. ………. 
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Format 5.19. Back Up Data Perhitungan Volume 

BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME 

PEKERJAAN ………………………………………………………………………………. 

Satuan Kerja : Pengembangan Kawasan Permukiman 

Nama Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 

Jenis Prasarana : ……………………………………………………………………….. 

Nomor Surat Perjanjian Kerjasama : ……………………………………………………………………….. 

Pelaksana : Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 

Fasilitator Pendamping : ……………………………………………………………………….. 

 

Sketsa/Gambar 

 

 

 

 

Formula Perhitungan  

 

 

 

…………........................................... 

Dibuat Oleh: Dikoreksi Oleh: Diverifikasi Oleh: Mengetahui: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 

TPKab 

 

 

 

(……………..) 

NIP. ………. 
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Format 5.20. Kemajuan/Progres Swadaya Masyarakat 

Kemajuan/Progres Swadaya Masyarakat 

 

…………....................................... 

Dibuat Oleh: Dikoreksi Oleh: Diverifikasi Oleh: Mengetahui: 

BKAD 

 

 

 

(……………..) 

Fasilitator 

 

 

 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 

 

 

 

(……………..) 

TPKab 

 

 

 

(……………..) 

NIP. ………. 

 

 

Kecamatan : ………..………….………………….. Paket Pekerjaan : ………………………………. 

Kabupaten : ………..………….………………….. Pelaksana : ………………………………. 

Provinsi : ………..………….………………….. No. Surat Perjanjian Kerjasama : ………………………………. 

Periode : Tanggal ………….. sd …………... Fasilitator Masyarakat : ………………………………. 

No Jenis Swadaya (Tenaga Kerja/Material/Lahan/Pohon Produktif, dll) Peruntukan Kegiatan Lokasi 
Nilai Swadaya (Rp) 

s/d Minggu Lalu Minggu ini s/d Minggu ini 
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Format 5.21. Rekapitulasi Permasalahan Tingkat Kecamatan 

 

Rekapitulasi Permasalahan Tingkat Kecamatan 

Kecamatan : ………..………….………………….. Paket Pekerjaan : ………………………………. 

Kabupaten : ………..………….………………….. Pelaksana : ………………………………. 

Provinsi : ………..………….………………….. No. Surat Perjanjian Kerjasama : ………………………………. 

Periode : Tanggal ………….. sd …………... Fasilitator Masyarakat : ………………………………. 

No Masalah Lokasi Jenis/Derajad Penyelesaian Masalah 
 Status 

Masalah   

 

 

       

Keterangan: 

- Status masalah diisi: Belum Selesai/Proses/Selesai 

 

Dibuat Oleh: 

 Diketahui Oleh: 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

(………………….…………) 

 

 Badan Kerjasama Antar Desa 

(BKAD) 

 

 

(………………….…………) 

Ketua 
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Format 5.22. Rekapitulasi Permasalahan Tingkat Provinsi 

 

Rekapitulasi Permasalahan Tingkat Provinsi 

Provinsi : ………..………….…………………..   

Periode : Tanggal ………….. sd …………...   

Jml. Kabupaten : ………..………….…………………..   

Jml. Kecamatan : ………..………….…………………..   

No Masalah Lokasi Jenis/Derajad Penyelesaian Masalah 
Tanggal Informasi Status 

Masalah Masuk Penanganan 

 

 

       

Keterangan: 

- Status masalah diisi: Belum Selesai/Proses/Selesai 

Dibuat Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

 

 

(………………….…………) 
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Format 5.23. Buku Bimbingan 

 

Buku Bimbingan 

 

Kecamatan : …………………. Paket 

Pekerjaan 

: ……………………. 

Kabupaten : …………………. Pelaksana : BKAD …………… 

Provinsi : …………………. 

No. Surat 

Perjanjian 

Kerjasama : ……………………. 

 

No Hari/Tanggal 
Nama 

Pendamping/Pembina 
Jabatan 

Saran dan 
Rekomendasi 

Tanda 
Tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Dibuat Oleh: Diketahui Oleh: 
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 

 
 
 
 
 
 

(…………………………) 
Ketua 

 
 
 

 

Fasilitator Masyarakat 
 
 
 

 
 
 

(…………………………) 
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Format 5.24. Buku Tamu 

 

Buku Tamu 

 

Kecamatan : …………………. Paket Pekerjaan : ……………………. 

Kabupaten : …………………. Pelaksana : BKAD …………… 

Provinsi : …………………. 

No. Surat 

Perjanjian 

Kerjasama : ……………………. 

 

No Hari/Tanggal Nama Jabatan Saran dan Pesan 
Tanda 
Tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Dibuat Oleh:  Diketahui Oleh: 
Badan Kerjasama 

Antar Desa (BKAD) 
 
 
 
 
 

(…………………………) 
Ketua 

 Fasilitator 
Masyarakat 

 
 
 
 
 

(…………………………) 
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Format 5.25. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 

 

 

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

NOMOR ............................. (1) 

 

 

Pada hari ini ................. (2) tanggal ................ (3) bulan .................. (4) 

tahun  ……………… (5), yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. Nama  : .........................................................  (6) 

2. Jabatan  : Ketua BKAD .................................  (7) 

3. Alamat  : .......................................................  (8) 

 

Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ......................... (9) dan Perjanjian 

Kerjasama nomor .............................(10) mendapatkan bantuan...........(11) 

berupa ...............(12) dengan nilai bantuan sebesar ................ ( ........ ) (13). 

1. Sampai dengan tanggal ................... (14), kemajuan penyelesaian 

pekerjaan ........................... (15) sebesar .................. %(16). 

2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah 

dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk 

dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan 

sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

…………,…………………………………. (17) 

Pimpinan/Ketua BKAD …………. (18) 

 

 

………………………,…………………. (19) 

 

 

 

Materai  

Rp. 6.000 
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

No URAIAN ISIAN 

(1) Diisi dengan nomor Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 

(2) Diisi dengan hari pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 

(3) Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian 

Pekerjaan 

(4) Diisi dengan bulan pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian 

Pekerjaan 

(5) Diisi dengan tahun pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian 

Pekerjaan 

(6) Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan 

(7) Diisi dengan nama lembaga BKAD penerima bantuan 

(8) Diisi dengan alamat lembaga BKAD penerima bantuan 

(9) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima 

Bantuan 

(10) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama 

(11) Diisi dengan Jenis bantuan yang diterima (sarana/ prasana, rehabilitasi/ 

pembangunan gedung/bangunan atau bantuan lainnya yang memiliki 

karakteristik  Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA) 

(12) Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima  

(13) Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai bantuan BPM yang diterima 

sesuai dengan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama 

(14) Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian 

Pekerjaan 

(15) Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (pembangunan ruang kelas 

baru, pembangunan saluran irigasi, pengadaan bibit, pupuk, atau 

lainnya) 

(16) Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan 

(17) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan 

Penyelesaian Pekerjaan 

(18) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan 

(19) Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan 
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Format 5.26. Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan 

 

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

I. Nama : ………………………………………………….. 

Alamat : ………………………………………………….. 

Jabatan : Ketua BKAD 

Kecamatan : ………………………………………………….. 

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 

 

II. Nama : ………………………………………………….. 

Alamat : ………………………………………………….. 

Jabatan : PPK …………….., Satker Pelaksanaan PPW …………… 

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

Berdasarkan keputusan Pertemuan Kecamatan II, Kecamatan …………………, pada 

hari …………….., tanggal ………, bulan …………….…., tahun …………… 

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor: ………………., menyatakan 

bahwa pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi 

Wilayah (PISEW) Tahun …….. di Kecamatan …………… telah selesai. 

 

Tanggal ……………… tahun ………… 

 

PIHAK KESATU 

 

 

 

 

( ………………………………… ) 

PIHAK KEDUA 

 

 

 

 

( ………………………………… ) 

 

Mengetahui: 

 

Camat 

 

 

 

 

( ………………………………… ) 

NIP. …………………………… 

Tim Pelaksana Kabupaten 

Kabupaten ..………………. 

 

 

 

( ………………………………… ) 

NIP. …………………………… 
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Format 5.27. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) 

 

Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) 

(untuk yang terlambat) 

 

Pada hari ini ………………, tanggal ………, bulan ……….., tahun ………….., bertempat 
di ……………, Kecamatan ……………., Kabupaten ……………., Provinsi 
………………….. 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : ……………………………………………. 

Alamat  : ……………………………………………. 

Jabatan : Ketua BKAD …………………………… 

Menyatakan bahwa Kegiatan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi 
Wilayah (PISEW) Tahun ……….. belum dapat diselesaikan, dengan status 
pelaksanaan kegiatan fisik mencapai ……….% dimana penyerapan dana telah 
mencapai ……………% atau Rp. …………………. (…………………rupiah). 

Rincian dari kegiatan telah dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya BASPK 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini, yaitu berupa Realisasi 
Kegiatan dan Biaya (RKB) dan gambar-gambar infrastruktur terbangun hingga 
ditandatanganinya Berita Acara ini. 

Laporan mengenai penyelesaian pekerjaan akan kami sampaikan setelah pekerjaan 
selesai, sesuai dengan kesanggupan kami untuk menyelesaikan pekerjaan, yang 
tertuang dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K). 

Tanggal ……………… tahun ………… 

 

Dibuat Oleh: 

Ketua BKAD 

 

 

( ………………………………… ) 

 

Mengetahui: 

Camat 

 

 

 

( ………………………………… ) 

NIP. …………………………… 

Tim Pelaksana Kabupaten 

Kab. …………………. 

 

 

( ………………………………… ) 

NIP. …………………………… 
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Format 5.28. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) 

 

Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) 

(untuk yang terlambat) 

Kepada: 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Satker Pelaksanaan PPW ………………….. 

di ………………………. 

 

Pada hari ini ………………, tanggal ………, bulan ……….., tahun ………….., 
bertempat di ……………, Kecamatan ……………., Kabupaten ……………., Provinsi 
………………….. 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa 
……………….., desa …………………., desa …………….., Kecamatan 
…………………………, menyatakan bahwa Dokumen Penyelesaian yang berisi 
tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (Perjanjian Kerja 
Sama), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), serta Rincian Realisasi 
Penggunaan Biaya dan Lampiran Pendukung lainnya belum dapat diselesaikan, 
dikarenakan: 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Penyelesaian kekurangan pekerjaan ini selambat-lambatnya pada tanggal 
…………………… 

Bersama dengan SP2K ini, kami sampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan 
pelaksanakan konstruksi pada tanggal ……………………… 

 

Tanggal ……………… tahun ………… 

 

Dibuat Oleh: 

Ketua BKAD 

 

 

( ………………………………… ) 

Mengetahui: 

Camat 

 

 

( ………………………………… ) 

NIP. …………………………… 

Tim Pelaksana Kabupaten 

Kab. …………………. 

 

( ………………………………… ) 

NIP. …………………………… 

Materai 

6000 
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Format 5.29. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) 

 

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) 

 

Tgl ……… Bln ……… Tahun ………. 

Kepada:  

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PPW 

Provinsi ………………………………. 

Kegiatan PISEW Tahun …………… 

 

Dengan hormat, 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

1. Nama  : ………………………………………………………. 
2. Alamat   : ………………………………………………………. 

3. Jabatan   : Ketua BKAD 

4. Kecamatan : ………………………………………………………. 

 

Melaporkan bahwa seluruh Jenis Kegiatan telah selesai dilaksanakan (Kondisi 
100%) pada hari ……….……..……,tanggal ….…, bulan ……………………., tahun 
………….., dan selanjutnya siap untuk  dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa 
Satker PPW Provinsi . 

 Sebagai bahan periksa, bersama ini kami lampirkan Realisasi Kegiatan dan 
Biaya (RKB), dan gambar-gambar Infrastruktur yang telah terbangun. 

 

Diketahui Oleh: 

Camat 

 

 

 

( ……………………………………..) 

NIP. ………………………………. 

Dibuat Oleh: 

Ketua BKAD 

 

 

 

( ……………………………………..) 

 

 

Tembusan:  

1. Fasilitator Masyarakat; 

2. Arsip  
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Format 5.30. Realisasi Kegiatan dan Biaya (Final) 

 

Realisasi Kegiatan dan Biaya (Final) 

 

Kecamatan : …………………….. Paket Pekerjaan : ………………… 

Kabupaten : …………………….. Pelaksana : ………………… 

Provinsi : …………………….. 

No. Perjanjian Kerja 

Sama : ………………… 

Hari/Tanggal : …………………….. Fasilitator : ………………… 

 

No Uraian Pekerjaan 

Rencana Realisasi 

Selisih 
Biaya 

Keterangan 
Vol. Sat. 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

Vol. Sat. 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A Pekerjaan Persiapan           

 ……………………..           

 ……………………..           

 ……………………..           

B Pekerjaan Tanah           

 ……………………..           

 ……………………..           

 ……………………..           

C Pekerjaan Pondasi           

 ……………………..           
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No Uraian Pekerjaan 

Rencana Realisasi 

Selisih 
Biaya 

Keterangan 
Vol. Sat. 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

Vol. Sat. 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

 ……………………..           

 ……………………..           

 ……………………..           

 

………….................................... 

 

Dibuat Oleh: Dikoreksi Oleh: Diperiksa Oleh: Disetujui Oleh: 
BKAD 

 
 
 
 

(……………..) 

Fasilitator 
 
 
 
 

(……………..) 

TAPr./Asist. TAPr. 
 
 
 
 

(……………..) 

Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) 
 
 
 

(……………..) 
NIP. ………. 
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Format 5.30a. Bingkai As Built Drawing 

 

 

PISEW 

TA. ……………………… 

Provinsi 

……………………………………. 

Kabupaten 

……………………………………. 

Kecamatan 

……………………………………. 

Jenis Prasarana 

Jalan 

Lokasi 

(dimana infrastruktur dibangun) 

Judul Gambar 

………………………………… 

Dibuat Oleh: 

BKAD 

 

 

( ………………) 

Fasilitator 

 

 

( ………………) 

 

Diverifikasi Oleh: 

TAPr/Asst. TAPr 

 

 

( ……………………. ) 

Lembar ke …… Dari …….  
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Format 6.1. Realisasi Kegiatan dan Biaya Untuk Pemeriksaan 

 

Realisasi Kegiatan dan Biaya Untuk Pemeriksaan 

Kecamatan : …………………….. Paket Pekerjaan : ………………… 

Kabupaten : …………………….. Pelaksana : ………………… 

Provinsi : …………………….. 

No. Perjanjian Kerja 

Sama : ………………… 

Hari/Tanggal : …………………….. Fasilitator : ………………… 

 

No Uraian Pekerjaan 

Rencana Realisasi 

Selisih 

Biaya 
Keterangan 

Vol. Sat. 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

Vol. Sat. 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Pekerjaan Persiapan           

 ……………………..           

 ……………………..           

 ……………………..           

B Pekerjaan Tanah           

 ……………………..           

 ……………………..           

 ……………………..           

C Pekerjaan Pondasi           
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No Uraian Pekerjaan 

Rencana Realisasi 

Selisih 

Biaya 
Keterangan 

Vol. Sat. 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

Vol. Sat. 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

 ……………………..           

 ……………………..           

 ……………………..           

 ……………………..           

 

………….................................... 

Dibuat Oleh:  Dikoreksi Oleh: 

Badan Kerjasama Antar Desa 

(BKAD) 

 

 

 

(……………………) 

Ketua 

 Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

(…………………………) 
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Format 6.2. Berita Acara Lembar Kendali Hasil Akhir Pekerjaan 

 

BERITA ACARA  

LEMBAR KENDALI HASIL AKHIR PEKERJAAN 

Nomor :    ……………………………….. 

Kegiatan  : Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 

Lokasi  : Desa..., Desa...dst......... 

    Kecamatan..... 

    Kabupaten.......... 

 

Pada hari ini......, tanggal........,bulan......., tahun ………..,kami Tim Penilai Hasil 

Pekerjaan PISEW Provinsi …………………… berdasarkan Surat Tugas dari Kepala 

Satker Pelaksanaan PPW ……………… Nomor : ………………… tanggal ………… bulan 

…………. Tahun ……………, menyatakan bahwa: 

Sesuai dengan pemeriksaan yang kami laksanakan di Kecamatan........, Kabupaten 

.......,kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PISEW 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) (Perjanjian Kerja Sama) Nomor : 

……………….. tanggal........... Tahun ……., Amandemen ......tanggal.....dengan hasil 

: 

1. Pekerjaan telah  mencapai 100,00 % (Rincian Infrastruktur terlampir) 

2. Kualitas hasil pekerjaan telah sesuai dengan rencana kerja. 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Tim Penilai/Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

Nama Tanda Tangan 

1. …………………………………… ( …………………………………… ) 

2. …………………………………… ( …………………………………… ) 

3. …………………………………… ( …………………………………… ) 

4. …………………………………… ( …………………………………… ) 

5. Disesuaikan dengan surat tugas ( …………………………………… ) 

 

Menyetujui : 

Ketua Badan Kerjasama 

Kecamatan ............ 

 

 

 

 

    (..........................................) 

Ketua 
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Format 6.2a. Berita Acara Lembar Kendali Hasil Pekerjaan 

 

BERITA ACARA  

LEMBAR KENDALI PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PROGRES 

(25%/50%/75%)* 

Nomor :    ……………………………….. 

Kegiatan  : Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 

Lokasi  : Desa..., Desa...dst......... 

    Kecamatan..... 

    Kabupaten.......... 

Pada hari ini......, tanggal........,bulan......., tahun ………..,kami Tim Penilai Hasil 

Pekerjaan PISEW Provinsi …………………… berdasarkan Surat Tugas dari Kepala 

Satker Pelaksanaan PPW ……………… Nomor : ………………… tanggal ………… bulan 

…………. Tahun ……………, menyatakan bahwa: 

Sesuai dengan pemeriksaan yang kami laksanakan di Kecamatan........, Kabupaten 

.......,kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PISEW 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) (Perjanjian Kerja Sama) Nomor : 

……………….. tanggal........... Tahun ……., Amandemen ......tanggal.....dengan hasil: 

1. Pekerjaan telah  mencapai ……….. % (Rincian Infrastruktur terlampir) 

2. Kualitas hasil pekerjaan telah sesuai dengan rencana kerja. 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Tim Penilai/Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

Nama Tanda Tangan 

1. …………………………………… ( …………………………………… ) 

2. …………………………………… ( …………………………………… ) 

3. …………………………………… ( …………………………………… ) 

4. …………………………………… ( …………………………………… ) 

5. Disesuaikan dengan surat tugas ( …………………………………… ) 

 

Menyetujui : 

Ketua Badan Kerjasama 

Kecamatan ............ 

 

 

 

 

    (..........................................) 

Ketua 

 

Keterangan: * pilih sesuaikan dengan progress pemeriksaan 
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Format 6.3. Lampiran Berita Acara LKHAP 

 

Lampiran 

Berita Acara Lembar Kendali Hasil Akhir Pekerjaan (LKHAP) 

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) 

Kecamatan.........Kabupaten ............ Provinsi ………….. 

 

Pada hari ini ........., tanggal ........., bulan ........., Tahun Dua ribu tujuh belas 

(..............) telah dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan  Pengembangan 

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kecamatan.........Kabupaten........ 

Perjanjian Kerja Sama Nomor........................, tanggal ...............Amandemen .... 

tanggal ......... Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 

(PISEW) Provinsi Jawa Tengah, di lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan 

Permukiman Provinsi ....................., dengan  hasil sebagai berikut:                    

 

No Jenis Pekerjaan 

sesuai Perjanjian 

Kerja Sama 

Vol. Sat. No Jenis Pekerjaan 

sesuai Realisasi 

Vol. Sat. Keterangan 

         

         

         

         

 

Tim Penilai/Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

Nama Tanda Tangan 

1. …………………………………… ( …………………………………… ) 

2. …………………………………… ( …………………………………… ) 

3. …………………………………… ( …………………………………… ) 

4. …………………………………… ( …………………………………… ) 

5. Disesuaikan dengan surat tugas ( …………………………………… ) 

 

Menyetujui : 

Ketua Badan Kerjasama 

Kecamatan ............ 

 

 

 

 

    (..........................................) 

Ketua 
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Format 6.3a. Lampiran Berita Acara LKHAP 

 

Lampiran 

Berita Acara Lembar Kendali Pemeriksaaan Hasil Pekerjaan Progres  

(25%/ 50%/70%) 

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 

Kecamatan.........Kabupaten ............ Provinsi ………….. 

 

Pada hari ini ........., tanggal ........., bulan ........., Tahun Dua ribu tujuh belas 
(..............) telah dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan  Pengembangan 
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kecamatan.........Kabupaten........ 

Perjanjian Kerja Sama Nomor........................, tanggal ...............Amandemen .... 
tanggal ......... Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 
(PISEW) Provinsi Jawa Tengah, di lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan 
Permukiman Provinsi ....................., dengan  hasil sebagai berikut:                    
 

No Jenis Pekerjaan 
sesuai Perjanjian 
Kerja Sama 

Vol. Sat. No Jenis Pekerjaan 
sesuai Realisasi 

Vol. Sat. Keterangan 

         

         

         

         

 

Tim Penilai/Pemeriksa Hasil Pekerjaan 
Nama Tanda Tangan 

1. …………………………………… ( …………………………………… ) 

2. …………………………………… ( …………………………………… ) 

3. …………………………………… ( …………………………………… ) 

4. …………………………………… ( …………………………………… ) 

5. Disesuaikan dengan surat tugas ( …………………………………… ) 
 

Menyetujui : 
Ketua Badan Kerjasama 

Kecamatan ............ 
 
 
 

 
    (..........................................) 

Ketua 
 

Keterangan: * pilih sesuaikan dengan progress pemeriksaan 
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Format 6.4. Lampiran Catatan Hasil Pemeriksaaan HAP 

 

Lampiran Catatan Hasil Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan 

Nomor: ....................................................... 

 

Kegiatan   : Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 
(PISEW) 

Pekerjaan   : ……………………………….. 

No. Perjanjian Kerja Sama : ……………………………….. 

Amandemen   : ……………………………….. 

Lokasi    : Desa ………………..,  

      Desa ……………….., 

      Desa ……………….., 

      Kecamatan ……………………………., 

      Kabupaten ……………………………., 

TA.  : ………………… 

No Catatan Hasil Pemeriksaan 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Tim Penilai/Pemeriksa Hasil Pekerjaan 
Nama Tanda Tangan 

1. …………………………………… ( …………………………………… ) 

2. …………………………………… ( …………………………………… ) 

3. …………………………………… ( …………………………………… ) 

4. …………………………………… ( …………………………………… ) 

5. Disesuaikan dengan surat tugas ( …………………………………… ) 
 

Menyetujui : 
Ketua Badan Kerjasama 

Kecamatan ............ 
 
 
 
 
    (..........................................) 

Ketua 
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Format 6.4a. Lampiran Catatan Pemeriksaaan Hasil Pekerjaan 

 
Lampiran Catatan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (25%/50%/70%)* 

Nomor: ....................................................... 

 

Kegiatan   : Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 
(PISEW) 

Pekerjaan   : ……………………………….. 

No. Perjanjian Kerja Sama : ……………………………….. 

Amandemen : ……………………………….. 

Lokasi  : Desa ………………..,  

    Desa ……………….., 

    Desa ……………….., 

    Kecamatan ……………………………., 

    Kabupaten ……………………………., 

TA.  : ………………… 

No Catatan Hasil Pemeriksaan 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Tim Penilai/Pemeriksa Hasil Pekerjaan 
Nama Tanda Tangan 

1. …………………………………… ( …………………………………… ) 

2. …………………………………… ( …………………………………… ) 

3. …………………………………… ( …………………………………… ) 

4. …………………………………… ( …………………………………… ) 

5. Disesuaikan dengan surat tugas ( …………………………………… ) 
 

Menyetujui : 
Ketua Badan Kerjasama 

Kecamatan ............ 
 
 
 
 
    (..........................................) 

Ketua 
 

Keterangan: * pilih sesuaikan dengan progress pemeriksaan 
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Format 6.5. Undangan Pertemuan Kecamatan II 

Kop Surat 

Undangan Pertemuan Kecamatan II 

…………..………, tgl/bln/tahun 

Nomor    : …………………………  

Lampiran  : …………………………      
  
Kepada Yth. 

(Undangan Terlampir) 

Di Tempat 

Dengan hormat,  

Sehubungan dengan adanya Kegiatan PISEW Tahun ………………….. di 
Kecamatan……………………….., Kabupaten …………………………. dimana Kawasan 
yang menjadi sasarannya terdiri dari Desa-Desa, yaitu: 

1. Desa ………………………………. 

2. Desa ………………………………. 

3. Desa ………………………………. 

Maka dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk menghadiri 
Pertemuan Kecamatan II yang akan dilaksanakan pada :  

Tanggal  : ............................................................   

Waktu  : Pukul..................... s.d .......................   

Tempat  : ............................................................   

 Acara  : ............................................................ 

Materi atau Topik: 

1. Laporan realisasi hasil pelaksanaan pekerjaan dan hasil pengelolaan dana 
Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) oleh BKAD kepada 
masyarakat lokasi kawasan PISEW; 

2. Serah terima infrastruktur terbangun kepada Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/ Sdr/i kami 
ucapkan terima kasih.  

 

 

 

Tembusan disampaikan Kepada yth : 
1. Tim Pelaksana Kabupaten ………….  
2. Tim Pelaksana Provinsi …………….. 
3. Camat ……………………………………                                          
4. Pertinggal 

Hormat Kami, 
Camat...........  

 
 
 

(……………………………)  
NIP. ………………………  
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Format 6.6. Daftar Hadir Pertemuan Kecamatan II 

 

DAFTAR HADIR PESERTA 

PERTEMUAN KECAMATAN II 

 

Provinsi : …………………….. Tanggal  : ……………….. 

Kabupaten : …………………….. Nama Fasilitator      : ……………….. 

Kecamatan : ……………………..   

 

No. Nama 
Alamat 
Lengkap 

Jenis 
Kelamin 

Organisasi / 
Jabatan 

Tanda 
Tangan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

*dst  

     

 

* Daftar Hadir Peserta Pertemuan Kecamatan II ini disesuaikan dengan 
Jumlah Peserta yang Hadir. 

 

Disetujui : 

Camat 
 
 

 
 

(………………………………………..) 
Nama Jelas 

Dibuat : 

Badan Kerjasama Antar Desa 
 
 

 
 

(………………………………………..) 
Nama Jelas 
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Format 6.7. Notulensi Pertemuan Kecamatan II 

 

NOTULENSI PERTEMUAN KECAMATAN II  

 

Provinsi : …………………… Tanggal : ……………….. 

Kabupaten : …………………… Notulis/Sekretaris : .……………….. 

Kecamatan : ……………………   

Acara : Pertemuan Kecamatan II 

 

Pemimpin Rapat : ……………………., dari ……………….….  

Narasumber :  

1. ................................ dari ................................... 
2. ................................ dari ................................... 

3. ................................ dari ................................... 
 

Agenda Acara: 

1. Laporan realisasi hasil pelaksanaan pekerjaan dan hasil pengelolaan 
dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) oleh BKAD kepada 

masyarakat lokasi kawasan PISEW; 
2. Serah terima infrastruktur terbangun kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman 
Provinsi. 

 

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul ....................  

Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : 

1. ................................................................................................ 

2. ................................................................................................ 

3. ................................................................................................ 

 

Sesi Tanya jawab 

 

• Peserta (tanya) : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

• Narasumber (jawab) : 
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 

• Peserta (tanya) : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

• Narasumber (jawab) : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

 
Kesimpulan/ Kesepakatan :  

 

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat 
disimpulkan /disepakati:  

1. ...........................................................................................................  

2. ...........................................................................................................  

3. ...........................................................................................................  

4. dst 

 
Acara ditutup pada pukul .................  

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.  

 

 

…….………, tgl/bln/tahun 

  

Mengetahui: Dibuat Oleh: 

Pimpinan Rapat 
 

 
 
 

 
 

( ………………………. ) 

Fasilitator Masyarakat 
 

 
 
 

 
 

( ………………………. ) 

Notulen 
 

 
 
 

 
 

( ……………………. ) 

 



~ 205 ~ 

Format 6.8. Berita Acara Pertemuan Kecamatan II 

 

Berita Acara 
Pertemuan Kecamatan II 

 

Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial 

Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun ………., Kecamatan …………………………, 
Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini: 

Hari dan Tanggal :  …………………………………………………… 

Jam  :  Pukul …………… s.d. pukul ……………… 

Tempat : …………………………………………………... 
Telah diselenggarakan Pertemuan Kecamatan II yang dihadiri oleh 

perwakilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam undangan (Daftar 
Hadir Peserta terlampir). 

Materi atau Topik yang dibahas dalam Pertemuan Kecamatan II ini, serta 
yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah: 

A. Materi atau Topik: 

1. Laporan realisasi hasil pelaksanaan pekerjaan dan hasil pengelolaan dana 
Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) oleh BKAD kepada 

masyarakat lokasi kawasan PISEW; 
2. Serah terima infrastruktur terbangun kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi. 

B. Unsur Pimpinan dan Narasumber: 
1. Pemimpin Rapat : ……………………,  Jabatan: …………………… 
2. Notulen   : ……………………,  Jabatan: …………………… 

3. Narasumber: 
1) ....………………………………….,   Jabatan: …………………… 

2) ....………………………………….,   Jabatan: …………………… 
3) ....………………………………….,   Jabatan: …………………… 
4) ....………………………………….,   Jabatan: …………………… 

5) ....………………………………….,   Jabatan: …………………… 
Setelah dilakukan diskusi terhadap materi di atas selanjutnya seluruh 

peserta menyepakati beberapa hal sebagai kesimpulan, yaitu : 

1. ............................................................................................................... 
2. ............................................................................................................... 

3. ............................................................................................................... 
4. ............................................................................................................... 
5. Dst. 
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh 
tanggungjawabuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

…….………, tgl/bln/tahun  
 

Pemimpin Rapat 

 

 

(………………………………………..) 

Nama lengkap 

Notulen 

 

 

(………………………………………..) 

Nama lengkap 

Mengetahui : 

Camat 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

(………………………………………..) 

Nama Jelas 

Menyetujui : 

Wakil dan Peserta Pertemuan Kecamatan II  

 
Nama Alamat Tanda Tangan 

1. ……………………… …………………………… 1. ………  

2. ……………………… ……………………………  2. ……… 

3. ……………………… …………………………… 3. …………  

4. ……………………… ……………………………  4. ………… 

5. ……………………… …………………………… 5. …………  

Dst. ……………………………   



~ 207 ~ 

Format 6.9. Berita Acara Serah Terima Infrastruktur Terbangun  

 

BERITA ACARA SERAH TERIMA INFRASTRUKTUR TERBANGUN 

NOMOR ........................... (1) 

Antara  

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ………….. 

Dengan  

Kepala Desa 

Pada hari ini .................. (2) tanggal ................... (3) bulan ................... (4) tahun 
................... (5) yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama  : .............................................................. (6) 
NIP   : ................................................................ (7)  
Jabatan  : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  ............................ (8)  
Alamat   : ........................................................... (9) 
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 

2.1 Nama   : ........................(10)  
Jabatan  : Kepala Desa .......................... (11)  
Alamat  : ……………………………………….. (12) 

2.2 Nama   : ........................(10)  
Jabatan  : Kepala Desa .......................... (11)  
Alamat  : ……………………………………….. (12) 

2.3 Dst, …………………  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa ……………(13), 
Kecamatan ……………..(14), Kabupaten ……………(15) 

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA *) 

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut 
diatas telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Infrastruktur Terbangun 
pelaksanaan kegiatan PISEW tahun …….. (16), berupa: 

No Infrastruktur Terbangun Volume Lokasi 

1.    

2.    

dst.    

 

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Infrastruktur Terbangun ini, maka 
seluruh wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pengoperasian dan 
pemeliharaan hasil pembangunan sebagaimana dimaksud diatas, sudah beralih 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 

Demikian Berita Acara Serah Terima Infrastruktur Terbangun ini dibuat dengan 
sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di 
atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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PIHAK KESATU 

 

PIHAK KEDUA 

 

………....………………………….. (17) Kepala Desa …….…………….. (20) 

 

 

…………………………………….. (18) 

NIP……………………..………… (19) 

 

 

…………………………………….. (21) 

 Kepala Desa …….…………….. (20) 

  

 

…………………………………….. (21) 

 Kepala Desa …….…………….. (20) 

  

 

…………………………………….. (21) 

 

*)  bisa lebih dari satu desa, jika infrastruktur dibangun di lebih dari satu, maka 
diuraikan sesuai jenis infrastruktur masing-masing desa dan ditandatangani oleh 
masing-masing kepala desa. 
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA INFRASTRUKTUR 

TERBANGUN 

 

No Uraian Isian 

(1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima Infrastruktur Terbangun 

(2) Diisi hari pembuatan Berita Acara Serah Terima Infrastruktur Terbangun 

(3) Diisi tanggal pembuatan Berita Acara Serah Terima Infrastruktur 

Terbangun 

(4) Diisi bulan pembuatan Berita Acara Serah Terima Infrastruktur 

Terbangun 

(5) Diisi tahun pembuatan Berita Acara Serah Terima Infrastruktur 

Terbangun 

(6) Diisi nama pejabat KPA 

(7) Diisi NIP pejabat KPA 

(8) Diisi nama KPA yang membidangi kegiatan PISEW  

(9) Diisi alamat kantor KPA 

(10) Diisi nama Kepala Desa 

(11) Diisi nama desa lokasi infrastruktur terbangun 

(12) Diisi nama alamat kantor kepala desa 

(13) Diisi nama desa lokasi infrastruktur terbangun 

(14) Diisi nama kecamatan dari desa lokasi infrastruktur terbangun 

(15) Diisi nama kabupaten dari desa lokasi infrastruktur terbangun 

(16) Diisi tahun anggaran pelaksanaan PISEW 

(17) Diisi KPA yang membidangi kegiatan PISEW 

(18) Diisi nama pejabat KPA 

(19) Diisi NIP pejabat KPA 

(20) Diisi desa lokasi infrastruktur terbangun 

(21) Diisi nama pejabat kepala desa 
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Format 6.10. Berita Acara Serah Terima  

 

BERITA ACARA SERAH TERIMA 

NOMOR ........................... (1) 

Pada hari ini .................. (2) tanggal ................... (3) bulan ................... (4) tahun 

................... (5) yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : ........................(6) Jabatan : Ketua BKAD .......................... (7) yang beralamat 

di jalan : .........................................-Desa..........................–kecamatan..................-

Kabupaten..............-Provinsi...............(8)  

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 

2. Nama: .............................................................. (9) 
NIP : ................................................................ (10)  

Jabatan : PPK Satker. ...................................... (11)  

Alamat : ........................................................... (12) 

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ................... (13) 
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ................... (14) dan Perjanjian Kerjasama 

nomor ................ (15). 

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah 

dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja 

Sama, dengan rincian sebagai berikut: 
a. Jumlah total dana yang telah diterima : .................. ( ....... ) (16) 

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .................. ( ....... ) (17) 

c. Jumlah total sisa dana : ........................ ( ....... ) (18) 

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan 

................. .......... (19) sebesar ..................... ( ....... ) (20) telah disimpan sesuai dengan 

ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat 
pengawas fungsional. 

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima 

dari PIHAK KESATU berupa ....................... (21) dengan nilai ....................... (22). 

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar 

........................ (23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *) 
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh 

Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA 

………....………………………….. (24) PPK Satker ………………………... (26) 

 

 

…………………………….. (25) 

 

 

…………………………………….. (27) 

NIP………………………………… (28) 

*)  angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana 
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN 

 

No Uraian Isian 

(1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST) 

(2) Diisi dengan hari pembuatan BAST 

(3) Diisi dengan tanggal pembuatan BAST 

(4) Diisi dengan bulan pembuatan BAST 

(5) Diisi dengan tahun pembuatan BAST 

(6) Diisi dengan nama Ketua BKAD lembaga penerima bantuan 

(7) Diisi dengan nama lembaga BKAD penerima bantuan 

(8) Diisi dengan alamat lembaga KAD penerima bantuan 

(9) Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

(10) Diisi dengan NIP PPK 

(11) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan 

(12) Diisi alamat Satker pemberi bantuan 

(13) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan 

(14) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberian bantuan 

(15) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan 

(16) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang diterima 

(17) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah 

dipergunakan 

(18) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak 

dipergunakan 

(19) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan 

(20) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah 

dipergunakan 

(21) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan 

(22) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah di 

pergunakan 

(23) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak 

dipergunakan (jumlah sama seperti angka 18) 

(24) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan 

(25) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan 

(26) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan 

(27) Diisi dengan nama PPK Satker pemberi bantuan 

(28) Diisi dengan NIP PPK Satker pemberi bantuan 
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Format 7.1. Monitoring Tahapan Pelaksanaan dan Pasca Konstruksi Tk. Provinsi 

 

Monitoring Tahapan Pelaksanaan dan Pasca Konstruksi 

Tingkat Provinsi, ……………………. 

No Kabupaten Kecamatan 
Jml. 

Desa 

Pertemuan 

Pra 

Pelaksanaan 

Tanda 

Tangan 

Perjanjian 

Kerja 

Sama 

Pencairan Dana 

BPM Tahap I 

(70%) 
Pencairan 

Dana 

BPM 

Tahap II 

(30%) 

Pertemuan 

Kecamatan 

II 

Pemeriksaan 

Hasil 

Pekerjaan 

Serah 

Terima 

dari 

BKAD 

ke PPK 

Serah 

Terima 

dari 

PPK ke 

Desa 

Termin 

I (40%) 

dari 

Bank 

Termin 

II 

(30%) 

dari 

Bank 

             

             

             

             

 

....................., tanggal........................20….. 

 

Dibuat Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

 

(………………………….) 
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Format 7.2. Monitoring Tahapan Pelaksanaan Tingkat Kecamatan 

 
Monitoring Tahapan Pelaksanaan 

Tingkat Kecamatan, ……………………. 
 

Tahapan Kegiatan Tanggal Dokumen 
Pendukung 

Persiapan Identifikasi Kelembagaan 
Lokal 

  

Perencanaan Pertemuan Kecamatan I   

Sinkronisasi Kegiatan PISEW 
dengan RKPD 

  

Survei Identifikasi kawasan   

Survei Rencana 
Infrastruktur 

  

Penyusunan Dokumen Profil 
Kawasan 

  

Penyusunan DED   

Penyusunan RAB   

Pelaksanaan Pertemuan Pra Pelaksanaan 
Konstruksi 

  

Tanda Tangan Perjanjian 

Kerja Sama 

  

Pencairan Dana BPM Tahap 

I (70%) ke KPPN 

  

Pencairan Termin I (40%) 

dari Bank 

  

Pencairan Termin II (30%) 

dari Bank 

  

Pencairan Dana BPM Tahap 

II (30%) ke KPPN 

  

Pasca 

Pelaksanaan 

Pertemuan Kecamatan II   

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan   

Serah Terima dari BKAD 

kepada PPK 

  

Serah Terima dari PPK 

kepada Desa melalui 
Kecamatan 

  

 

....................., tanggal........................20….. 
 

Diperiksa Oleh: 
Tenaga Ahli Provinsi 

 

 

(………………………….) 

Diketahui Oleh: 
Camat 

 

 

(………………………….) 

NIP. ………………… 

Dibuat Oleh: 
Fasilitator Masyarakat 
 

 

(………………………….) 
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Format 7.3. Monitoring Partisipasi Masyarakat 

 

Monitoring Partisipasi Masyarakat 

 

Kegiatan Uraian 
Wilayah Kawasan 

Desa 1 Desa II Desa III 

Pertemuan 

Kecamatan I 

Jumlah Undangan    

Jumlah Total Peserta    

Jumlah Peserta Perempuan    

Sinkronisasi 

Kegiatan PISEW 

dengan RKPD 

Jumlah Total Peserta    

Unsur Tim Pelaksana Kab.  

Unsur Kecamatan  

Unsur BKAD  

Perwakilan Masyarakat    

Pertemuan Pra 

Pelaksanaan 

Konstruksi 

Jumlah Undangan    

Jumlah Total Peserta    

Jumlah Peserta Perempuan    

Pertemuan 

Kecamatan II 

Jumlah Undangan    

Jumlah Total Peserta    

Jumlah Peserta Perempuan    

 

....................., tanggal........................20….. 

 

Diperiksa Oleh: 

Tenaga Ahli Provinsi 

 

 

 

 

(………………………….) 

Diketahui Oleh: 

Camat 

 

 

 

 

(………………………….) 

NIP. ………………… 

Dibuat Oleh: 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

(………………………….) 
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Format 7.4. Buku Kas Umum (BKU) Kelembagaan BKAD 

 

BUKU KAS UMUM (BKU)  

KELEMBAGAAN MASYARAKAT BKAD 

 

Periode Penggunaan Dana : Tahap 1/ Tahap 2 (...................sd.....................)  

Tahun Anggaran : .......................................... 

Desa/Kec./Kab. :................/..................../............... 

Bank/No.Rek :.........................../......................... 

Penandatangan Buku Bank :  1.......................................... (Ketua) 
                   2.......................................... (Bendahara) 
                   3.......................................... (Anggota) 

No Tanggal 

PENERIMAAN KAS PENGELUARAN KAS 

SALDO Sumber 
Penerimanaan 

No. 
Bukti 

Jumlah 

(Rp.) 

Jenis 
Pengeluaran 

No. 
Bukti 

Jumlah 

(Rp) 

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

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Jumlah Penerimaan  Jumlah Pengeluaran   

 

 ........................, tgl:..........-..........- 20... 

Mengetahui : Disusun Oleh 

  

(.............................................) (.............................................) 

Ketua BKAD Bendahara 
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PETUNJUK PENGISIAN BUKU KAS UMUM (BKU)  

Formulir ini dibuat oleh BKAD – selaku Pelaksana dan Penanggung Jawab 

penerima dan pengelola Dana Bantuan Pemerintah BPM, sebagai Acuan 

Penilaian Ketertiban Administrasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Keuangan.  

Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 

1. Periode Penggunaan Dana: Diisi sesuai dengan Pentahapan 

Penerimaan, periode (....... s/d ..... ) diisi berdasarkan tanggal mulai 

dan akhir pencatatan Buku Kas Umum per tahapan. 

2. Kolom Tanggal (1), diisi dengan Tanggal terjadinya Penerimaan atau 

Pengeluaran, yang dicatat secara berurutan; 

3. Kolom No 2 “Sumber Penerimaan”, diisi sumber-sumber penerimaan 

uang tunai yang diterima oleh BKAD, termasuk jika ada swadaya atau 

bantuan/sumbangan dari pihak ke tiga yang diterima dalam bentuk 

uang tunai; 

4. Kolom 3 “Nomor Bukti”, diisi dengan kuitansi atau bukti penerimaan 

uang tunai diberi nomor urut sesuai dengan urutan tanggalnya, yang 

diterima oleh BKAD dalam rangka pelaksanaan PISEW; 

5. Kolom 4 “Jumlah”, diisi dengan besaran uang tunai yang diterima oleh 

BKAD 

6. Kolom 5 “Jenis Pengeluaran” diisi dengan transaksi Pengeluaran, yang 

meliputi : Bahan, Alat, Upah dan Biaya Operasional. Jenis Pengeluaran 

diisi dengan Jenis Pengeluaran untuk setiap Kategorinya, misalnya 

untuk Kategori Bahan (misal: pasir 30 M3), alat (cangkul : 2 buah). 

7. Kolom 6 “Nomor Bukti”, diisi dengan No. Bukti dari Pengeluaran Dana.  

bukti - bukti Pengeluaran yang berupa kuitansi dan/atau Nota diberi 

nomor urut sesuai dengan urutan tanggalnya.  

Nilai Pengeluaran yang dicatat dalam Buku Kas Umum harus sama 

jumlahnya dengan yang tercatat didalam bukti-bukti pengeluarannya. 

8. Kolom 7 “Jumlah Pengeluaran”, diisi dengan Jumlah Pengeluaran 

sesuai dengan bukti Pengeluarannya. 

9. Kolom 8 “Saldo”, diisi dengan saldo yang tersisa, selisih antara 

penerimaan dengan pengeluaran, pengisian dilakukan setiap 

terjadinya transaksi baik transaksi penerimaan maupun transaksi 

pengeluaran. 
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Format 7.5. Laporan Buku Bank Kelembagaan BKAD 

 

Nama BKAD :................................................... 

Alamat BKAD : Jl................................................ 

Desa/Kec./Kab. :................/..................../............... 

Bank/No.Rek :.........................../............................... 

Bulan   :...........................-20......... 

 

Tanggal Uraian Transaksi Nomor Bukti 
Transaksi Saldo 

(Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp) 

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

      

      

      

      

      

      

      

 

 ........................., tgl:.............-.....- 2017 

Mengetahui : Disusun Oleh 

  

(.............................................) (.............................................) 

Ketua BKAD Bendahara 

 
PETUNJUK PENGISIAN BUKU BANK BKAD  

1. Kolom 1: diisi dengan tanggal transaksi; 

2. Kolom 2: Diisi dengan penjelsan tentang transaski, contoh transfer dari KPPN; 

3. Kolom 3: Diisi dengan Nomor Bukti Transaksi. Untuk transaksi masuk, 

penomorannya adalah No.Urut/UM. Untuk penarikan tunai penomorannya adalah 

No. Urut/UK; 
4. Kolom 4 : Diisi nilai Rupiah yang ditarik dari Bank; 

5. Kolom 5 : Diisi nilai rupiah yang uang masuk ke rekening BKAD; 

6. Kolom 6 : Diisi dengan saldo/sisa yang merupakan saldo/sisa sebelumnya ditambah 

uang masuk (kolom 4) dikurangi uang keluar I (kolom 5) 

Catatan saldo pada buku bank harus sesuai dengan saldo yang ada di rekening bank  



~ 218 ~ 

Format 7. 6. Buku Belanja Material BKAD 

 

BUKU BELANJA BAHAN/MATERIAL 

Bulan   :......................20...... 

Nama BKAD :................................................... 

Alamat BKAD : Jl................................................ 

Desa/Kec./Kab. :................/..................../............... 

Bank/No.Rek :.........................../............................... 

 

Tanggal 
Nama 

Pemasok/Uraian 
Nomor 
Bukti 

Jumlah 
Satuan/Unit 

Harga 
Satuan/Unit 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

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

03/Maret 
2017 

UD.Harapan  1/UK-
BM 

   3,000,000 

1. Pasir aduk 
  2 truk 250,000 500,000  

2. Semen 
  50 sak 30,000 1,500,000  

3. Besi beton 
  10 bt 50,000 500,000  

4. Papan cor 
  50 kpg 10,000 5,000,000  

     Total 
Maret 

3.000.000 

 

 .................., tgl:…........-..........- 20..... 

Mengetahui : Disusun Oleh 

  

(.............................................) (.............................................) 

Ketua BKAD Bendahara 

 

PETUNJUK PENGISIAN BUKU BELANJA BAHAN - BKAD  

1. Kolom 1 “Tanggal”, diisi dengan tanggal  transaksi; 

2. Kolom 2 “Nama Pemasok”, disi dengan nama Toko/supplier, kemudian pada baris 

dibawahnya diisi rincian jenis material/peralatan yang dibeli; 

3. Kolom 3 “Nomor Bukti”, diisi dengan nomor bukti transaksi, sama dengan nomor bukti 

pada Buku Kas pada pembelian material/peralatan 

4. Kolom 4 “Jumlah Satuan/Unit”diisi dengan jumlah unit barang yang dibeli sesuai 
nota;  

5. Kolom 5 “Harga Satuan/Unit”, diisi dengan harga satuan per unit (sesuai nota); 

6. Kolom 6 “Jumlah Harga”, diisi dengan jumlah harga material/peralatan yang dibeli 

(sesuai nota); 

7. Kolom 7 “Total”, diisi dengan jumlah pembayaran ke pemasok/supplier 

CONTOH 
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Format 7.7. Buku Upah Pekerja- BKAD 

 

BUKU UPAH PEKERJA  

 

Bulan   :......................20...... 

Nama BKAD :................................................... 

Alamat BKAD : Jl................................................ 

Desa/Kec./Kab. :................/..................../............... 

Bank/No.Rek :.........................../............................... 

 

Tanggal 
Nama 

Pekerja 

Nomor 

Bukti  

Dari 
tanggal sd 

tanggal 

Jumlah 

Hari Kerja 

Upah per 

Hari (Rp) 

Jumlah 

Upah 

(Rp) 

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

9/12/2012 Amat 1/UK-TK 4-8/Des 5 50,000 250,000 

  Udin 2/UK-TK 4-8/Des 5 50,000 250,000 

  Surya 3/UK-TK 4-8/Des 5 60,000 300,000 

     TOTAL 800.000 

 

 .................., tgl:............-..........- 20..... 

Mengetahui : Disusun Oleh 
  

(.............................................) (.............................................) 

Ketua BKAD Bendahara 

 

PETUNJUK PENGISIAN BUKU UPAH PEKERJA - BKAD  

1. Kolom 1 “Tanggal”, diisi dengan tanggal  transaksi; 

2. Kolom 2 “ Nama Pekerja”, diisi dengan Nama pekerja yang menerima upah; 

3. Kolom 3 “Nomor Bukti”, diisi dengan Nomor Bukti Transaksi, sama dengan Nomor 

Bukti pada Buku Kas saat pembayaran upah; 

4. Kolom 4” Dari tanggal sd tanggal”, diisi dengan tanggal mulai kerja s/d tanggal 
selesai kerja/kegiatan; 

5. Kolom 5 “Jumlah Hari Kerja”, diisi dengan jumlah hari kerja yang dibayar; 

6. Kolom 6 “Upah per Hari”, diisi dengan besarnya upah per hari; 

7. Kolom 7 “Jumlah Upah”, diisi dengan jumlah upah yang dibayarkan kepada tenaga 

kerja. 

CONTOH 
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Format 7.8. Catatan Harian Fasilitator 

 

Catatan Harian Fasilitator Masyarakat 

(Lampiran Daftar Hadir) 

Nama Fasilitator : 

Hari/Tanggal : 

URAIAN LOKASI 

Aktifitas : 

 

 

Tujuan : 

 

 

Sasaran : 

 

 

Hasil : 

 

 

Permasalahan : 

 

 

Tindak Lanjut : 

 

 

 

 

 Dibuat Oleh: 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

(……………………………………….) 
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Format 7.9. Daftar Hadir Fasilitator 

 

DAFTAR HADIR FASILITATOR MASYARAKAT 

KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI WILAYAH (PISEW) 

 

Kecamatan : …………………………… 

Kabupaten : …………………………… 

Provinsi : …………………………… 

Bulan  : ke - …….., Tanggal, ……………. 

 

No Nama 

Fasilitator 

Bulan ……………………………………… Tanda 

Tangan 1 2 3 4 ……… ……… 26 27 28 29 30 31 

      

……… ……… 

      

 

 

Keterangan: Disetujui: Diperiksa: Diketahui: 

DL: Dinal Luar 

I  : Ijin 

S : Sakit 

A : Alpa 

Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) Provinsi 

 

 

(………………………………………) 

TAPr/Asst. TAPr 

 

 

 

(………………………………………) 

Camat 

 

 

 

(………………………………………) 

Hari Libur NIP: ………………………………..  NIP: ……………………………….. 
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Format 7.10 Outline Laporan Pendahuluan Fasilitator 

 

Outline Laporan Fasilitator 

(Laporan Pendahuluan atau bulan ke-1) 

I. Lokasi Kawasan dampingan: 

1.1 Lokasi Pusat Kawasan  …………..…….., Kecamatan…………………., 

Kabupaten…………………. 

1.2 Lokasi Penyangga Kawasan 1 …………….………………………..…….., 

Kecamatan…………………., Kabupaten……………………. 

1.3 Lokasi Penyangga Kawasan 2 …………………….…………………..….., 

Kecamatan…………………., Kabupaten……………………. 

 

II. Pelaksanaan Pendampingan Kawasan PISEW  

2.1 Pendahuluan 

Gambaran singkat pemahaman fasilitator terhadap kegiatan 

PISEW  

2.2 Profil Kecamatan secara Umum 

Dilengkapi gambaran umum masing-masing desa dalam kawasan 

2.3 Rencana Jadwal Kegiatan Pendampingan 

a. Menyusun Rencana Jadwal Kegiatan di wilayah dampingan 

b. Target penyelesain masing-masing tahapan kegiatan 

2.4 Pendampingan Pelaksanaan 

a. Status capaian kegiatan bulan berjalan 

Menjelaskan capaian tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan 

b. Dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fasilitator 

 

LAMPIRAN 

1. Catatan Harian Fasilitator 

2. Jadwal Rencana dan Realisasi Kerja Fasilitator 

3. Format Monitoring  

4. Dokumentasi 

Dibuat oleh: 

Fasilitator Masyarakat 

 

 

( ……………………………………. ) 
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Format 7.11. Outline Laporan Mingguan Fasilitator 

 

Outline Laporan Fasilitator 
(Laporan Mingguan) 

 

 
 

I. Lokasi Kawasan dampingan: 
1.1. Lokasi Pusat Kawasan  …………….., Kecamatan…………………., 

Kabupaten…………………. 

1.2. Lokasi Penyangga Kawasan 1 …………………..…….., 
Kecamatan…………………., Kabupaten……………………. 

1.3. Lokasi Penyangga Kawasan 2 ……………………..….., 
Kecamatan…………………., Kabupaten…………………. 

 

 
II. Pelaksanaan Pendampingan Kawasan PISEW  

2.1 Pendahuluan 

Gambaran singkat kemajuan mingguan kegiatan PISEW di wilayah 
dampingan 

2.2 Informasi Progres Pelaksanaan 
a. Status capaian kegiatan Minggu lalu 
b. Progres pelaksanaan kegiatan persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi di kawasan 
PISEW s.d. Minggu bersangkutan 

c. Perbandingan perencanaan dengan realisasi 
d. Analisisi keterlambatan pelaksanaan di setiap tahapan dan 

berbagai permasalahan yang timbul 

e. Tindak lanjut dari permasalahan yang timbul 
 
LAMPIRAN 

1. Catatan Harian Fasilitator 
2. Jadwal Rencana dan Realisasi Kerja Fasilitator 

3. Format Monitoring  
4. Dokumentasi 

 

Dibuat oleh: 
Fasilitator Masyarakat 

 

 
 

 
 

( ……………………………………. ) 
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Format 7.12. Outline Laporan Bulanan Fasilitator 

 
Outline Laporan Fasilitator  

(Laporan bulan ke-2 dst) 

I. Lokasi Kawasan dampingan : 
1.2 Lokasi Pusat Kawasan  …………….., Kecamatan……………………., 

Kabupaten…………………. 

1.3 Lokasi Penyangga Kawasan 1 …………….., Kecamatan……………., 
Kabupaten…………………. 

1.4 Lokasi Penyangga Kawasan 2 …………….., Kecamatan……………., 

Kabupaten…………………. 
 

II. Pelaksanaan Pendampingan Kawasan PISEW 
2.1 Pendahuluan 

Gambaran singkat kemajuan kegiatan PISEW diwilayah dampingan 

2.2 Review Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
a. Jadwal seluruh kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan 

konstruksi dan pasca konstruksi di tingkat Kawasan 
b. Target penyelesaian seluruh kegiatan persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi di tingkat 

Kawasan 
2.3 Pendampingan Pelaksanaan 

a. Status capaian kegiatan bulan lalu 

b. Konsolidasi hasil pendampingan serta Progres pelaksanaan 
kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan 

pasca konstruksi di kawasan PISEW s.d. bulan bersangkutan 
(menjelaskan capaian tahapan kegiatan yang telah 
dilaksanakan) 

c. Dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fasilitator 
d. Identifikasi dan menganalisis permasalahan dari keterlambatan 

yang terjadi, serta tindak lanjut yang dilakukan 
e. List pengaduan masyarakat. 

 

LAMPIRAN 
1. Catatan Harian Fasilitator 
2. Jadwal Rencana dan Realisasi Kerja Fasilitator 

3. Format Monitoring  
4. Dokumentasi 

Dibuat oleh: 
Fasilitator Masyarakat 

 

( ……………………………………. ) 
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Format 7.13. Outline Laporan Akhir Fasilitator 

 

Outline Laporan Fasilitator 
(Laporan Akhir) 

 
 

I. Lokasi Kawasan dampingan: 
1.1 Lokasi Pusat Kawasan  …………….., Kecamatan……………………., 

Kabupaten…………………. 
1.2 Lokasi Penyangga Kawasan 1 ……..……….., Kecamatan……………., 

Kabupaten…………………. 
1.3 Lokasi Penyangga Kawasan 2 ……………..,Kecamatan………………., 

Kabupaten…………………. 
 

II. Pelaksanaan Pendampingan Kawasan PISEW 
2.1 Pendahuluan 
2.2 Latar Belakang 
2.3 Maksud dan Tujuan 
2.4 Ruang lingkup tugas dan kewajiban (Lampirkan peta Kawasan 

dampingan PISEW) 
2.5 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan 

III. Konsolidasi data hasil pelaksanaan 
3.1 Jadwal dan data Seluruh kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pasca konstruksi 
3.2 Capaian hasil dari perencanaan kegiatan 

IV. Progres Akhir Pelaksanaan Pendampingan 
4.1 Progres pelaksanaan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan 

konstruksi dan pasca konstruksi di kawasan PISEW. 
4.2 Kegiatan Fasilitator yang sudah dikerjakan (Sesuai dengan pekerjaan 

yang sudah diselesaikan, dapat dalam bentuk diagram/tabel) 
V. Analisis Pelaksanaan Program 

5.1 Analisis pada tahapan persiapan dan perencanaan 
5.2 Analisis Permasalahan, Hambatan, dan Pengaduan masyarakat disertai 

dengan rekomendasi dan solusi penanganan yang dilakukan 
VI. Kesimpulan dan Saran 

6.1 Kesimpulan kegiatan PISEW di Kawasan dampingan 
6.2 Saran untuk BKAD dan TAPr 

 
LAMPIRAN 

1. Laporan Bulanan Fasilitator 
2. Jadwal Rencana dan Realisasi Kerja Fasilitator 
3. Format Monitoring  
4. Dokumentasi 

Dibuat oleh: 
Fasilitator Masyarakat 

 

 
( ……………………………………. ) 



~ 226 ~ 

Format 7.14. Outline Laporan Tim Pelaksana Kabupaten  

 

Outline Laporan TPK 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN TIM PELAKSANA KABUPATEN 

Tentang :………………………. 

JUDUL LAPORAN 

I. Pendahuluan 

1.2 Penjelasan Umum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Ruang Lingkup 

1.5 Sistematika Laporan 

II. Materi Laporan 

2.1 Pelaksanaan Kegiatan 

2.2 Faktor-faktor yang memperngaruhi Kegiatan 

2.3 Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

2.4 Hambatan yang dihadapi 

2.5 Hal hal lain yang perlu dilaporkan 

III. Simpulan dan saran 

IV. Penutup 

Harapan/arahan/ucapan terima kasih 

 

Dibuat oleh: 

Tim Pelaksana Kabupaten 

 

 

 

 

( ……………………………………. ) 

NIP. ……………………………. 

LOGO 

INSTANSI 

 

NAMA DAN ALAMAT INSTANSI 
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Format 7.15. Papan Informasi PISEW  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Tenaga Kerja   Jumlah   Upah   Total   
1.   Kepala  

Tukang   
2.   Tukang   
3.   Pekerja   

      

Total         
Jenis Infrastruktur   Volume   Jumlah Dana   
1.   ………………………   
2.   ………………………   

    

Total       
  

Jenis Material   Volume   Harga (Rp)   Total (Rp)   
1.   Batu   
2.   Pasir   
3.   Semen   

(diisi data material  
yang volume besar)   

      

Total         
  

Jumlah Dana BPM   : Rp. ………….,     
   
- Pembangunan Infrastruktur   : Rp.  … … … … … … , -   
- Biaya Adm dan Operasional BKAD   : Rp.  … … … … … … , -   

Organisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)   
Ketua         :   
Bendahara       :   
Sekretaris       :   
Penanggungjawab Teknis   :   

PROGRES:   
Pencairan dana Tahap I   : …… .. ……… Tgl.  ………   

Pencairan dana Tahap II   :  …… .. ……… Tgl. ………   

PHOTO - PHOTO PELAKSANAAN   
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Format 7.16 Prasasti PISEW  

 

PRASASTI PISEW  

Setelah pelaksanaan konstruksi selesai, BKAD diwajibkan untuk membuat 

prasasti PISEW Tahun …….. di lokasi yang mudah untuk dilihat dan dibaca, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Untuk Jalan, Prasasti diletakkan di titik awal jalan, 

2. Untuk Tambatan Perahu, Prasasti diletakkan di daratan yang tidak 

terlalu jauh dari infrastruktur yang dibangun, 

3. Untuk Jembatan, Prasasti diletakkan pada ujung pinggir jembatan, 

4. Untuk Saluran Irigasi, Prasasti diletakkan di titik awal saluran, 

5. Untuk Air Minum, Prasasti diletakkan berdekatan dengan 

infrastruktur yang dibangun, 

6. Untuk Sanitasi, Prasasti diletakkan berdekatan dengan infrastruktur 

yang dibangun. 

Adapun bentuk Prasasti PISEW dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 
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H. KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) 

I. KETENTUAN UMUM 

1.1. Latar Belakang 

Program KOTAKU dalam mendukung kegiatan padat karya 

dititikberatkan pada infrastruktur permukiman untuk 

peningkatan kualitas permukiman kumuh (sesuai indikator, 

sebagaimana teridentifikasi dalam Dokumen Rencana Penataan 

Lingkungan Permukiman (RPLP) yang telah disepakati masyarakat 

bersama pemerintah kelurahan/desa, khususnya pada kawasan 

yang terdelineasi dalam Surat Keputusan Walikota/Bupati tentang 

Kawasan Permukiman Kumuh (SK Kumuh), sehingga bisa 

berkontribusi langsung pada pengurangan luas permukiman 

kumuh di wilayah tersebut. 

Melalui kegiatan padat karya pembangunan infrastruktur 

permukiman di wilayah permukiman kumuh perkotaan tersebut 

diharapkan dapat mempercepat pengurangan luas permukiman 

kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat miskin atau MBR di lokasi permukiman 

kumuh tersebut. 

1.2. Pengertian Program dan Definisi “Kumuh” 

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang 

dilaksanakan secara nasional di 34 Propinsi yang menjadi 

“platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang 

mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, 

termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, 

swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU 

bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk 

penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah 

memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan 

dalam perencanaan maupun implementasinya, serta 

mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan 

menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan 
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permukiman kumuh dan dilakukan secara bertahap di seluruh 

Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah 

dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, 

perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota 

maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk 

mendukung  tercapainya sasaran RPJMN 2020-2024 yaitu kota 

tanpa kumuh. 

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh 

adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang 

tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang 

tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah 

perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai 

tempat hunian. 

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik 

sebagai berikut:  

a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; 

b. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan 

memiliki kepadatan tinggi; 

c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus 

untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana 

adalah sebagai berikut:  

1) Jalan Lingkungan; 

2) Drainase Lingkungan; 

3) Penyediaan Air Bersih/Minum; 

4) Pengelolaan Persampahan; 

5) Pengelolaan Air Limbah;  

6) Pengamanan Kebakaran; dan 

7) Ruang Terbuka Publik.  

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan 

kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi 
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lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain 

karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi 

guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti 

perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, 

dsb. 

 

1.3. Tujuan Program  

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap 

infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh 

perkotaan di Indonesia, merekonstruksi dan memperkuat fasilitas 

publik serta permukiman di daerah terkena dampak bencana.               

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:                                                                                                                             

a. Menurunnya luas permukiman kumuh; 

b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam 

penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan 

baik1; 

c. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh 

tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang 

terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD); 

d. Mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan 

infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan 

masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan 

kualitas permukiman kumuh;  

e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan 

perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan 

kumuh; dan 

f. Terlaksananya kegiatan tanggap darurat dan percepatan 

rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.  

 
1 Mengacu pada Permen PUPR No 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
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Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan 

merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian 

program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya program 

prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024 yaitu fasilitasi penanganan permukiman 

kumuh dengan indikasi target luasan Kawasan permukiman 

kumuh yang ditangani secara terpadu sebesar 10.000 Ha menjadi 

0 ha. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan 

indikator “outcome” sebagai berikut: 

a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan 

pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan 

kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air 

bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air 

limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik); 

b. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses 

infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; 

c. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di 

tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;  

d. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan 

pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; 

e. Meningkatknya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong 

penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh2; dan 

f. Masyarakat terdampak bencana dapat pulih kembali 

penghidupannya dan memiliki hunian tetap yang layak dan 

aman. 

 

1.4. Strategi dan Prinsip 

1.4.1. Strategi Dasar 

Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam 

penanganan permukiman kumuh. 

 

 
2 ) Indikator kinerja keberhasilan program Kotaku untuk Indonesia Wilayah I 
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1.4.2. Strategi Operasional 

Strategi operasional dalam penyelengaraan program adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh 

melalui pencegahan dan peningkatan kualitas 

permukiman kumuh; 

b. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan 

kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan 

membangun jejaring penanganan permukiman kumuh 

mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat 

masyarakat; 

c. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran 

yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor; 

d. Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh 

dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan 

perencanaan formal lainnya; 

e. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk 

data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam 

penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang 

akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan 

pengendalian; 

f. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar 

lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;  

g. Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana 

peningkatan penghidupan berkelanjutan;  

h. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan 

i. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku 

kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman 

agar layak huni dan berkelanjutan. 

1.4.3. Prinsip 

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program 

KOTAKU adalah: 
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a. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda 

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa 

memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh 

secara kolaboratif dengan berbagai pemangku 

kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan 

pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan 

kelompok peduli lainnya.  

b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome 

(pencapaian tujuan program) 

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola 

pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian 

tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi 

kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian 

indikasi target RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 10.000 

Ha. 

c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 

Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan 

produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi 

kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan 

permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan 

pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana 

proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus 

perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan 

permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota 

mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang 

diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari 

Pemerintah Provinsi, Pemkab/ Pemkot hingga 

pemerintah desa dan kecamatan.  

d. Partisipatif 

Pembangunan partisipatif dengan memadukan 

perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah 

(bottom-up) sehingga perencanaan di tingkat 

masyarakat akan menjadi bagian yang tidak 
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terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat 

kota. 

e. Kreatif dan Inovatif 

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh 

adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan 

cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang 

yang sangat dibutuhkan dalam penanganan 

permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan 

bersama dan menciptakan lingkungan permukiman 

yang layak huni. 

f. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin 

keberlanjutan program investasi KOTAKU harus 

memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, 

sehingga dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur 

tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja 

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.   

g. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good 

governance) 

Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan 

permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu 

untuk membangun kapasitas pemerintah daerah 

pemerintah desa/kelurahan  dan masyarakat, agar 

mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan 

wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata 

kelola yang baik (good governance).  

h. Investasi penanganan permukiman kumuh disamping 

harus mendukung perkembangan kota juga harus 

mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung 

lingkungan. 

i. Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari 

orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi 

pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 

kumuh. 
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1.5. Komponen Program 

Program KOTAKU dalam penyelenggaraan kegiatan padat karya 

terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan; 

b. Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan 

masyarakat termasuk dukungan untuk perencanaan 

penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi; 

c. Pendanaan Investasi untuk infrastruktur dan pelayanan 

perkotaan, yang terdiri dari: 

1) Infrastruktur skala lingkungan untuk mendukung 

perbaikan akses infrastruktur3 serta pengembangan 

penghidupan berkelanjutan termasuk didalamnya jika 

terdapat kegiatan skala lingkungan dalam bentuk pilot. 

2) Kegiatan padat karya (termsuk cash for work) yang 

mendukung pemeliharaan infrastruktur permukiman serta 

meingkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat yang 

terdampak oleh pandemi4. 

d. Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis termasuk 

dukungan bantuan teknis untuk program pemerintah pusat 

dengan pembiayaan dana fisik yang berasal dari APBN (Rupiah 

Murni); dan 

e. Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan 

untuk kondisi tanggap bencana serta rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana. 

 

1.6. Tahapan Penyelenggaraan Program 

Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan 

wadah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 

masyarakat dan pihak lainnya, yang akan dijelaskan secara 

 
3 Dalam hal ini kegiatan skala lingkungan juga mendapat dukungan hibah dari Pemerintah 

Australia (DFAT) sebesar USD 5,5 Juta, khususnya untuk peningkatan akses air bersih 

dan sanitasi. 
4 Saat ini Indonesia mengalami penyebaran Covid-19 dengan kondisi tersebut, dilaksanakan 

kegiatan cash for work dan padat karya dalam infrastruktur skala lingkungan 
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singkat dalam sub bab pedoman ini beserta keluaran dan bentuk 

kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Dalam kerangka 

kegiatan padat karya, detil metode untuk tahapan tingkat 

masyarakat dibahas dalam Petunjuk Pelaksanaan Program 

KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa.  

Persiapan 

Pemerintah 

Pusat

Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Bantuan Teknis, Bantuan Dana, Data, Fasilitasi/Mediasi,

Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Persiapan 

Tingkat Kab/

Kota

Keberlanjutan
Implementasi 

Perencanaan

1 2 3 4Proses Perencanaan Tingkat Kab/Kota dan 

Masyarakat

Persiapan 

Perencanaan

Penyusunan 

RP2KP-KP & 

RPLP

Penyusunan 

Rencana 

Detil/Teknis

NPK

Pusat dan

Daerah

Kegiatan Menerus: Monitoring & Evaluasi, Penguatan Kolaborasi dan Peningkatan Kapasitas,

Studi Pendukung Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan
 

Gambar I.1. Diagram Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota 

dan Masyarakat. 

 

1.7. Organisasi Pengelolaan Program 

Penanggung jawab dan penyelenggara program di tingkat nasional 

adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. KemenPUPR menugaskan 

Project Manajemen Unit (PMU) yang bertanggung jawab atas 

keseluruhan koordinasi, pengelolaan, administrasi keuangan, 

pengendalian, dan pelaporan proyek. Dalam pengelolaan 

proyeknya, PMU akan dibantu oleh Satker yang ada di tingkat 

pusat, provinsi, dan kota, dan bekerja sama dengan Satker/PPK 

yang berada di tingkat provinsi dan kota.  

Sebagai salah satu fasilitasi pendorong kolaborasi dan koordinasi 

tingkat nasional, provinsi, dan kota, dibentuk Kelompok Kerja 

Perumahan dan Kawasan permukiman (Pokja PKP) untuk 

memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan 

horizontal lintas sektor/lembaga dan kolaborasi yang efektif antar 

pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, konsultan, 

dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya). Pokja 
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PKP terdiri dari para pengambil kebijakan maupun pegawai teknis 

dari berbagai lembaga/sektor, yang membawahi berbagai unit 

terkait urusan kumuh, perumahan, tanah, air bersih, sanitasi, dan 

manajemen data.  

Pokja PKP nasional diketuai oleh Kementerian PPN/Bappenas5 

dengan melibatkan para pengambil kebijakan dari Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 

Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pokja PKP 

Nasional dilengkapi dengan Central Collaboration Management Unit 

(CCMU) untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.  

Struktur serupa berlaku untuk Pokja PKP di tingkat provinsi dan 

kota. Pokja PKP Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK 

Bupati/Walikota, diketuai Bappeda, dan beranggotakan berbagai 

unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat (forum 

BKM/LKM), City Changer, Perguruan Tinggi, dan kelompok peduli. 

Pemerintah daerah tidak perlu membentuk lembaga baru jika 

sudah memiliki lembaga sejenis yang telah memuat unsur-unsur 

permukiman dan perumahan di dalamnya dan diketuai oleh 

Bappeda. Berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

dimaksud diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 

Dinas/Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, PDAM, 

dsb.   

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program 

adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan 

perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat 

dan Pemelihara (KPP) dan Relawan. TIPP dibentuk oleh 

 
5 Bappenas dalam hal ini juga merupakan pelaksana (implementing agency) terutama 

terkait komponen Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan. 
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masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat kecamatan, 

kelurahan/desa, BKM/LKM, relawan, kelompok masyarakat 

termasuk kelompok perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor 

penggerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, 

peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan 

permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sebagian relawan 

merupakan Relawan Teknik, yang dibentuk dari para relawan yang 

memiliki keahlian khusus di bidang PSU untuk memastikan 

kualitas PSU yang dibangun oleh KSM sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang. 

Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari 

tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat 

pada gambar I.2. Di luar struktur organisasi ini, pemangku 

kepentingan lainnya seperti dunia usaha, BUMN, dan pihak-pihak 

yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh di kota yang 

bersangkutan juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian.  
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Kementerian PUPR

Direktorat Jenderal

 Cipta Karya

Dit. PKP

PMU

PIU CK Pusat

Balai/PIU CK Provinsi

Tim Advisory Tim Evaluasi

KMP/NMC

KMW/KMT

Tim Korkot

Tim Pengarah Pokja PKP 

Nasional

Pokja PKP 

Nasional

CCMU

Pokja PKP Provinsi

PEMPROV

Pokja PKP Kab/Kota

PEMKOT/KAB

Kecamatan
Tim Fasilitator

Kelurahan/Desa BKM/LKM

KSM

Relawan

KPP

GARIS KOLABORASI 

DAN KOORDINASI
GARIS PELAKSANAAN GARIS DUKUNGAN PROGRAM

Tingkat 

Kel/Desa

Tingkat 

Kecamatan

Tingkat 

Kab/Kota

Tingkat 

Provinsi

Tingkat 

Pusat

Garis Pengendalian

Garis Koordinasi

PIU ATR/

BPN

 

Gambar I.2. Struktur Organisasi Pengelolaan KOTAKU 

 

1.7.1 Tingkat Nasional 

Sesuai penjelasan di sub bab sebelumnya, pelaku utama 

Program KOTAKU di tingkat nasional terdiri dari Pokja PKP 

Nasional, CCMU, PMU, dan Satker Pusat. Tugas/fungsi 

masing-masing pelaku tersebut dijabarkan di bawah ini: 

a. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Pokja PKP) Nasional 

1) menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, 

peraturan, strategi, dan program pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif 

dan konsisten dengan agenda pembangunan nasional; 

2) menyiapkan langkah-langkah koordinasi, sinkronisasi 

kegiatan, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 
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3) menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan 

pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”; 

4) mengkoordinasikan keterpaduan program dan 

penganggaran (APBN) khususnya di tingkat nasional 

antar sector antar kementerian untuk percepatan 

pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;  

5) mengkoordinasikan penyelesaian isu-isu aktual lintas 

kementerian/lembaga terkait penanganan 

permukiman kumuh;  

6) berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan 

penanganan permukiman kumuh di kota tertentu yang 

permasalahannya terkait urusan pusat; 

7) memfasilitasi penerapan kebijakan terkait pengelolaan 

lingkungan dan sosial oleh berbagai pemangku 

kepentingan di tingkat nasional; 

8) memonitor penggunaan pendekatan kesetaraan gender 

dan pencapaiannya di seluruh kebijakan dan proyek; 

9) menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi 

pengembangan dan pengarahan pelaksanaan 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri; 

10) melaporkan secara berkala perkembangan hasil 

pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada 

Bappenas dan KemenPUPR/PMU; dan 

11) melaksanakan tugas-tugas lain yang dimandatkan oleh 

Bappenas dan KemenPUPR/PMU. 

b. Central Collaboration Management Unit (CCMU) 

1) Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan 

di daerah; 

2) Pengelolaan data/ informasi; 

3) Sinkronisasi perencanaan dan pemrograman di 

tingkat nasional; 

4) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan 

5) Manajemen kolaborasi. 
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c. Project implementation Unit (PIU), Direktorat Konsolidasi 

Tanah, Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional 

1). Melakukan kajian kebijakan dan opsi-opsi 

penyelesaian masalah pertanahan yang terkait dengan 

permukiman kumuh dan/atau bagi MBR; 

2). Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemangku 

kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam 

rangka penyelesaian masalah pertanahan di 

permukiman kumuh dan/atau bagi MBR 

3). Menyiapkan rancangan dan melaksanakan kegiatan 

pilot penanganan pertanahan di permukiman kumuh 

melalui mekanisme konsolidasi tanah, land sharing, 

atau opsi lain yang dianggap tepat  

4). Mengkoordinasikan seluruh pelaku yang 

berkepentingan dalam penyelesaian masalah 

pertanahan baik di tingkat Nasional maupun Daerah; 

dan 

5). Melakukan pemantauan dan pengendalian 

pelaksanaan program yang berada dalam tanggung 

jawab ATR-BPN sebagai PIU. 

Tata cara dan mekanisme kerja serta pelaksanaan 

program yang dikelola oleh PIU ATR-BPN akan diatur 

secara terpisah oleh Kementerian/Lembaga yang 

bersangkutan. 

d. Project Management Unit (PMU) 

1) membantu pelaksanaan tugas Executing Agency 

dalam penyelenggaraan program secara nasional; 

2) melakukan koordinasi dengan Pokja PKP Nasional 

dalam penyelenggaran program secara nasional; 

3) mengkoordinir seluruh pelaku KOTAKU dalam 

penyelenggaraan program di tingkat pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota; 
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4) mengkoordinasikan keterpaduan program dan 

penganggaran (APBN)  khususnya antar sektor dalam 

lingkup Kementerian PUPR untuk percepatan 

pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;  

5) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku 

program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan;  

6) melakukan pengelolaan keuangan pinjaman di tingkat 

pusat dan kegiatan-kegiatan yang mendukung 

penyelenggaraan program; 

7) menerbitkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan 

dan Sosial serta pedoman-pedoman pendukungnya, 

memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan 

sosial di seluruh tahapan program, menyelenggarakan 

konsultasi publik terkait pengelolaan lingkungan dan 

sosial, monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan 

lingkungan dan sosial; 

8) melakukan pengendalian teknis pelaksanaan 

program, monitoring, uji petik dan evaluasi 

pelaksanaan untuk memastikan pencapaian loan 

covenance dan pencapaian kinerja pelaksanaan 

program; dan 

9) menyusun laporan secara rutin kepada Executing 

Agency. 

e. Project Implementation Unit (PIU) Cipta Karya Pusat  

1) melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai 

dengan peruntukan dalam DIPA; 

2) membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) dan e-monitoring; 

3) melakukan koordinasi dengan Satker di provinsi dan 

kabupaten/kota; dan 

4) melaporkan hasil pelaksanaan anggaran dalam DIPA 

sesuai dengan ketentuan; 
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5) membantu PMU dalam melaksanakan dan 

mengendalikan program. 

1.7.2 Tingkat Provinsi 

Pelaku utama pelaksanaan KOTAKU di tingkat provinsi 

terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pokja PKP Provinsi, dan 

Satker Provinsi. Tugas masing-masing pelaku adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai 

penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di 

Provinsi: 

1) mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di 

wilayah kerjanya; 

2) membina dan mengendalikan penyelenggaraan 

KOTAKU di wilayah kerjanya; 

3) membentuk Pokja PKP Provinsi; 

4) mengkoordinasikan keterpaduan program dan 

penganggaran (APBD Provinsi) untuk kegiatan 

pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 

yang skala penanganannya sesuai kewenangan 

provinsi;  

5) mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja 

PKP Provinsi; dan 

6) melakukan sinkronisasi target terkait perumahan 

dan permukiman layak huni dalam RPJMD Provinsi 

dengan RPJMN. 

b. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Pokja PKP) Provinsi 

1) menyusun peta jalan menuju perumahan dan 

permukiman layak huni, termasuk di dalamnya 

permukiman kumuh yang kemudian disahkan oleh 

Gubernur; 
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2) mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi, 

dan program pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman dari tingkat nasional; 

3) memberi usulan kepada Pokja PKP Nasional terkait 

reformasi/pengembangan kebijakan yang diperlukan 

dari hasil identifikasi Pokja PKP Kabupaten/Kota 

yang ada di wilayahnya; 

4) mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan 

pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

5) menyiapkan bahan strategi upaya percepatan 

pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa 

permukiman kumuh”; 

6) mengkoordinasikan keterpaduan program 

percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota 

tanpa permukiman kumuh”; 

7) berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan 

penanganan permukiman kumuh di kota tertentu 

yang permasalahannya terkait urusan provinsi dan 

memastikan terintegrasinya perencanaan tingkat 

provinsi dan kota;  

8) mengendalikan, memonitor dan supervisi penerapan 

pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat 

kabupaten/kota; 

9) mengadvokasi pemerintah daerah untuk 

menyelenggarakan pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman yang lebih efektif; 

10) mendiseminasikan rumusan pengembangan dan 

pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan 

dan kawasan permukiman dengan sumber 

pendanaan dalam dan luar negeri; 

11) melaporkan secara berkala perkembangan hasil 

pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada 

Pokja PKP Nasional; 
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12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja 

PKP Nasional; dan 

13) Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh 

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan 

Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi 

yang mengendalikan pelaksanakan program di 

tingkat provinsi.  

c. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi 

1) melaksanakan koordinasi dengan para pemangku 

kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan; 

2) bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan 

kegiatan di lapangan termasuk melaksanakan 

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan; 

3) menyiapkan bahan penyusunan AWP untuk 

disampaikan kepada PMU; 

4) membantu PMU memfasilitasi dalam pelaksanaan 

Audit; 

5) melaksanakan koordinasi dengan BP2JK dalam 

rangka penyedia barang/jasa untuk kegiatan 

dibawah PIU; 

6) melaporkan hasil monitoring status pelaksanaan 

kontrak kepada PMU; 

7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan social safeguard dan environmental 

safeguard; 

8) menyusun laporan keuangan dan laporan 

pelaksanaan kegiatan; 

9) menyusun laporan triwulan dan tahunan dan 

menyempaikan kepada PMU; dan 

10) melaksanakan pengelolaan asset/barang milik 

negara.  
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d. Project Implementation Unit (PIU) Cipta Karya Provinsi  

1). melaksanakan kegiatan teknis dan administratif 

untuk pelaksanaan program; 

2). melakukan pengadaan Koordinator Kota, Asisten 

Koordinator Kota dan Fasilitator; 

3). melakukan pembayaran gaji Koordinator Kota, 

Asisten Koordinator Kota dan Fasilitator beserta 

BOP tim fasilitator; 

4). melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat 

Provinsi; 

5). menyalurkan dan mengadministrasikan dana BPM, 

terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan 

dana BPM bila dana BPM ditempatkan di DIPA 

Provinsi;  

6). melakukan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan Program; 

7). mengkaji dan memonitor UKL/UPL dan LARAP dan 

instrument lingkungan dan sosial lainnya yang 

diajukan oleh Satker Kabupaten/Kota; 

8). mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas 

tingkat kabupaten/kota; 

9). membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) dan E-Monitoring; 

10). mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran 

dana sesuai ketentuan yang berlaku;  

11). menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait 

Program sampai proses hukum/ke tangan penegak 

hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian 

secara kekeluargaan;  

12). melaporkan kemajuan dan kinerja program serta 

laporan keuangannya kepada Pokja PKP Provinsi; 

dan 

13). dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh 

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan 
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Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat 

regional/provinsi yang mengendalikan 

pelaksanakan program di tingkat provinsi. 

1.7.3 Tingkat Kabupaten/kota 

Pelaku utama KOTAKU di tingkat kabupaten/kota adalah 

pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP Kabupaten/Kota. 

Tugas masing-masing pelaku tingkat kota adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini 

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan 

program/kegiatan di kabupaten/kota  

1) mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di 

wilayah kerjanya; 

2) menyiapkan peraturan pendukung terkait 

penanganan permukiman kumuh (SK kumuh, Perda 

kumuh, dll); 

3) membina dan mengendalikan penyelenggaraan 

KOTAKU di wilayah kerjanya, termasuk dalam 

memonitor kemajuan capaian kinerja program di 

tingkat kabupaten/kota dan pengelolaan lingkungan 

dan sosial; 

4) membentuk Pokja PKP Kabupaten/Kota; 

5) mengkoordinasikan keterpaduan program dan 

penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan 

peningkatan kualitas permukiman; 

6) mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP 

Kabupaten/Kota;  

7) memastikan RPJMD Kabupaten/Kota memuat 

rencana penanganan permukiman kumuh, atau 

melengkapi RPJMD Kabupaten/Kota dengan rencana 

penanganan permukiman kumuh RP2KP-KP; 
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8) melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan 

permukiman layak huni dalam RPJMD 

Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN;  

9) menunjuk dan mengajukan usulan pejabat Satuan 

Kerja kepada Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (bila diperlukan); 

10) melakukan konsolidasi perencanaan, pendanaan, dan 

pendataan dari tingkat kabupaten/kota.  

b. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Pokja PKP) Kabupaten/Kota 

1) menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, 

peraturan, strategi, dan program pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif 

dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan 

RP2KP-KP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda 

BG, dll; 

2) memastikan kolaborasi berjalan efektif serta 

memediasi penanganan masalah antar 

sektor/lembaga/tingkatan pemerintahan dan dengan 

komunitas (termasuk fasilitator dan Tim Korkot) yang 

bersangkutan; 

3) memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan 

pelaksanaan di tingkat kota dengan tingkat komunitas 

dan mengkoordinasikan keterpaduan program 

pencapaian target kota layak huni; 

4) mengidentifikasi kebutuhan reformasi/ 

pengembangan kebijakan dan 

mengkomunikasikannya ke Pokja Provinsi dan 

Nasional bila perlu;  

5) menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat 

kab/kota (RP2KP-KP), termasuk memorandum 

program penanganan permukiman kumuh yang 

komprehensif. Penyusunan RP2KP-KP dan 
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memorandum program dilakukan secara partisipatif 

yang hasilnya minimal ditetapkan melalui SK Kepala 

Daerah; 

6) menetapkan daftar lokasi sasaran; 

7) menyampaikan surat persetujuan RP2KP-KP dan 

RPLP; 

8) memastikan keterpaduan program dan penganggaran 

(APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan 

kualitas permukiman; 

9) mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi 

program pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

10) menyiapkan bahan strategi upaya percepatan 

pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa 

permukiman kumuh”; 

11) mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan 

pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

12) memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan 

sosial di kabupaten/kotanya; 

13) mendiseminasikan rumusan pengembangan dan 

pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan 

dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan 

dalam dan luar negeri; 

14) memonitor pelaksanaan program melalui sistem 

informasi dan GIS, termasuk PPM dan melaporkan 

secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan 

pencapaian hasil kepada Walikota/Bupati dan Pokja 

PKP Provinsi;  

15) memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan 

pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan 

evaluasi;  
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16) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja 

PKP Provinsi; dan 

17) Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim 

korkot yang mengendalikan pelaksanakan program di 

tingkat kabupaten/kota.  

1.7.4 Tingkat Kecamatan 

Perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis 

kewilayahan yang dipimpin oleh Camat merupakan 

pemegang peran utama di tingkat kecamatan. Berikut ini 

tugas camat dalam program ini adalah: 

a. mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah 

kerjanya; 

b. memastikan Renstra Kecamatan memuat rencana 

penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi 

Renstra Kecamatan dengan rencana penanganan 

permukiman kumuh; 

c. melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan 

permukiman layak huni dalam Renstra Kecamatan 

dengan RPJM Kabupaten/kota; 

d. berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat 

desa/lurah yang ada di wilayah kerjanya; 

e. bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan 

sosial di wilayah kerjanya; 

f. membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU 

di wilayah kerjanya; dan 

g. melakukan pembinaan kepada pemerintahan 

kelurahan/desa dan BKM/LKM. 

1.7.5 Tingkat Kelurahan 

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan 

program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM 

dan perangkatnya, TIPP, KSM/Panitia, KPP, serta Relawan, 

dengan tugas/fungsi masing-masing unsur sebagai berikut: 

a. Lurah/Kepala Desa 
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1) memberikan dukungan dan jaminan agar 

pelaksanaan program di wilayah kerjanya dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang 

berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui 

program dapat tercapai dengan baik; 

2) memastikan RPJMDes/RKP Kelurahan memuat 

rencana penanganan permukiman kumuh, atau 

melengkapi RPJMDes/RKP Kelurahan dengan 

rencana penanganan permukiman kumuh RPLP; 

3) melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan 

permukiman layak huni dalam RPJMDes/RKP 

Kelurahan dengan Renstra Kecamatan dan RPJM 

Kabupaten/kota; 

4) berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat 

Kecamatan; 

5) memfasilitasi terselenggaranya pertemuan 

masyarakat dalam upaya penyebarluasan 

informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program;  

6) memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan 

dalam pelaksanaan program; 

7) memfasilitasi penerapan pengelolaan dampak 

lingkungan dan sosial, termasuk memonitor dan 

mengarsipkan dokumen terkait; 

8) berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM, dan 

pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian 

persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam 

program;  

9) berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan 

dan penyusunan perencanaan penanganan 

permukiman kumuh di daerahnya; dan 

10) mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai 

dengan fungsi masing-masing. 
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b. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga 

Keswadayaan Masyarakat (LKM) 

1) Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) 

pelaksanaan kegiatan dengan Satker/PPK  

Pelaksanaan Prasarana Permukiman; 

2) Membentuk TIPP yang akan mendukung tugas-tugas 

UPL dalam kegiatan perencanaan; 

3) Bersama fasilitator menyusun rencana/konsep desain 

lingkungan permukiman kumuh yang mempunyai 

nilai tambah estetika dan perubahan wajah 

lingkungan permukiman; 

4) Menggalang kolaborasi dan keswadayaaan guna 

mewujudkan pengelolaan dan pembangunan 

infrastruktur yang memberikan nilai estetika dan 

perubahan wajah permukiman; 

5) Bersama fasilitator menyusun dokumen perencanaan 

teknis dan rencana pemaketan pekerjaan; 

6) Melakukan koordinasi untuk keterpaduan 

perencanaan skala lingkungan dengan skala 

Kawasan/kota  dan  pelaksanaan kegiatan dengan 

berbagai pihak terkait; 

7) Memastikan tersedianya dokumen pengamanan 

dampak lingkungan dan sosial yang ditetapkan 

program; 

8) Membentuk/menetapkan KSM/Panitia Pelaksana 

Kegiatan Infrastruktur; 

9) Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana 

Lingkungan (SPPD-L) dengan KSM/Panitia pelaksana 

kegiatan Lingkungan; 

10) Mewujudkan infrastruktur yang menjadi 

tanggungjawabnya dengan kualitas baik sesuai 

persyaratan dan standar teknis infrastruktur yang 

ditetapkan, tepat waktu, tepat biaya dan tertib 

administrasi sesuai ketentuan dalam dokumen SPK; 
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11) Melaksanakan pencairan dana kepada KSM/Panitia; 

12) Melakukan pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan fisik oleh KSM/Panitia; 

13) Melakukan serahterima pekerjaan fisik kepada PPK; 

14) Memfasilitasi Serahterima hasil pekerjaan 

inrastruktur dari PPK kepada pemerintah 

Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dikelola melalui 

KPP; 

15) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang 

mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk 

memberikan sanksi/peringatan kepada KSM/Panitia 

atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau 

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L; 

dan 

16) Melakukan pembinaan kepada KPP untuk 

peningkatan kinerja pengelolaan operasi dan 

pemeliharaan infrastruktur diwilayahnya. 

c. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)-BKM/LKM 

1) Bersama TIPP menyusun dan mensosialisasikan 

Konsep/Desain lingkungan permukiman prioritas; 

2) Bersama TIPP mendorong keswadayaan masyarakat 

dalam pembangunan infrastruktur dan perubahan 

wajah permukiman; 

3) Mengkoordinir TIPP dalam keterlibatan penyusunan 

perencanaan teknis; 

4) Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan 

pengamanan dampak sosial dan lingkungan terkait 

pelaksanaan infrastruktur; 

5) Memastikan seluruh produk perencanaan teknis 

sesuai persyaratan yang ditetapkan dan selesai tepat 

waktu; 
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6) Memfasilitasi pembentukan Kelompok Pemanfaat dan 

Pemelihara (KPP), termasuk penyusunan Rencana dan 

pelaksanaan kegiatannya; 

7) Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan 

Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua 

KSM/Panitia; 

8) Bersama Faskel/Askot Infra memfasilitasi kegiatan 

Coaching atau On The Job Training (OJT) kepada TIPP 

dan KSM/Panitia memberikan penguatan teknik 

konstruksi maupun administrasi kegiatan; 

9) Memfasilitasi dan memverifikasi administrasi 

pencairan dana kepada KSM/Panitia pelaksana fisik 

(RPD, LPD, BA Pembayaran); 

10) Merekomendasi dan memfasilitasi pencairan dana 

kepada KSM/Panitia; 

11) Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh 

pelaksanaan kegiatan KSM/Panitia;  

12) Menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi rutin bersama 

KSM/Panitia untuk mengevaluasi kemajuan kegiatan 

infrastruktur dan mendorong upaya-upaya 

percepatan penyelesaiaan kegiatan lapangan; 

13) Bersama Faskel Teknik dan KSM/Panitia melakukan 

Opname pekerjaan dilapangan; 

14) Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporan-

laporan Kegiatan KSM/Panitia (Harian, Mingguan, 

Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi);  

15) Memfasilitasi dan merekomendasikan perubahan 

(amandemen) SPPD-L dan SPK jika terdapat 

perubahan pekerjaan dilapangan; 

16) Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan 

kemajuan pekerjaan Infrastruktur kepada BKM/LKM; 

17) Melakukan pengendalian dan pengawasan untuk 

memastikan semua infrastruktur memenuhi dapat 
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dilaksanakan sesuai perencanaan dan diselesaikan 

tepat waktu, dan tertib administrasi; 

18) Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur, pihak 

proyek (Tim PPK) dan pihak KSM/Panitia melakukan 

Sertifikasi Kegiatan (termasuk membuat BAP2-nya); 

19) Memfasilitasi penyepakatan rencana dan 

terealisasinya swadaya masyarakat; 

20) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang 

mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk 

merekomendasikan sanksi/peringatan atas 

pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran 

atas ketentuan-ketentuan dalam SPPDL; dan 

21) Memfasilitasi KPP untuk peningkatan kinerja 

pengelolaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur 

diwilayahnya. 

d. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) 

1) melakukan pendataan di tingkat kelurahan maupun 

basis dalam penyusunan profil permukiman; 

2) mengkoordinasikan proses perencanaan di tingkat 

masyarakat dan menyusun dokumen Rencana 

Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) beserta 

dokumen turunannya, bila diperlukan akan dibantu 

oleh tim ahli perencanaan partisipatif (Askot Khusus 

Perencanaan); 

3) mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dan sosial 

ke dalam perencanaan; dan 

4) melaksanakan uji publik hasil perencanaan kepada 

masyarakat; dan 

5) melaksanakan proses konsultasi dan kolaborasi 

tingkat kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota. 
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e. Kelompok Swadaya Masyarakat/Panitia (KSM/Panitia) 

1) Memberikan dukungan dan terlibat aktif dalam 

penyusunan DED rencana investasi infrastruktur; 

2) Mengelola kegiatan infrastruktur yang menjadi 

tanggunjawabnya secara transparan dan dapat 

dipertanggung jawabkan; 

3) Mengikuti coaching/OJT yang dilaksanakan 

UPL/faskel baik terkait teknis infrastruktur, 

administrasi maupun pembukuan keuangan 

KSM/Panitia;  

4) Menyusun Proposal Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

sesuai ketentuan; 

5) Menyampaikan pendetailan Jadwal Kerja, Rencana 

Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Tenaga Kerja, Tim 

Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL 

sebelum dilaksanakan MP2K;  

6) Membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga 

dapat diketahui oleh masyarakat umum; 

7) Membangun prasarana dengan kualitas baik, tepat 

waktu, tepat biaya dan tertib administrasi sesuai 

ketentuan dalam dokumen SPPDL; 

8) Melaksanakan pengamanan dampak sosial dan 

lingkungan selama pembangunan infrastruktur; 

9) Menyediakan Tenaga Pelaksana Lapangan yang 

memahami pekerjaan fisik (minimal kualifikasi 

Mandor) dilokasi pekerjaan selama proses 

pembangunan; 

10) Mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja yang telah 

disertifikasi (mengikuti pelatihan konstruksi) 

diwilayahnya guna mewujudkan pembangunan 

infrastruktur yang berkualitas baik; 

11) Membuat seluruh administrasi proyek yang 

dipersyaratkan, termasuk photo-photo, laporan 
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kemajuan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan 

dan mengarsipkannya; 

12) Menyediakan tenaga kerja, bahan, alat sesuai kualitas 

yang dipersyaratkan, melakukan penggantian atau 

perbaikan bagian prasarana yang diperintahkan oleh 

konsultan/UPL; 

13) Mengordinir pelaksanaan swadaya yang diusulkan 

dalam proposal kegiatan dengan tetap menjamin 

kualitas sesuai persyaratan yang ditetapkan; 

14) Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-

banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan; dan 

15) Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang 

mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya. 

f. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) 

1) Terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan fisik infrastruktur melalui KSM/Panitia 

atau bersama Kader Teknis membantu UPL dalam 

Pengendalian Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan 

oleh KSM/Panitia; 

2) Membangun peningkatan kesadaran dan kontribusi 

warga untuk melakukan pemeliharaan prasarana 

secara bersama sama; 

3) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana; 

4) Menyusun rencana pemeliharaan, perbaikan, dan 

peningkatan pembangunan prasarana; 

5) Mengorganisasikan kegiatan pemanfaatan, 

pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan 

pembangunan prasarana; 

6) Mengajak masyarakat untuk melaksanakan Rencana 

Kerja O dan P; 

7) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja 

Pengelolaan Sarana  dan  Prasarana yang menjadi 

tanggungjawabnya; dan  
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8) Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah 

kelurahan/desa, Dinas/Instansi tingkat kota/kab. 

terkait dan pihak swasta atau lainnya guna 

meningkatkan peroleh pembiayaan pemeliharaan atau 

pengembangan layanan prasarana. 

g. Relawan/Kader Teknis 

Kader Teknis adalah relawan yang mempunyai 

pemahaman dan keterampilan teknis terkait pelaksanaan 

infrastruktur, seperti Tenaga kerja yang telah mengikuti 

pelatihan konstruksi/mengikuti sertifikasi tenaga kerja 

konstruksi, mandor/tukang bangunan, STM Bangunan, 

dll. Peran utama Kader Teknis adalah membantu UPL 

dalam pelaksanaan pengelolaan  pelaksanaan fisik yang 

dibangun oleh KSM/Panitia, sehingga tugas-tugas Kader 

Teknis adalah tugas yang juga dijalankan UPL meliputi: 

1) Terlibat aktif dan memberikan dukungan kepada 

UPL/TIPP dalam penyusunan prioritas investasi 

infrastruktur kelurahan sesuai dengan kriteria 

prioritas yang telah ditetapkan; 

2) Terlibat aktif dan memberikan dukungan kepada 

UPL/TIPP dalam penyediaan lahan lokasi proyek 

infrastruktur dan perijinan-perijinan pembangunan 

yang diperlukan; 

3) Terlibat aktif dan memberikan dukungan kepada 

UPL/TIPP dalam koordinasi untuk keterpaduan 

pelaksanaan kegiatan dengan berbagai pihak terkait; 

4) Terlibat aktif dan memberikan dukungan kepada 

UPL/TIPP dalam pembentukan Organisasi Pengelola O 

dan P/KPP (termasuk penyusunan Rencana Kerja dan 

Kesepakatan Bersama); 

5) Terlibat aktif dan memberikan dukungan kepada 

UPL/TIPP dalam pembentukan/pengembangan 

KSM/Panitia pelaksana pembangunan infrastruktur; 
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6) Terlibat aktif dan memberikan dukungan kepada 

UPL/TIPP dalam penyusunan proposal rencana 

pelaksanaan dan pengorganisasian bagi KSM/Panitia; 

dan 

7) Membantu UPL dalam pengawasan/pengendalian 

kualitas, waktu, biaya, kemajuan dan tertib 

administrasi pelaksanaan kegiatan KSM/Panitia. 
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II. MEKANISME PENCAIRAN DANA 

2.1 Tujuan Penggunaan Bantuan 

Tujuan Bantuan Pemerintah dalam National Slum Upgrading 

Program (NSUP) adalah untuk mendukung pelaksanaan 

penanganan permukiman kumuh, yang mencakup kegiatan 

pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan 

peningkatan kualitas permukiman kumuh. 

Pelaksanaan penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui 

kegiatan (a) peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, 

termasuk kelompok masyarakat sasaran dalam rangka peningkatan 

kualitas pada permukiman kumuh perkotaan; (b) peningkatan 

kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui penyediaan 

prasarana dan sarana dasar, serta utilitas umum yang memadai dan 

terpadu dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kota tanpa 

permukiman kumuh; dan (c) peningkatan aksesibilitas masyarakat 

yang tinggal di permukiman kumuh, terutama masyarakat 

berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak melalui 

infrastruktur permukiman yang mendukung ekonomi produktif.  

 

2.2 Pemberi Bantuan 

Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Bantuan 

Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) National Slum Upgrading 

Program (NSUP) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan 

dalam bentuk uang dan termasuk dalam jenis bantuan lainnya yang 

memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya.  

BPM diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Pengembangan 

Kawasan Permukiman (Dit. PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya 

(DJCK), kepada Kelembagaan yang dibentuk masyarakat 

(BKM/LKM). 



- 34 - 

2.3 Persyaratan Penerima Bantuan 

a. Penerima BPM adalah: Kelembagaan masyarakat 

Kelurahan/desa, yaitu Badan Keswadayaan 

Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) 

yang menjadi sasaran NSUP. 

b. Penerima manfaat kegiatan adalah:  

1) Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkena 

dampak bencana pandemi COVID-19 yang tinggal wilayah 

lokasi sasaran; 

2) Masyarakat yang kehilangan pekerjaan/berkurangnya 

penghasilan akibat dampak bencana pandemi COVID-19;  

 

2.4 Bentuk Bantuan 

BPM melalui NSUP diberikan secara langsung kepada penerima 

bantuan dalam bentuk uang sesuai dengan mekanisme dan 

prosedur yang ditetapkan oleh NSUP. 

 

2.5 Rincian Jumlah Bantuan 

Rincian jumlah bantuan ditetapkan setiap tahun oleh Direktorat 

Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan jenis kegiatan 

dalam NSUP dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Besaran BPM KOTAKU untuk setiap kelurahan/desa:  

1) BPM KOTAKU Reguler sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah); 

2) BPM KOTAKU Cash for Work (CFW) sebesar Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);  

3) BPM KOTAKU Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan 

(PPMK) dengan pagu maksimum sebesar Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah);  dan 

4) BPM KOTAKU-DFAT (The Australian Department of Foreign 

Affairs and Trade)merupakan bagian dari Program KOTAKU 

yang didanai dari hibah DFAT dengan pagu maksimum 

sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 
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b. Biaya operasional (BOP) kegiatan untuk BKM/LKM 

BOP kegiatan BKM/LKM digunakan untuk biaya pertemuan; 

biaya komunikasi; biaya ATK dan dokumentasi; biaya pelaporan 

dan serahterima pekerjaan; biaya supervisi kegiatan; dan biaya 

audit. 

BOP kegiatan BKM/LKM dengan ketentuan: 

1) Pagu BPM Rp.300.000.000,00 (limaratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) besarnya 

BOP setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta 

rupiah) dari pagu BPM yang diperoleh; dan 

2) Pagu BPM lebih besar dari Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar 

Rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar 

Rupiah) besarnya BOP setinggi-tingginya sebesar 

Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta  rupiah) dari pagu BPM yang 

diperoleh. 

 

2.6 Tata Kelola Pencairan Bantuan 

BPM NSUP dicairkan kepada penerima bantuan oleh Kepala Satuan 

Kerja Balai PPW Provinsi (Kasatker Provinsi) selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.6.1 BPM KOTAKU Reguler dialokasikan untuk Peningkatan 

Kualitas Permukiman Kumuh Skala Lingkungan; 

a. BPM dicairkan kepada penerima bantuan oleh Satker 

Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

b. BPM dialokasikan kepada kelurahan/desa yang memiliki 

permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati/Walikota dan 

merupakan lokasi yang memiliki persoalan kumuh sesuai 

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan 

dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kumuh;  

c. Lokasi dan alokasi kelurahan/desa sasaran NSUP 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PUPR; 



- 36 - 

d. Penerima BPM adalah BKM/LKM di kelurahan/desa 

sasaran yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh 

Kasatker; dan 

e. Pencairan BPM dilakukan secara langsung dalam bentuk 

uang kepada BKM/LKM.  

2.6.2 BPM KOTAKU untuk Cash for Work (CFW) 

a. BPM dicairkan kepada penerima bantuan oleh Satker 

Provinsi selaku KPA; 

b. BPM dialokasikan kepada kelurahan/desa yang terdampak 

pandemi COVID-19 dengan memberikan penghasilan 

tambahan kepada kelompok berpenghasilan rendah 

dengan kegiatan CFW;  

c. Penerima BPM adalah BKM/LKM di kelurahan/desa 

sasaran yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh 

Kepala Satker;  

d. BPM digunakan untuk infrastruktur permukiman yang 

telah dibangun lebih dari 1 tahun oleh Program KOTAKU 

maupun Program IBM lain melalui swakelola masyarakat 

(BKM/LKM) antara lain: 

1) Kegiatan pemeliharaan seperti pembersihan dan 

pengecatan; 

2) Kegiatan perbaikan/rehabilitasi yang telah mengalami 

penurunan kualitas; 

e. Pencairan BPM dilakukan secara langsung dalam bentuk 

uang kepada BKM/LKM. 

2.6.3 BPM KOTAKU Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan 

(PPMK) 

a. BPM PPMK dicairkan kepada penerima bantuan oleh 

Satker Provinsi selaku KPA; 

b. BPM untuk kegiatan Pengembangan penghidupan 

berkelanjutan (PPMK) dialokasikan pada kelurahan/desa 

terpilih sesuai kriteria yang ditetapkan; 
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c. BPM digunakan untuk kegiatan infrastruktur skala 

lingkungan yang mendukung peningkatan pendapatan 

masyarakat dan penanganan permukiman kumuh; dan 

d. Pencairan BPM dilakukan secara langsung dalam bentuk 

uang kepada BKM/LKM terpilih.  

2.6.4 BPM KOTAKU-DFAT: 

a. BPM KOTAKU-DFAT dicairkan kepada penerima bantuan 

oleh Satker Provinsi selaku KPA; 

b. BPM dialokasikan kepada kelurahan/desa Kumuh 

berdasarkan SK Bupati/Walikota, yang memiliki masalah 

terkait 5 aspek utama kumuh, khususnya memiliki 

masalah akses air minum, pengelolaan limbah, atau 

penanganan sampah yang signifikan;  

c. Lokasi dan alokasi kelurahan/desa sasaran NSUP 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PUPR; 

d. Penerima BPM adalah BKM/LKM di kelurahan/desa 

sasaran yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh 

Kasatker; dan 

e. Pencairan BPM dilakukan secara langsung dalam bentuk 

uang kepada BKM/LKMpilih. 

Secara ringkas tata kelola pencairan BPM dapat dijelaskan 

sebagaimana gambar berikut: 

 

Gambar II.1. Tata Kelola Pencairan BPM 
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Keterangan: 

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Keputusan 

Penetapan Penerima BPM yang disahkan oleh Kepala Satuan 

Kerja (Ka Satker) selaku KPA di wilayah kerja masing-masing; 

2. Atas dasar surat penetapan tersebut PPK menandatangani Surat 

Perjanjian Kerja Sama (SPK) bersama penerima bantuan dalam 

bentuk uang di wilayah kerja masing-masing; 

3. Penerima bantuan menyusun berkas pencairan dana dan 

menyampaikan kepada PPK setelah di verifikasi oleh Tim 

Fasilitator/Koordinator Kota (Korkot); 

4. PPK menerima seluruh kelengkapan dokumen untuk pencairan 

dana BPM yang sudah diverifikasi bersama Tim Konsultan 

Manajemen Wilayah (OC/OSP) dan membuat Surat Permohonan 

Pembayaran (SPP) untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat 

SPM (PP-SPM); 

5. Atas diterimanya SPP dan semua kelengkapan dokumen 

pencairan dana BPM maka PP-SPM memeriksa dan menerbitkan 

Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN setempat;  

6. Atas dasar SPM yang disampaikan PP-SPM, maka KPPN akan 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi 

perintah untuk mencairkan sejumlah dana ke rekening 

penerima bantuan; 

7. Atas diterimanya SP2D, maka Bank Penyalur melakukan 

pembayaran ke rekening penerima bantuan; dan 

8. Setelah dana BPM masuk ke rekening penerima bantuan, maka 

pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaksanakan dengan 

tahapan sebagaimana tertuang dalam SPK. 

Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan BPM dilaksanakan pada 

tahun anggaran berjalan dan dalam hal terdapat sisa dana setelah 

melewati tahun anggaran berjalan, BKM/LKM harus menyampaikan 

bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK 

sesuai dengan SPK sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban 

bantuan. 
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Bagan alur penyaluran bantuan Pemerintah untuk Masyarakat 

seperti gambar berikut: 

No Kegiatan

Pelaksana

PPK Bendahara PP-SPM Ka.Satker BKM/LKM KPPN
Bank 

Penyalur

Rek.Bank 

Penerima

Mulai

SK Penetapan Penerima 

BPM

1

2

Pengesahan SK Penetapan 

Penerima BPM

Penyiapan Berkas Pencairan

Penandatanganan SPK

Pengajuan Berkas dan 

Verifikasi Berkas Pencairan

Penerbitan SPP

Verifikasi SPP

Penerbitan SPM

Pengiriman Berkas SPM ke 

KPPN

Penerbitan SP2D

Pengiriman SP2D ke Bank 

Penyalur

Transfer BPM ke Bank 

Penerima

Selesai

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bagan II.1. Alur Penyaluran Bantuan Pemerintah 

Pagu BPM dalam kegiatan NSUP dialokasikan pada DIPA Satker Provinsi 

untuk membiayai kegiatan fisik peningkatan kualitas permukiman 

kumuh. Untuk kegiatan perencanaan dan pemeliharaan menjadi 

tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat. 

 

2.7 Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) 

BPM disalurkan langsung kepada penerima. Pencairan dan 

pemanfaatan BPM dalam rangka pelaksanaan NSUP dilakukan 

dengan menunjukkan kesiapan baik aspek administrasi, jenis dan 

lokasi kegiatan, dokumen perencanaan teknis, pelaksana kegiatan 

dan sebagainya. 

Tim Fasilitator kelurahan/desa dan/atau tim Koordinator Kota 

(Korkot) melakukan langkah-langkah verifikasi atas dokumen 

kesiapan pencairan dan pemanfaatan BPM dan selanjutnya 
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memberikan rekomendasi bahwa pencairan dan pemanfaatan BPM 

dapat dilakukan.  

Sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka 

seluruh dokumen pencairan; bukti transaksi pengadaan barang; 

proposal kegiatan dan sebagainya serta dokumen hasil pelaksanaan 

kegiatan seperti dokumentasi kegiatan (0-25-50-75-100 %); 

dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Berita Acara 

Serah Terima Pekerjaan antara BKM/LKM dengan PPK, disimpan 

rapi dan lengkap oleh BKM/LKM dan Tim Korkot untuk jangka 

waktu sekurang-kurangnya 10-15 tahun ke depan.   

Pencairan BPM dilakukan secara langsung dalam bentuk uang ke 

rekening BKM/LKM. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara 

swakelola oleh masyarakat. 

BPM dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (70%) dan tahap 

II (30%). Setiap tahapan pencairan memiliki persyaratan yang harus 

dipenuhi sebagaimana disajikan pada tabel II.1. berikut: 
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Tabel II. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan BPM KOTAKU  

Tahap 
Pencairan 

Syarat Pencairan Syarat Pemanfaatan 

Tahap I 
70% 

▪ SK Penerima BPM; 
▪ Dokumen Perencanaan 

teknis tingkat 
masyarakat; 

▪ Daftar Calon Tenaga 
Pekerja; 

▪ Rekening Bank 
BKM/LKM yang 
ditandatangani minimal 3 
specimen; 

▪ Rencana Penggunaan 
Dana (RPD); 

▪ Kwitansi bukti 

penerimaan uang yang 
telah ditandatangani 
anggota BKM/LKM; 

▪ SPK antara PPK dengan 
BKM/LKM; 

▪ Telah terbentuk tim 
pelaksana kegiatan 
(KSM/Panitia Pelaksana). 

▪ Telah dilaksanakan 
Musyawarah Persiapan 
Pelaksanaan Kontruksi 
(MP2K); 

▪ KSM/Panitia Pelaksana 
telah mendapatkan 
coaching tentang 
mekanisme dan teknis 
pelaksanaan kegiatan dari 
Tim Fasilitator; 

▪ Proposal rencana kerja KSM 
yang telah diverifikasi serta 
dinilai layak oleh Fasilitator 

teknik/askot infra dan 
BKM/LKM; 

▪ Pakta integritas 
KSM/Panitia Pelaksana 
untuk melaksanakan sesuai 
ketentuan teknis dan 
kesediaan untuk 
melakukan pemeliharaan 
hasil kegiatan. 

Tahap II 
30% 

▪ Rekening Bank 
BKM/LKM yang 
ditandatangani minimal 3 
specimen; 

▪ Rencana Penggunaan 
Dana (RPD);  

▪ Kwitansi bukti 
penerimaan uang yang 
telah ditandatangani 
Koodinator BKM/LKM; 

▪ Laporan Kemajuan 
pemanfaatan BPM Tahap 
I telah mencapai minimal 
50%. 
 

▪ Sudah dilakukan review 
progres pelaksanaan 
kegiatan melalui rembug 
warga; 

▪ KSM/Panitia Pelaksana 
telah mendapatkan 
coaching tentang 
mekanisme dan teknis 
pelaksanaan kegiatan dari 
Tim Fasilitator; 

▪ Hasil pelaksanaan kegiatan 
dan dokumen administrasi 
kegiatan tahap-1 telah 
diverifikasi serta dinilai 
layak oleh Fasilitator dan 
BKM/LKM. 

 

 

2.8 Pertanggungjawaban BPM 

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) disusun oleh masing-

masing pelaksana/pelaku yang berwenang secara bertahap 

dan/atau berjenjang. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) 

pemanfaatan/ pelaksanaan BPM dilakukan dalam 2 tahap, 

yaitu:  
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a. Laporan Pertanggungjawaban dari KSM/Panitia Pelaksana 

kepada BKM/LKM; dan 

b. Laporan Pertanggungjawaban dari BKM/LKM kepada PPK. 

Laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya berisi, 

antara lain:  

1) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan; 

2) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan 

ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;  

3) Berita Acara Serah Terima Barang/hasil pekerjaan 

yang ditandatangani oleh Koordinator BKM/LKM;  

4) Foto kegiatan status 0-25-50-75-100 %;  

5) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa 

dana;  

6) Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah 

disimpan; dan  

7) Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara 

kepada PPK sesuai SPK sebagai dokumen tambahan 

laporan pertanggungjawaban bantuan.  

 

2.9 Ketentuan Perpajakan 

Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari rupiah mumi 

dengan karakteristik partisipasi berupa sarana/prasarana 

dalam bentuk uang sepanjang bantuan tersebut bukan 

sebagai pembayaran atas penyerahan Barang Kana Pajak 

(BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) maka mengacu pada 

UU 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah pasal 4 ayat I huruf a dan yang bersumber dari 

pinjaman atau hibah luar negeri maka penyerahan bantual 

kepada BKM/LKM tidak dikenakan/dipotong Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Penggunaan dana Bantuan 

Pemerintah oleh kelompok masyarakat kepada pihak ketiga 
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akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 

 

2.10 Sanksi 

Sanksi dikenakan terhadap setiap orang dan/atau kelompok 

masyarakat yang melakukan penyimpangan dan/atau 

penyalahgunaan BPM sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Yang dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan 

BPM adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan BPM 

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 

40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota 

Tanpa Kumuh dan ketentuan-ketentuan yang diatur di Surat 

Edaran ini beserta lampirannya.  

Yang termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan BPM 

dalam hal ini, antara lain: 

a. BPM digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; 

dan/atau 

b. Dilakukan potongan BPM yang disalurkan kepada 

KSM/Panitia atau masyarakat yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh; 

dan/atau 

c. Menggelapkan atau melarikan BPM; dan/atau 

d. Penggunaan dana yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan; dan/atau 

e. Bentuk-bentuk penyalahgunaan BPM lainnya. 

Sanksi terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan BPM 

adalah sebagai berikut: 

a. Sanksi Penghentian Sementara BPM dan Audit Khusus 

dikenakan: 

1) Apabila terdapat indikasi kuat, terjadi penyimpangan 

atau penyalahgunaan BPM, secepatnya diselesaikan 
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dengan menggunakan mekanisme Penanganan 

Informasi dan Masalah (PIM) hingga BPM yang 

disalahgunakan dikembalikan oleh pelaku sesuai 

dengan batas waktu yang ditetapkan;  

2) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, 

BPM tersebut belum dikembalikan, Satker setelah 

berkoordinasi dengan PMU dapat melakukan 

penghentian kegiatan dan BPM untuk sementara waktu 

di wilayah bersangkutan;  

3) Selama masa penghentian bantuan sementara,  Satker 

dapat melakukan audit internal dan/atau menunjuk 

auditor untuk melakukan audit khusus; 

4) Apabila hasil audit internal dan/atau audit khusus, 

memperkuat indikasi terjadinya penyimpangan atau 

penyalahgunaan BPM yang disimpangkan atau 

disalahgunakan belum dikembalikan oleh pelaku sesuai 

dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dikenakan 

sanksi bagi pelaku dan keberlanjutan atas pelaksanaan 

kegiatan NSUP di wilayah tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; dan/atau 

5) Penghentian sementara dapat dicabut, bila BPM yang 

disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan 

dengan tetap diberikan sanksi bagi pelaku sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

b. Sanksi Penghentian BPM dan Tindakan Hukum 

dikenakan: 

1) Apabila berdasarkan hasil audit internal atau audit 

khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya 

penyimpangan atau penyalahgunaan dan BPM belum 

dikembalikan oleh pelaku sampai batas waktu yang 

ditetapkan, maka Satker dapat mengusulkan kepada 

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, DJCK 

untuk menghentikan BPM secara tetap;  
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2) Satker berhak untuk melakukan tindakan hukum 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 

3) Penghentian tetap dapat dicabut, bila BPM yang 

disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan 

dengan tetap diberikan sanksi bagi pelaku sesuai 

ketentuan hukum yang berlaku; dan atau 

4) Apabila BPM yang disimpangkan atau disalahgunakan 

telah dikembalikan oleh pelaku tetapi melewati Tahun 

Anggaran, akan dikembalikan atau disetorkan ke kas 

negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  
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III. TAHAP PERSIAPAN 

3.1 Persiapan Tingkat Pusat 

Di tingkat nasional, tahap ini merupakan langkah awal 

membangun kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang 

akan dicapai dalam lima tahun, pemahaman tentang kumuh dan 

mengapa menangani kumuh. Tahapan persiapan di tingkat 

nasional terdiri dari: 

a. Advokasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan 

1) Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah 

dan masyarakat; 

2) Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau 

pengelola program seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP 

Nasional; 

3) Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan 

tingkat kabupaten/kota; 

4) Sosialisasi Kegiatan Padat Karya Program KOTAKU kepada 

pelaku dan Pelaksana program di tingkat nasional.  

5) Penyusunan dan Penerbitan SK Satker Pelaksanaan 

Prasarana Permukiman oleh Menteri PUPR; 

6) Penerbitan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat tentang Penetapan Lokasi dan Besaran 

Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Mansyarakat 

(IBM) Tahun Anggaran 2020; 

7) Penerbitan Keputusan Direktur Pengembangan Kawasan 

Permukiman Ditjen Cipta Karya tentang penetapan Alokasi 

BPM di lokasi sasaran KOTAKU; 

8) Penyiapan pengendalian dan Pemantauan, Kegiatan Padat 

Karya program KOTAKU yang terdiri dari: (i) Pengembangan 

Sistem informasi Manajemen (SIM) terpadu termasuk e-

Monitoring, (ii) Penyusunan Master Schedule Kegiatan, (ii) 

Rencana Monitoring dan Supervisi ( Spot Check). 
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b. Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran  

1) Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen 

penanganan permukiman kumuh dan kriteria sesuai yang 

ditentukan Program; 

2) Penandatanganan NPK antara Pusat dan Pemerintah 

Daerah sebagai bukti komitmen akan menyelenggarakan 

Program KOTAKU. 

c. Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan 

1) Pengembangan kebijakan, strategi dan 

peraturan/pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

penanganan permukiman kumuh di daerah. Bila 

diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan 

pendukung; 

2) Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti 

PMU, CCMU (Central Collaboration Management Unit), Pokja 

PKP nasional dan daerah serta kelembagaan masyarakat; 

3) Pengembangan sistem informasi terpadu; dan 

4) Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku 

dilaksanakan melalui pelatihan untuk para pelaku dan 

pemangku kepentingan nasional. 

 

3.2 Persiapan Tingkat Provinsi: 

a. Sosialisasi Kegiatan Padat Karya Program KOTAKU kepada 

pelaku dan Pelaksana program di tingkat Provinsi; 

b. Penggalangan Komitmen untuk berkolaborasi Para Pemangku 

Kepentingan di tingkat Provinsi terkait pelaksanaan Kegiatan 

Padat Karya Program KOTAKU. 

 

3.3 Persiapan Tingkat Kabupaten/Kota: 

a. Sosialisasi Kegiatan Padat Karya Program KOTAKU kepada 

pelaku dan Pelaksana program di ditingkat Kabupaten/kota;  

b. Penggalangan Komitmen untuk berkolaborasi Para Pemangku 

Kepentingan ditingkat Kabupaten/kota terkait pelaksanaan 

Kegiatan Padat Karya Program KOTAKU. 
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3.4 Persiapan tingkat kelurahan/desa dan masyarakat: 

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, 

peran dan kontribusi Pemerintah kecamatan, pemerintah 

Kelurahanl/Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan 

pembangunan Kelurahanl/Desa dalam peyelenggaraan 

kolaborasi; dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam 

kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.  

Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu: (1) sosialisasi 

dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui 

berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat Desa/Kel, 

(2) Pembentukan/Penguatan TIPP. 

Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah 

Kecamatan/Kelurahan/desa memulai dengan mempersiapkan: 

a. Pemetaan pelaku yang sekiranya terkait dengan isu 

kekumuhan di Kecamatan maupun di Kelurahan/desa. Pelaku  

tersebut akan berperan sebagai agen sosialisasi dan Tim Inti 

Perencanaan Partisipatif.  

b. Pemahaman awal mengenai kondisi atau tingkat kekumuhan 

di tingkat Kecamatan/Kelurahan/desa   

c. Kajian awal terhadap berbagai instansi dan program yang 

sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk 

kebijakan dalam RPJMD/Desa, yang terkait dengan program 

KOTAKU. 

1) Sosialisasi Awal dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) 

Tahapan sosialisasi awal program KOTAKU dilakukan 

melalui berbagai kegiatan, berbagai media dan dilakukan 

dari tingkat Kecamatan/Kelurahanl/Desa hingga ke 

tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga 

kota tahu dan memahami program KOTAKU. 

Tujuan: 1. Terlaksananya sosialisasi kegiatan 

pencegahan dan peningkatan kualitas 

permukiman kumuh tingkat  

kelurahan/desa.  
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2. Tergalangnya relawan dan agen 

sosialisasi untuk membantu 

masyarakat dalam kegiatan penataan 

permukiman, terutama penanganan 

permukiman kumuh, tingkat 

kelurahan/desa dalam rangka 

mewujudkan kawasan permukiman 

layak huni dan berkelanjutan. 

3. Terbangunnya kepedulian masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan penataan permukiman 

kelurahan/desa melalui program 

KOTAKU. 

4. Menggalang komitmen untuk 

melaksanakan kegiatan pencegahan 

dan peningkatan kualitas permukiman 

kumuh di wilayah Kelurahan/Desa.  

Metode: Lokakarya, sosialisasi massal, diskusi, 

serta metode inovatif yang disepakati di 

tingkat kelurahan/desa  

Tahapan Proses: 1. Sosialisasi awal kelurahan/desa.  

Pemerintah kota/kabupaten termasuk 

pemerintah kecamatan melakukan 

sosialisasi awal kepada pemerintah 

kelurahan/desa dan BKM/LKM 

mengenai program KOTAKU.  

2. Perancangan pesan sosialisasi.  

Lurah/kades, camat dan BKM/LKM 

difasilitasi tim fasilitator merancang 

pesan, media, dan saluran komunikasi 

yang tepat untuk melakukan rangkaian 

kegiatan sosialisasi awal program 

KOTAKU.  Kegiatan ini didahului oleh 
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kegiatan Pemetaan Sosial oleh Unit 

Pengelola Sosial (UPS) dan BKM/LKM 

untuk mengetahui tokoh kunci, potensi 

agen sosialisasi, pesan, media, dan 

saluran yang paling sesuai untuk 

melakukan sosialisasi Program 

KOTAKU.   

3. Sosialisasi kelurahan/desa atau antar 

kelurahan/desa. Lurah/kades, camat 

dan BKM/LKM mengundang 

masyarakat untuk hadir dan 

berpartisipasi dalam rangkaian 

kegiatan sosialisasi awal.  Sosialisasi 

awal KOTAKU dilakukan melalui 

berbagai media dan saluran mulai dari 

tingkat akar rumput sampai tingkat 

kelurahan/desa.   Kelompok 

masyarakat berpenghasilan rendah, 

perempuan, anak dan kelompok muda 

harus dilibatkan dalam kegiatan ini.  

4. Penggalangan relawan6 dan agen 

sosialisasi. Relawan adalah pelopor-

pelopor penggerak dari masyarakat 

yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, 

peduli dan memiliki komitmen kuat 

dalam mewujudkan permukiman layak 

huni dan berkelanjutan. Relawan yang 

ada  secara langsung menjadi relawan 

dan agen sosialisasi permukiman.  UPS 

mengelola kegiatan penggalangan 

 
6 Relawan dapat berpartisipasi di seluruh tahapan Program KOTAKU atau pada tahapan 

tertentu yang menjadi keahlian, kesediaan atau komitmennya. Misalnya, relawan untuk 

Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) 
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tersebut dan menjadi coordinator 

relawan dan agen sosialisasi.   

5. Rembug Kesiapan Masyarakat.  

Lurah/kades dan BKM/LKM 

melakukan lokakarya tingkat 

kelurahan/desa untuk membangun 

kepedulian seluruh pelaku 

menyukseskan kegiatan penataan 

permukiman, utamanya penanganan 

permukiman kumuh; pengumuman 

relawan yang mendaftar; dan 

pernyataan komitmen keikutsertaan 

dalam program KOTAKU.  Komitmen 

tersebut antara lain i) menurunkan 

luasan permukiman kumuh menjadi 0 

ha kumuh pada tahun 2019; 

ii)mencegah munculnya permukiman 

kumuh baru iii) partisipasi aktif 

seluruh pelaku kelurahan/desa; iv) 

relawan dan agen sosialisasi; v) 

swadaya; vi) mengikuti seluruh 

tahapan Program KOTAKU; dan vii) 

lainnya.  

6. Sosialisasi hasil RKM. Sosialisasi hasil 

RKM tingkat Kelurahan/desa melalui 

berbagai media dan saluran.  

Keluaran: 1. Pemetaan/daftar pelaku; 

2. Masyarakat mengetahui adanya 

kegiatan KOTAKU; 

3. Daftar  relawan dan agen sosialisasi; 

4. Berita acara komitmen masyarakat. 

Pelaksana: 1. Lurah/Kepala Desa; 

2. BKM/LKM; 
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3. Unit Pengelola Sosial (UPS). 

Peserta:  BPD, LPM, PKK, Karang taruna, RT/RW, 

relawan, warga. 

Narasumber: Pemda/Pokja PKP, Camat. 

Fasilitator: Tim Fasilitator. 

 

2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaaan Tim Inti 

Perencanaan Partisipatif (TIPP) 

TIPP merupakan tim Perencanaan Partisipatif Penataan 

Lingkungan Permukiman tingkat Kelurahanl/Desa7 yang 

didalamnya terdiri dari beberapa Pokja yang minimal 

sesuai dengan 7 (tujuh) indikator kumuh atau lebih sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya: 

Tujuan: 1. Terlaksananya review kelembagaan di 

tingkat kelurahan/desa yang akan 

bertanggungjawab untuk 

merencanakan penataan permukiman 

secara partisipatif.  

2. Berfungsinya lembaga perencanaan  

yang ada di kelurahan/desa atau Tim 

Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) 

penanganan permukiman 

kelurahan/desa.  

3. Membangun pemahaman dan 

ketrampilan lembaga perencana Camat, 

lurah/kades, BKM/LKM dan TIPP serta 

relawan untuk memfasilitasi 

perencanaan partisipatif penataan 

lingkungan permukiman. 

 
7 Tahapan Review Kelembagaaan dapat diselenggarakan bersamaan dengan Lokakarya 

sosialisasi awal dan RKM 
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4. Terbangunnya komitmen dan rencana 

kerja TIPP untuk  memfasilitasi 

perencanaan partisipatif. 

Metode: Rangkaian diskusi, lokakarya, dan 

pelatihan/coaching, dan kegiatan inovatif 

lain 

Tahapan Proses: 1. Sosialisasi pembentukan lembaga. 

Melakukan sosialisasi untuk 

pembentukan lembaga perencanaan 

permukiman tingkat kelurahan/desa.  

Kegiatan ini dapat dilakukan bersamaan 

dengan sosialisasi awal.  Dalam 

sosialisasi dijelaskan mengenai peran 

dan fungsi lembaga.  Tujuan sosialisasi 

adalah:  

a. agar seluruh pihak memahami 

pentingnya lembaga perencanaan 

permukiman tingkat 

kelurahan/desa; serta  

b. membangkitkan kesadaran warga 

untuk peduli dan memiliki 

keterampilan di bidang 

permukiman,  terlibat aktif dalam 

perencanaan penataan lingkungan 

permukiman. 

2. Review keberadaan TIPP.  Melakukan 

review TIPP di tingkat kelurahan/desa 

yang bertanggungjawab dalam 

perencanaan penataan lingkungan 

permukiman secara partisipatif. Review 

dilakukan untuk mengetahui i) apakah 

memfungsikan yang sudah ada atau 

harus membentuk TIPP baru.   
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3. Penggalangan relawan sebagai anggota 

TIPP8.  Melakukan pemetaan pelaku dan 

pendaftaran/penjaringan relawan yang 

memiliki potensi untuk terlibat dalam 

TIPP. Sebaiknya dalam melakukan 

identifikasi warga/relawan  perlu 

diperhatian keahlian yang dimilikinya 

misalnya keahlian membuat peta, 

infrastruktur, menyusun dokumen 

perencanaan, pembukuan, dll;  

4. Pembentukan TIPP. Bagi 

kelurahan/desa yang belum memiliki 

TIPP dilkukan pembentukan TIPP, 

sedangkan bagi kelurahan/desa yang 

sudah memiliki TIPP, maka dilakukan 

review untuk melengkapi 

kekurangannya.  TIPP dibentuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada masyarakat.  

TIPP dikukuhkan oleh BKM/LKM dan 

Lurah/Kades. Anggota TIPP terdiri dari 

unsur kecamatan, kelurahan/desa, 

BKM/LKM, relawan, dan kelompok 

masyarakat termasuk kelompok 

perempuan.  TIPP harus memperhatikan 

keseimbangan komposisi anggota 

perempuan dan laki-laki serta 

mengikutsertakan kelompok rentan 

sebagai anggotanya.   

5. Peningkatan kapasitas TIPP.  Tim 

fasilitator bersama Lurah dan BKM 

melakukan rangkaian 

pelatihan/coaching untuk TIPP, 

 
8 Tahapan ini dapat dilakukan bersamaan dengan tahap penggalangan relawan dan agen 

sosialisasi saat sosialisasi awal.   
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lurah/kades, camat dan BKM/LKM 

mengenai perencanaan partisipatif.    

6. Penyusunan rencana kerja .  TIPP 

menyusun rencana kegiatan untuk 

perencanaan partisipatif tingkat 

kelurahan/desa.   

Dalam menjalankan tuganya TIPP dibantu oleh beberapa Pokja 

yang dibentuk oleh TIPP sendiri. Adapun Pokja tersebut 

didalamnya terdiri dari beberapa Pokja yang minimal sesuai 

dengan 7 (tujuh) aspek kumuh atau lebih sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

3) Pembentukan/Penguatan BKM/LKM 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 167/KPTS/M/2020 tentang 

Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan 

Infrastruktur Berbasis Mansyarakat (IBM) Tahun Anggaran 

2020, lokasi KOTAKU ada yang merupakan lokasi exsisting 

dan ada yang merupakan lokasi baru. Untuk lokasi exsisting, 

pendamping masyarakat (tim fasilitator) dapat langsung 

memfasilitasi melakukan penguatan BKM/LKM dan TIPP 

dalam penyusunan perencanaan kegiatan padat karya 

infrastruktur skala lingkungan. Untuk lokasi baru, tim 

fasilitator akan memfasilitasi proses pembentukan 

kelembagaan masyarakat (BKM/LKM) dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

i. Pengertian  

Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) 

merupakan nama generik untuk suatu lembaga 

keswadayaan masyarakat warga di tingkat 

kelurahan/desa, yang keberadaannya didasarkan 

kebutuhan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, dan 

mencerminkan kepemimpinan kolektif berbasis moral 

sebagai representasi dari seluruh warga kelurahan/desa 
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yang paling dapat dipercaya (kriteria kepemimpinan 

berbasis kualitas sifat kemanusiaan atau aspek moral).  

ii. Misi 

Dalam jangka panjang misi BKM/LKM adalah sebagai 

motor penggerak masyarakat dalam membangun kapital 

sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai 

kemanusiaan, memperkokoh kapital sosial dan 

menggalang solidaritas serta kesatuan sosial sesama 

warga di wilayahnya agar saling bersinergi dan 

bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan 

bersama, serta akhirnya akan memperkuat kemandirian 

masyarakat Kelurahan/Desa menuju tatanan masyarakat 

madani.  

iii. Kriteria BKM/LKM 

Sejalan dengan hakekat BKM/LKM yang mencerminkan 

substansi lembaga kepemimpinan masyarakat, maka 

kriteria suatu lembaga dapat disebut sebagai BKM/LKM, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

(1) Lembaga yang prakarsa pembentukan dan 

pengelolaannya berlandaskan kepentingan, 

kebutuhan dan ditentukan oleh masyarakat sendiri, 

sehingga benar-benar mengakar dan representatif; 

(2) Wilayah cakupannya meliputi seluruh masyarakat di 

suatu Kelurahan/Desa; 

(3) Berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan lingkungan permukiman 

Kelurahan/Desa yang layak huni dan berkelanjutan;  

(4) Berkedudukan sebagai dewan pimpinan kolektif 

masyarakat warga yang berbasis serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan yang universal, 

prinsip-prinsip kemasyarakatan serta prinsip 

pembangunan berkelanjutan; 

(5) Anggota-anggota dewan pimpinan kolektif masyarakat 

warga dipilih langsung oleh seluruh penduduk dewasa 



- 57 - 

di Kelurahan/Desa tersebut, tidak hanya dipilih oleh 

unsur perwakilan kelurahan/desa atau golongan 

semata (misalnya diwakili oleh kelompok pemuda, 

pengurus RT atau tokoh-tokoh masyarakat saja); 

(6) Proses pemilihan anggota-anggotanya dilakukan 

secara demokratis, rahasia, tertulis, tertutup, tanpa 

pencalonan, tanpa kampanye dan tanpa rekayasa dari 

pihak manapun; 

(7) Kriteria anggota-anggota lembaga pimpinan kolektif 

masyarakat tersebut berbasis pada kualitas sifat 

kemanusiaan (ikhlas/ relawan, jujur dan adil), bukan 

semata bertumpu pada simbol-simbol yang melekat 

(jabatan, pengalaman organisasi, status sosial, 

pendidikan, jenis kelamin, dll). Faktor pendidikan, 

status, keterampilan, jabatan dan kriteria lain yang 

tidak terkait kualitas sifat kemanusiaan seseorang 

(aspek moral) merupakan nilai tambah; 

(8) Kepemimpinan bersifat kolektif dalam bentuk sebagai 

dewan, artinya keputusan dan pengelolaan tidak 

dapat dilakukan oleh ketua atau beberapa anggota 

saja, tetapi oleh seluruh anggota dan/atau sebagian 

besar anggota sesuai dengan jumlah kuorum yang 

disepakati bersama. 

iv. Posisi BKM/LKM 

BKM/LKM dalam tatanan kemasyarakatan di 

Kelurahan/Desa adalah sebagai wadah sinergi masyarakat 

untuk sarana perjuangan dan aspirasi warga masyarakat 

Kelurahan/Desa yang lebih dititikberatkan pada upaya 

penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

lingkungan permukiman di wilayahnya. 

Dalam hal lain hubungan antara BKM/LKM dengan 

perangkat Kelurahan/Desa dan lembaga masyarakat 

formal lainnya di tingkat Kelurahan/Desa adalah 

hubungan yang tidak bersifat struktural formal, melainkan 
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hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan 

komplementer atau saling melengkapi serta mendukung 

satu sama lain. 

v. Langkah-Langkah Pembentukan BKM/LKM 
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Rembug Pembentukan dan 

Bimbingan Panitia 

Pembentukan BKM/LKM

01

Penyusunan Tata Tertib 

Pemilihan Anggota BKM/LKM 

dan Penyusunan AD BKM/

LKM

03

Sosialisasi Pembentukan 

BKM/LKM dan Persiapan 

Pemilihan Utusan tingkat RT/

RW/Dusun                                 

(tingkat partisipasi 10 – 20 % 

penduduk dewasa)

04

Pemilihan Utusan RT/RW/

Dusun (Rangking 1-3 

terbanyak)

05

Penetapan Anggota BKM/LKM 

tingkat Desa/Kel (9-13 orang) 

berdasarkan utusan suara 

terbanyak dan pengesahan AD 

BKM/LKM

06

Sosialisasi Hasil Pembentukan 

BKM/LKM dan Pencatatan 

Akta Notaris BKM/LKM

07

Identifikasi Kelembagaan 

Masyarakat yang ada 

(Refleksi Kelembagaan)

02a

Revitalisasi Kelembagaan dan 

Pencatatan Akta Notaris BKM/

LKM

02b

Sosialisasi Hasil Revitalisasi 

Kelembagaan BKM/LKM

02c

  Tidak layak

Layak sesuai kriteria

KRiTERIA :

1. Diluar institusi Pemerintah

2. wilayah tugas/binaan mencakup satu 

    Kelurahan/Desa

3. Pemilihan anggota secara demokratis

4. Lembaga non provit

5. Bersedia menjadi lembaga untuk 

    membantu masyarakat dalam penataan  

    permukiman yang layak huni

  

Gambar III.1 Langkah-Langkah Pembentukan BKM/LKM
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1. Rembug Pembentukan dan Bimbingan Panitia Pembentukan BKM/LKM 

Tujuan: Terbentuknya Panitia pemilihan anggota BKM/LKM 

yang dapat memfasilitasi setiap tahapan  

Metode: Rembug warga tingkat Kelurahan/Desa 

Langkah: - Fasilitator koordinasi dengan Lurah/Kades 

tentang rencana pembentukan dan bimbingan 

panitia pemilihan BKM/LKM; 

- Lurah/Kades mengundang perwakilan 

RT/RW/Dusun untuk hadir dalam acara 

pembentukan panitia BKM/LKM; 

- Fasilitator menyampaikan perihal perlunya 

BKM/LKM dan tata cara pembentukan 

BKM/LKM; 

- Fasilitator memfasilitasi pemilihan panitia 

Pembentukan BKM/LKM. Jumlah panitia 

ditetapkan sesuai kebutuhan; 

- Panitia terpilih segera membagi menjadi 2 (dua) 

kelompok kerja yaitu pokja pemilihan anggota 

BKM/LKM dan pokja penyusun draft Anggaran 

Dasar BKM/LKM; 

- Pilihlah dari setiap pokja seorang ketua, sebagai 

koordinator dari masing-masing pokja; 

- Fasilitator menuangkan hasil pemilihan panitia 

dalam berita acara; 

- Fasilitator melakukan bimbingan kepada panitia 

pemilihan BKM/LKM mengenai tatacara dan 

tahapan pemilihan BKM/LKM. 

Output/Outcome: Panitia Pembentukan LKM terpilih di tiap Kel/Desa 

dan mampu memfasilitasi setiap tahapan pemilihan 

BKM/LKM. 

Pelaksana: Fasilitator 

Peserta: Perwakilan masyarakat tingkat RT/RW/Dusun 

Durasi: 1-2 hari 
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2. Identifikasi Kelembagaan Masyarakat yang ada (Refleksi Kelembagaan) 

Tujuan: Teridentifikasinya Lembaga di masyarakat yang 

dapat difungsikan sebagai BKM/LKM 

Metode: Rembug warga tingkat Kelurahan/Desa 

Langkah: - Fasilitator dan Panitia pembentukan BKM/LKM 

koordinasi dengan Lurah/Kades tentang 

rencana identifikasi kelembagaan yang ada di 

masyarakat sekaligus melakukan refleksi 

kelembagaan; 

- Lurah/Kades mengundang perwakilan 

RT/RW/Dusun/Lembaga yang ada untuk hadir 

dalam acara refleksi kelembagaan; 

- Fasilitator bersama panitia pembentukan 

BKM/LKM menyiapkan lembar kriteria 

kelembagaan masyarakat yang dapat 

difungsikan sebagai BKM/LKM; 

- Panitia pembentukan BKM/LKM memfasilitasi 

rembug dengan melakukan identifikasi 

Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat; 

- Setelah teridentifikasi, maka disosialiasikan 

mengenai pentingnya keberadaan BKM/LKM 

sebagai Lembaga yang akan membantu 

melakukan kegiatan penataan permukiman 

yang layak huni serta tugasnya; 

- Panitia pembentukan BKM/LKM mengajak 

warga yang hadir untuk mencocokan Lembaga-

lembaga yang ada dengan kriteria: 

1. Diluar institusi Pemerintah; 

2. wilayah tugas/binaan mencakup satu 

Kelurahan/Desa; 

3. Pemilihan anggota secara demokratis; 

4. Lembaga non profit; 
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5. Bersedia menjadi lembaga untuk  membantu 

masyarakat dalam penataan permukiman 

yang layak huni. 

- Apabila ada Lembaga yang sesuai dengan 

kriteria tersebut maka sepakati bahwa Lembaga 

tersebut dapat difungsikan sebagai BKM/LKM 

yang selanjutnya akan dilakukan revitalisasi; 

- Lakukan uji publik terhadap lembaga yang 

disepakati tersebut dengan batas waktu minimal 

3 hari; 

- Apabila tidak ada Lembaga yang sesuai dengan 

kriteria maka disepakati untuk membentuk 

Lembaga baru, tuangkan dalam berita acara. 

Output/Outcome: Adanya kesepakatan mengenai lembaga yang 

berfungsi sebagai BKM/LKM atau membentuk 

lembaga baru. 

Pelaksana: Fasiltator dan panitia pembetukan BKM/LKM 

Peserta: Perwakilan RT/RW/Dusun/Lembaga  

Durasi: 1 hari 

 

3. Revitalisasi Kelembagaan dan Pencatatan Akta Notaris BKM/LKM 

Tujuan: Melakukan revitalisasi Lembaga masyarakat yang 

terpilih agar sesuai dengan visi misi BKM/LKM serta 

melakukan pencatatan akta notaris sebagai 

BKM/LKM. 

Metode: FGD dengan Lembaga masyarakat terpilih. 

Langkah: - Fasilitator dan Panitia pembentukan BKM/LKM 

melakukan rembug revitalisasi kelembagaan; 

- Fasilitator dan panitia pembentukan BKM/LKM 

menjelaskan secara detil mengenai anggaran 

dasar BKM/LKM, kemudian menawarkan 

kepada Lembaga masyarakat yang terpilih untuk 

dapat menyesuaikan beberapa dari angaran 
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dasar tersebut sebagai dasar untuk di catatkan 

pada akta notaris sebagai BKM/LKM; 

- Fasilitator dan Lembaga masyarakat terpilih 

menghadap notaris untuk dicatatkan sebagai 

BKM/LKM. 

Output/Outcome: Lembaga masyarakat terpilih dicatatkan sebagai 

BKM/LKM 

Pelaksana: Fasilitator dan panitia pembentukan BKM/LKM 

Peserta: Lembaga masyarakat terpilih   

Durasi: 1 hari 

 

4. Sosialisasi Hasil Revitalitasi Kelembagaan BKM/LKM 

Tujuan: Lembaga masyarakat yang telah direvitalisasi 

dikenal dan diterima oleh masyarakat. 

Metode:  Sosialisasi melalui berbagai media. 

Langkah: - Fasilitator dan Panitia pembentukan BKM/LKM 

menyiapkan strategi sosialisasi dan menyiapkan 

medianya; 

- Kegiatan sosialisasi minimal melalui penyebaran 

informasi di lima titik strategis; 

- Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan pula 

melalui pertemuan warga yang sudah menjadi 

rutinitas. 

Output/Outcome: Masyarakat mengetahui Lembaga masyarakat yang 

menjadi BKM/LKM. 

Pelaksana: Fasilitator dan panitia pembentukan BKM/LKM 

Peserta: Masyarakat  

Durasi: 1-3 hari 

 

5. Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM dan Penyusunan 

AD BKM/LKM 

Tujuan: Tersusunnya tata tertib pemilihan utusan tingkat 

RT/RW/Dusun dan Tingkat Kelurahan/Desa Serta 

penyusunan anggaran dasar BKM/LKM. 
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Metode: Rapat koordinasi 

Langkah: - Salah seorang Pokja Pemilihan Anggota BKM 

membuka pertemuan dan menjelaskan tujuan 

pertemuan ini, serta memperkenalkan anggota 

Pokja Pemantau Partisipatif yang hadir serta 

tujuan dilakukannya pemantauan partisipatif 

terhadap rapat penyusunan tata-tertib 

pemilihan anggota BKM/LKM; 

- Ajak seluruh hadirin mengingat kembali prinsip-

prinsip yang harus dipegang dalam ‘mencari 

orang baik dan murni’; 

- Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM 

merumuskan Tata-Tertib Pemilihan Anggota 

BKM/LKM (Pemilihan Utusan Warga Tkt 

RT/RW/Dusun, Pemilihan Anggota BKM/LKM 

di Tkt Kelurahan/desa, Masa Sanggah dan 

Penyelesaian Sanggahan), berdasarkan prinsip-

prinsip mencari orang baik yang telah 

didiskusikan sebelumnya; 

- ajak hadirin mendiskusikan hal-hal penting 

yang harus disosialisasikan kepada warga kel/ 

desa; 

- Fasilitator mengajak warga mengingat kembali 

ruang lingkup yang harus terkandung dalam 

Anggaran Dasar BKM/LKM sebagai sebuah 

organisasi masyarakat warga yang berlandaskan 

nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan; 

- Rumuskan Anggaran Dasar BKM/LKM untuk 

disosialisasikan; 

- Akhiri pertemuan setelah Pokja Perumus AD 

BKM/LKM mengevaluasi kesesuaian Susunlah 

jadwal kerja sosialisasi dan rencana 

pelaksanaan pemilihan utusan tingkat 

RT/RW/Dusun dan Kel/Desa; 
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- AD BKM/LKM yang mereka susun terhadap 

prinsip-prinsip organisasi masyarakat warga 

yang bertujuan menghapuskan kemiskinan 

dengan berlandaskan pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan kemasyarakatan. 

Output/Outcome: Tata-Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM yang 

merupakan hasil musyawarah Panitia, meliputi: (1) 

Tata-Tertib Pemilihan Utusan Warga Tkt RT, (2) 

Tata-Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM, (3) Tata-

Tertib Masa Sanggah dan Penyelesaiannya. 

Anggaran dasar BKM/LKM. 

Pelaksana: Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM 

Peserta: Anggota Pokja  

Durasi: 1 minggu 

 

6. Sosialisasi Pembentukan BKM/LKM dan Persiapan Pemilihan Utusan 

Tingkat RT/RW/Dusun 

Tujuan: Masyarakat tingkat RT/RW/Dusun memahami 

tentang perlunya BKM/LKM dan siap untuk 

melaksanakan pemilihan utusan tingkat 

RT/RW/Dusun 

Metode: Rembug Warga 

Langkah: - Salah seorang rerlawan/panitia pembentukan 

BKM/LKM membuka pertemuan, menjelaskan 

tujuan rembug warga ini, serta memperkenalkan 

anggota Pokja Perumus AD BKM/LKM dan 

Panitia Pemilihan Anggota BKM/LKM yang hadir 

serta tugas-tugas yang harus mereka jalankan. 

Juga diperkenalkan anggota Pokja Pemantau 

Partisipatif yang hadir serta tujuan dari 

dilakukannya pemantauan partisipatif terhadap 

rembug warga ini; 

- Pokja Perumus AD BKM/LKM mensosialisasikan 

Draft AD BKM/LKM yang telah disusun serta 
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meminta masukan warga terhadap draft AD 

BKM/LKM tersebut; 

- Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM 

mensosialisasikan Tata Tertib Pemilihan Anggota 

BKM/LKM dan mengajak warga mendiskusikan 

isi tata tertib serta strategi yang tepat untuk 

‘mencari orang baik dan murni’ di antara warga 

kelurahan/desa mereka untuk menjadi Anggota 

BKM/LKM. Kemudian ajak warga untuk 

menyimpulkan prinsip-prinsip utama yang harus 

terkandung dalam Pemilihan Anggota BKM/LKM 

dan hal-hal teknis yang ada dalam Tata-Tertib 

Pemilihan Anggota BKM/LKM; 

- Akhiri rembug warga dengan mengumumkan 

tanggal, waktu dan tempat Pemilihan Utusan 

Warga tingkat RT/RW/Dusun bersangkutan. 

Minta warga yang hadir untuk aktif 

mensosialisasikan konsep BKM/LKM dan Proses 

Pemilihan Anggota BKM/LKM kepada warga 

lainnya yang tidak sempat hadir; 

- Buat berita acara tentang kesiapan masyarakat 

dalam melaksanakan pemilihan utusan tingkat 

RT/RW/Dusun secara demokrasi, langsung, 

tertulis, tertutup, jujur dan adil. 

 

Output/Outcome: Jadwal pemilihan utusan tingkat RT/RW/Dusun 

Pelaksana: Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM 

Peserta: Warga Tingkat RT/RW/Dusun 

Durasi: 2 hari 
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7. Pemilihan Utusan RT/RW/Dusun (Rangking 1-3 Suara Terbanyak) 

Tujuan: Terpilihnya beberapa Utusan Warga dari setiap RT 

melalui proses pemilihan yang demokratis dan 

melibatkan sebanyak mungkin warga. 

Metode: Pemilu 

Langkah: - Penempelan poster dan spanduk tentang 

BKM/LKM, Proses Pemilihan Anggota BKM/LKM 

(termasuk tempat dan tanggal). Poster disebar di 

setiap RT/RW/Dusun seminggu sebelum 

tanggal pemilihan utusan warga di 

RT/RW/Dusun tersebut; 

- Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM membuka 

pertemuan, dan menjelaskan tujuan pertemuan 

(yaitu: memilih utusan warga RT/RW/Dusun 

terpilih (dipilih rangking 1-3 suara terbanyak) 

dan untuk ‘hadir’ di rembug warga tingkat 

kelurahan/desa untuk memilih 9-13 Anggota 

BKM/LKM ( Rangking 1-9 suara terbanyak dari 

utusan RT/RW/Dusun terpilih) dengan tingkat 

partisipasi 10 – 20 % pada setiap 

RT/RW/Dusun; 

- Sebelum pemilihan utusan dilaksanakan, 

Lakukan review kembali/kalau perlu diulangi 

tentang kriteria warga yang akan dipilih dengan 

menggunakan media dalam bentuk lembar 

pertanyaan kritis atau gambar-gambar yang 

menggambarkan sifat baik dan sifat buruk 

manusia. Selanjutnya sepakati oleh warga yang 

hadir tentang kriteria-kriteria tersebut; 

- Kemudian jelaskan Proses Pemilihan Anggota 

BKM/LKM secara menyeluruh, dan Tata-Tertib 

Pemilihan Utusan Warga Tingkat 

RT/RW/Dusun; 
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- Lakukan proses Pemilihan Utusan Warga 

Tingkat RT/RW/Dusun sesuai dengan tata-

tertib yang telah disepakati; 

- Setelah pemilihan selesai, lakukan perhitungan 

suara, dan ambil rangking 1-3 yang memperoleh 

suara terbanyak; 

- Pokja Pemantau Partisipatif mengamati proses 

pemilihan. 

Output/Outcome: Terpilih 1-3 suara terbanyak utusan 

RT/RW/Dusun. 

Pelaksana: Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM 

Peserta: Warga RT/RW/Dusun yang berhak memilih 

Durasi: 1-2 hari 

 

8. Penetapan Anggota BKM/LKM (9-13 orang) berdasarkan Suara 

Terbanyak dan Pengesahan AD BKM/LKM 

 

Tujuan: - Disahkannya Anggaran Dasar BKM/LKM oleh 

seluruh Utusan Warga terpilih Tingkat 

RT/RW/Dusun; 

- Terpilihnya beberapa anggota BKM/LKM dari 

para Utusan Warga terpilih Tingkat 

RT/RW/Dusun. 

Metode: Rembuk Warga 

Langkah: - Pokja pemilihan melakukan absen terhadap 

utusan yang harus hadir di tingkat Desa/ 

Kelurahan; 

- Setiap Utusan RW / Dusun mengisi absensi yang 

telah disediakan; 

- Pokja pemilihan menjelaskan kembali tata tertib 

dan ketentuan – ketentuan yang telah di sepakati 

- Pokja pemilihan mengajak setiap utusan untuk 

membahas dan mensahkan Draft Anggaran Dasar 

yang sudah disusun; 
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- Pokja pemilihan mengumumkan jumlah suara 

setiap utusan disertai berita acara;  

- Pokja melakukan perankingan dari setiap utusan 

untuk memilih 9 s.d. 13 orang anggota BKM/LKM 

terpilih; 

- Setelah terpilih kemudian dituangkan ke dalam 

Berita Acara dan ditandatangani oleh Pokja dan 

saksi serta perwakilan utusan yang hadir. 

Output/Outcome: Terpilih 9 s.d. 13 anggota BKM/LKM dan Pengesahan 

Anggaran Dasar. 

Pelaksana: Pokja Pemilihan 

Peserta: Utusan RT/RW / Dusun 

Durasi: 1 hari 

 

9. Sosialisasi Hasil Pembentukan BKM/LKM dan Pencatatan Akta Notaris 

BKM/LKM 

Tujuan: Mengumumkan BKM/LKM dan anggota terpilih 

kepada warga masyarakat serta dilanjutkan dengan 

pencatatan Akta Notaris BKM/LKM.  

Metode: Sosialisasi melalui berbagai media 

Langkah: - Fasilitator dan Panitia pembentukan BKM/LKM 

menyiapkan strategi sosialisasi dan menyiapkan 

medianya; 

- Kegiatan sosialisasi minimal melalui penyebaran 

informasi di lima titik strategis; 

- Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan pula melalui 

pertemuan warga yang sudah menjadi rutinitas;  

- Selanjutnya BKM/LKM mencatatkan akta 

notaris.  

Output/Outcome: Masyarakat mengenai BKM/LKM terpilih dan 

BKM/LKM mencatatkan akta notaris. 

Pelaksana: Pokja Pemilihan Anggota BKM 

Peserta: BKM/:KM terpilih 

Durasi: 1 - 2 hari 
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IV. TAHAP PERENCANAAN 

Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi 

permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa 

mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan 

lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa yang kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan refleksi perkara kritis tentang masalah 

perikehidupan dan penghidupan (livelihood), lingkungan permukiman 

yang kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana juga difabilitas. Untuk 

melihat kondisi apa yang direfleksikan oleh masyarakat dalam FGD 

perkara kritis, TIPP melakukan Pemetaan Swadaya untuk memetakan 

kondisi-kondisi dengan basis data baseline kumuh yang kemudian 

dipertajam kedalam masing-masing aspek termasuk masalah 

livelihood, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak 

lingkungan dan social. Dari hasil kajian Pemetaan Swadaya TIPP 

Bersama tim pendamping menuangkan kedalam dokumen Rencana 

Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau perencanaan yang 

setara. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro Kelurahan/desa 

yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas 

permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang 

berbatasan. Adapun tahapan perencanaan secara umum dapat adalah 

sebagai berikut: 

 

4.1. Membangun Visi 

Visi permukiman yang dimaksud adalah upaya masyarakat dalam 

mendalami visi Pemerintah kabupaten/kota yang ada dalam 

RPJMD, khususnya yang terkait dengan visi pembangunan 

permukiman dan pelayanan infrastrukturnya. Membangun visi 

permukiman bisa dilakukan bila Pemerintah kabupaten/kota 

setuju bahwa visi tersebut sebagai pelengkap visi Kabupaten/kota 

yang telah terbangun. Namun bila tidak mendapat persetujuan, 

maka kegiatan selanjutnya dilakukan untuk menyempurnakan 

konten misi permukiman. Misi permukiman ini merupakan 

rumusan, gagasan atau cita-cita masyarakat terhadap kondisi 

permukiman layak huni dan berkelanjutan yang akan dicapai pada 
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masa mendatang. Hal ini bertujuan agar perencanaan yang dibuat 

oleh masyarakat lebih terarah dan masyarakat dapat menyusun 

strategi untuk mengurangi perbedaan/jarak antara kondisi saat 

ini dengan visi & misi yang ingin dicapai.  

Tahapan pelaksanaan membangun visi adalah sebagai berikut : 

Tujuan: Memastikan masyarakat kelurahan/kota 

memiliki harapan dan cita-cita masa depan 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan 

mewujudkan kondisi ideal tempat bermukim, 

termasuk kondisi penghidupan dan 

perikehidupan yang maju. 

Metode: Diskusi kelompok terarah (Focus Group 

Discussion/FGD), rembug dan metode kegiatan 

inovatif lain.  

Tahapan Proses: 1. Cermati visi dan misi kota/kabupaten dalam 

dokumen RPJMD dan visi desa/kelurahan 

yang ada dalam dokumen RPJMDesa/Renstra 

Kecamatan, terutama yang berkaitan dengan 

PKP.  

2. Diskusikan visi kota dan visi desa/kelurahan 

yang ada, apakah telah mampu menjawab 

harapan warga terkait PKP. 

3. Jika visi kota dan visi desa/kelurahan sudah 

mampu menjawab harapan warga terkait 

PKP, pastikan visi perumahan & permukiman 

kelurahan/desa selaras dengan visi kota 

terkait PKP. 

4. Jika visi kota/kabupaten dan visi 

desa/kelurahan belum mampu menjawab 

harapan warga terkait PKP, maka lakukan 

penggalian visi kelurahan/desa dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 
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a. Gali mimpi, gagasan, harapan, dan cita-

cita masyarakat terkait tempat bermukim 

yang diinginkan pada masa depan. Mimpi, 

gagasan, harapan dan cita-cita 

kelurahan/desa lebih ditekankan pada 

peningkatan kualitas hidup manusianya 

dikaitkan dengan kondisi ideal kualitas 

lingkungan tempat bermukim, termasuk 

sumber kehidupan dan perikehidupan 

warganya yang lebih maju.  

b. Berdasarkan penggalian harapan atau 

mimpi diatas, rumuskan visi perumahan 

dan permukiman kelurahan/desa yang 

selaras dengan visi kota dan visi 

kelurahan/desa. 

5. Lakukan penyepakatan dan penetapan visi 

perumahan & permukiman kelurahan/desa 

antara lurah/kades, BKM/LKM, dan warga.  

6. Lakukan sosialisasi hasil penyepakatan 

membangun visi perumahan & permukiman 

Keluaran: Visi perumahan &  permukiman kelurahan/desa 

disepakati. 

Pelaksana: 1. Lurah/Kepala Desa 

2. BKM/LKM 

3. TIPP 

Peserta:  Masyarakat  

Narasumber: Pokja PKP, Pemda, Perguruan Tinggi, LSM 

permukiman dan kelompok peduli lainnya 

Fasilitator: Tim Fasilitator 

Waktu: Disediakan waktu maksimum 7 hari (selama 

rembug/FGD perlu mengundang Pokja 

PKP/narasumber)  
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4.2. Refleksi Perkara Kritis (RPK) 

Berdasarkan hasil visi & misi Permukiman, kemudian 

dilaksanakan Refleksi Perkara Kritis (RPK) dengan tujuan 

menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat serta 

menggali akar penyebab, karakteristik terjadinya kumuh termasuk 

didalamnya merefleksikan tentang penghidupan masyarakat 

(livelihood), bencana yang pernah terjadi, kesetaraan dan keadilan 

masyarakat dalam pembangunan serta dampak-dampak social 

dan lingkungan yang pernah terjadi pada pembangunan 

permukiman sebelumnya. Disamping itu, kegiatan ini 

dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat  untuk 

berkontribusi dalam perbaikan terhadap kondisi lingkungan 

permukiman di wilayahnya, bahwa masyarakat mampu 

memberikan solusi dan perbaikan terhadap kondisi lingkungan 

permukiman yang dapat yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga 

setiap warga mampu berkontribusi (baik tenaga, waktu, pikiran, 

uang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) 

secara bersama-sama melakukan penataan permukiman. 

Adapun tahapan pelaksanaan refleksi perkara kritis sebagai 

berikut: 

Tujuan: Terbangunnya kesadaran kritis dan kepedulian 

masyarakat dalam:  

1. menemukenali karakteristik dan akar 

penyebab terjadinya perumahan & 

permukiman kumuh serta potensi 

pengembangannya. 

2. pengelolaan dan pengembangan PKP 

merupakan tanggung jawab bersama yang 

membutuhkan kerja bersama beragam pihak. 

Metode: Diskusi kelompok terarah (Focus Group 

Discussion/FGD), dan kegiatan inovatif lain.  

Tahapan Proses: 1. Paparkan hasil baseline permukiman dalam 

bentuk grafik dan tabel yang mudah 
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dimengerti oleh masyarakat. Paparan 

menyajikan kondisi permukiman, persoalan 

yang diduga terjadi di perumahan dan 

permukiman kumuh dan potensi terjadinya 

kumuh baru.   

2. Diskusikan karakteristik, penyebab masalah 

perumahan & permukiman dan dampaknya 

bagi warga secara umum, maupun 

dampaknya bagi kelompok-kelompok rentan 

seperti anak-anak, disabel, maupun 

kelompok berkebutuhan khusus lainnya. 

3. Diskusikan keterkaitan antar permasalahan 

serta hubungan sebab akibat jika ada. 

Kaitkan permasalahan dengan sumber daya 

manusia, ekonomi, lingkungan, sosial, 

kebencanaan, safeguards, disabilitas, gender, 

dan keberpihakan pada masyarakat miskin.  

4. Diskusikan potensi-potensi untuk 

menyelesaikan permasalahan di atas 

maupun yang akan dikembangkan ke depan. 

5. Sampaikan visi perumahan & permukiman 

yang telah disepakati, selanjutnya diskusikan 

kaitan potensi dan permasalahan dengan visi 

PKP yang telah disepakati. Diskusikan pula 

harapan dan gagasan warga yang merupakan 

penjabaran dari visi perumahan & 

Permukiman.  

6. Diskusikan dan sepakati komitmen warga 

berupa harapan dan gagasan untuk 

mewujudkan visi PKP. 

Tahapan kegiatan dapat dilakukan di tingkat 

kelurahan/desa dan jika kelurahan mempunyai 

luas dan jumlah penduduk cukup besar, maka 
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kegiatan dapat dilakukan berjenjang mulai dari 

tingkat administrasi terendah.   

Keluaran: 1. Terindentifikasi isu–isu terkait karakteristik 

dan penyebab adanya perumahan & 

permukiman kumuh atau potensi kumuh 

baru serta potensi pengembangan 

permukiman kelurahan/desa. 

2. Tergalinya harapan dan gagasan warga yang 

merupakan penjabaran dari visi perumahan 

& Permukiman.  

3. Adanya komitmen warga untuk mewujudkan 

visi PKP.  

Pelaksana: BKM/LKM, TIPP termasuk perangkat 

Kelurahan/Desa 

Peserta:  Masyarakat  

Narasumber: Pokja PKP/Pemda, Perguruan Tinggi, Swasta dan 

kelompok peduli lainnya 

Fasilitator: Tim Fasilitator 

Waktu: Maksimum 2 hari 

Pelaksanaan Tahapan kegiatan membangun visi & misi dan kegiatan 

Refleksi Perkara Kritis dapat dilakukan sesuai ketentuan di atas, 

namun untuk efektifitas waktu penyelenggaraan dengan melibatkan 

masyarakat, maka penyelenggaraan tahap Visi & misi dan RPK dapat 

dilakukan dalam satu paket dan pada waktu bersamaan/paralel. 

 

Sosialisasi hasil pelaksanaan refleksi perkara kritis kepada 

masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan tingkat 

kelurahan/desa sampai tingkat administrasi kelurahan/desa 

terendah.  
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Tujuan: 1. Membangun persamaan persepsi dan 

kesepakatan terhadap proses dan hasil 

membangun visi perumahan & permukiman 

dan refleksi perkara kritis tingkat 

Kelurahan/desa dan tingkat kota. 

2. Membangun persamaan, persepsi dan 

kesepakatan-kesepakatan terkait 

penyelarasan/konsolidasi penggunaan data 

base/baseline dan peta-peta dari sumber 

yang sama untuk perencanaan tingkat 

kelurahan/desa (RPLP) dan perencanaan 

tingkat Kota (RP2KP-KP)  

Metode: Mini Workshop atau kegiatan inovatif lain.   

Tahapan Proses: 1. Paparkan visi perumahan & permukiman dan 

hasil refleksi perkara kritis dan data baseline.  

2. Berikan kesempatan tanggapan dan 

masukan dari Pokja, lembaga lain terkait 

kesesuaian visi perumahan & permukiman 

dengan visi kota/kabupaten, kesesuaian isu-

isu permukiman hasil RPK dengan isu dan 

permasalahan di tingkat kota/kabupaten. 

3. Diskusikan terkait persamaan persepsi dan 

kesepakatan terkait data baseline, luasan 

kumuh dan  kesepakatan terkait data 

pendukung dan dokumen perencanaan 

tingkat kota/kabupaten yang akan menjadi 

acuan perencanaan selanjutnya. 

Keluaran: 4. Kesepakatan visi perumahan & permukiman 

kelurahan/desa yang selaras dengan visi 

kota/kabupaten.  

5. Kesepakatan kesesuaian dan/ atau 

keterkaitan isu permasalahan 
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kota/kabupaten dengan permasalahan 

kelurahan/desa. 

6. Kesepakatan data, peta dan dokumen 

perencanaan kota/kabupaten yang akan 

menjadi acuan (satu data, satu peta dan satu 

dokumen perencanaan). 

Pelaksana: BKM/LKM, lurah/kades, dan Pokja PKP  

Peserta:  Pokja PKP/pemda, Perguruan Tinggi, Swasta dan 

kelompok peduli lainnya, TIPP dan perangkat 

Kelurahan/Desa, 

Narasumber: Pokja PKP/Pemda, Perguruan Tinggi, Swasta dan 

kelompok peduli lainnya 

Fasilitator: Tim Fasilitator 

4.3. Pemetaan Swadaya (PS) 

Kegiatan Pemetaan Swadaya adalah proses kajian dalam menemu 

kenali persoalan (lingkungan, social, ekonomi) dan potensi-potensi 

terhadap asset sumber daya manusia, alam, social, ekonomi serta 

infrastruktur serta kajian dalam memetakan akar persoalan yang 

dihadapi oleh masyarakat terhadap kondisi riil/eksisting kawasan 

permukiman di wilayah Kelurahan/Desa. Pemetaan Swadaya ini 

dilaksanakan oleh TIPP Bersama masyarakat yang dilakukan 

ditingkat RT/RW/Dusun sampai penyepakatan terhadap kondisi 

masalah, potensi dan usulan/gagasan masyarakat dalam upaya 

mewujudkan visi dan misi masyarakat.  Metode yang dilakukan 

dalam Pemetaan Swadaya ini dapat dilakukan dengan cara 

transek, wawancara, sensus, FGD, pemetaan dalam bentuk 

tematik-tematik serta rembug warga ditingkat kelurahan/desa 

dalam penyepakatan hasil kajian yang akan dijadikan bahan TIPP 

dalam menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman 

(RPLP). 
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Tahapan Proses: 1. Tahapan persiapan Pemetaan Swadaya : 

a. Melakukan penguatan tentang tata cara 

pelaksanaan pemetaan swadaya kepada 

BKM/LKM, perangkat kelurahan/desa, 

TIPP, dan tenaga ahli; 

b. Menyiapkan kelengkapan data (data 

spasial, data status kepemilikan tanah, 

data kebencanaan, sumber 

penghidupan dan kehidupan (sosial 

ekonomi), disabilitas, penduduk miskin, 

gender, dan lain-lain); 

c. Menyusun metode pelaksanaan 

pemetaan swadaya; 

d. Menyiapkan Peta Dasar (kartografi) 

dengan skala ketelitian 1:5000 untuk 

membuat peta tematik :  

i. Jaringan  

▪ Jaringan jalan; 

▪ Jaringan drainase dan saluran 

alam;   

▪ Jaringan air minum; 

▪ Sistem pengelolaan air limbah. 

ii. Batas-batas, antara lain: 

▪ Batas-batas administratif 

kelurahan/desa, RW dan RT; 

▪ Batas-batas lahan/persil dan 

legalitasnya; 

▪ Batas-batas delineasi 

permukiman dan permukiman 

kumuh termasuk permukiman 

yang berpotensi menjadi  

kumuh; 

▪ Batas-batas kawasan sesuai  

fungsinya  seperti kawasan 
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industri, kebun, sawah, bukit, 

danau, sungai, jurang dll; 

▪ Batas-batas area genangan; 

▪ Batas-batas kawasan khusus 

(kuburan, lindung, dsb); 

iii. Bangunan 

▪ Bangunan rumah/gedung, 

antara bangunan perdagangan, 

jasa, ekonomi, bangunan 

fasilitas sosial, seperti fasilitas 

kesehatan (puskesmas, klinik), 

fasilitas Pendidikan, tempat 

ibadah, pasar, tempat rekreasi, 

taman bermain, tempat 

olahraga, ruang serbaguna, 

makam, dan lain sebagainya); 

▪ Bangunan Cagar Budaya (BCB). 

2. Gali potensi dan masalah pengelolaan dan 

Pengembangan PKP dengan menggunakan 

beragam metode kajian partisipatif9. Catat 

hasil kegiatan diskusi. Kaitkan isu 

perumahan dan permukiman dengan aspek 

sosial, ekonomi, lingkungan, kebencanaan, 

kemiskinan, gender, disabilitas, dan nilai-

nilai kearifan lokal, dll. Setelah melakukan 

diskusi, lakukan transek pengamatan 

wilayah kelurahan/desa dan sekitarnya.  

Tahapan yang dilakukan antara lain: 

a. Memetakan gambaran umum wilayah 

kelurahan/desa; 

 
9 Diskusi dapat menggunakan perangkat kerja partisipatif seperti pohon masalah, siapa 

melakukan apa, bobot-ranking, peta sosial, kalender musim, diagram venn, diagram sebab-

akibat, analisis kecenderungan, tangga  penyelesaian, dll. Sesuaikan perangkat kerja 

tersebut dengan kebutuhan kajian PS.   
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b. Memetakan profil permukiman dan 

permukiman kumuh kelurahan/desa; 

c. Memetakan gambaran kondisi sosial 

ekonomi kelurahan/desa; 

d. Memetakan gambaran kondisi rawan 

bencana kelurahan/desa; 

e. Memetakan beragam aspek sesuai 

identifikasi isu PKP.  

3. Catat temuan potensi dan masalah 

pengelolaan dan pengembangan PKP.  Data 

dan informasi dapat tampilkan dalam 

bentuk narasi tulisan, matriks, gambar, 

grafik, tabel, narasi, peta10 dan bentuk lain 

yang mudah dipahami dan ditindaklanjuti.   

4. Kelola data dan informasi yang diperoleh ke 

dalam sistem manajemen informasi. 

5. Susun profil permukiman kelurahan/desa 

yang didalamnya termasuk permukiman 

kumuh dan permukiman yang berpotensi 

menjadi kumuh. Dalam proses penyusunan 

profil permukiman, TIPP perlu melakukan 

konsultasi/asistensi kepada Pokja PKP. 

Untuk menyelaraskan hasil temuan 

persoalan, potensi dan kendala di tingkat 

kelurahan/desa dengan persoalan 

permukiman tingkat kabupaten/kota.  

6. Sosialisasikan hasil pemetaan swadaya 

kepada masyarakat melalui berbagai media. 

Sosialisasi dilaksanakan oleh TIPP. 

Keluaran: Gambaran profil wilayah kelurahan/desa yang 

disajikan secara deskripsi, matriks dan peta-

peta tematik, isinya meliputi:  

 
10 Kelurahan/desa yang mempunyai kapasitas untuk mengelola data dan informasi dengan 

sistem informasi geografis dapat memanfaatkan  
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1. Data letak geografis, batas administrasi 

dan topografi; 

2. Data dan informasi (satuan terkecil RT), 

tentang kependudukan termasuk informasi 

mengenai keberadaan disabilitas, dan 

kelompok rentan lainnya); 

3. Kondisi penggunaan lahan (land use) dan 

pola ruang wilayah kelurahan/desa, yang 

mempengaruhi perkembangan kawasan dan 

kualitas perumahan & permukiman; 

4. Data  dan informasi kepadatan dan 

kerapatan bangunan dan persoalannya 

(termasuk koefisien dasar bangunan, 

koefisien lantai bangunan, ketinggian 

bangunan, sempadan bangunan dll); 

5. Data dan informasi sebaran fasilitas 

pelayanan sosial, termasuk ruang terbuka 

publik (jenis, sebaran, cakupan pelayanan, 

dsb); 

6. Tipologi dan karakteristik permukiman; 

7. Profil permukiman kelurahan/desa 

(permukiman kumuh dan permukiman yang 

berpotensi menjadi kumuh); 

8. Data dan informasi status kepemilikan  

tanah dan persoalan legalitas hunian 

khususnya pada lokasi perumahan & 

permukiman kumuh (sempadan sungai, 

danau atau pantai); 

9. Data dan informasi terkait kondisi 

pelayanan infrastruktur dasar 

lingkungan/kawasan dan keterkaitannya 

terhadap sistem pelayanan kotanya, antara 

lain: 

a. sistem sirkulasi dan jaringan jalan;  
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b. sistem jaringan drainase; 

c. sistem pengelolaan air limbah; 

d. sistem pengelolaan sampah; 

e. sistem pelayanan  air minum. 

10. Data kondisi rumah dan bangunan lain (by 

name by address) dan persoalannya. 

11. Data dan informasi mengenai kondisi sosial 

masyarakat terkait budaya dan tradisi 

warga (termasuk masyarakat Hukum 

Adat/MHA), benda cagar budaya dan 

kawasan lindung).  

12. Data dan informasi (jenis, sebaran, cakupan 

pelayanan, dsb) mengenai potensi, masalah 

dan kerentanan, sumber kehidupan dan 

penghidupan warganya (livelihood).  

13. Data dan informasi mengenai wilayah rawan 

bencana (penyebab dan persoalannya). 

Pelaksana: Kepala Desa/Lurah, BKM /LKM, dan TIPP 

Peserta:  Warga masyarakat termasuk utamanya 

perempuan, dan masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Narasumber: Pemerintah Kabupaten/Kota (Pokja PKP 

Kota/Kab), Camat dan kelompok peduli 

lainnya 

Fasilitator: Tim Korkot dan Tim Fasilitator 

Waktu: Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan 

secara paralel selama 21 hari 
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Kegiatan berikutnya TIPP melakukan analisis/kajian-kajian 

terhadap hasil pemetaan swadaya yang telah disajikan kedalam 

peta dan matriks. Kajian/analisis perencanaan penanganan 

kumuh kelurahan/desa, meliputi:  

Tujuan: 1. Sinkronisasi delineasi dan profil perumahan & 

permukiman kumuh tingkat kelurahan/desa 

dan kota (proses konsolidasi). 

2. Mengidentifikasi potensi dan masalah 

perumahan & permukiman (termasuk 

permukiman kumuh). 

3. Memperkirakan kebutuhan penanganan 

permukiman kumuh dan kebutuhan 

pengembangannya. 

4. Merumuskan konsep penanganan 

permukiman kumuh dan pengembangan 

perumahan dan permukiman. 

Metode: FGD, review kebijakan, super impose peta 

tematik dan peta perencanaan, analisis 

konektifitas sistem pelayanan infrastruktur, 

analisis kebutuhan sesuai standar pelayanan 

minimal, SNI dan analisis keterpaduan 

pengembangan perumahan dan permukiman 

kelurahan/desa, antar kelurahan/desa dan 

kelurahan/desa dengan wilayah lebih luas 

(skala kota/kabupaten) 

Tahapan Proses: 1. Jabarkan kebijakan perencanaan  RP2KP-KP 

yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

wilayah kelurahan/desa yang direncanakan. 

Bila dokumen RP2KP-KP belum tersedia atau 

isi dokumen RP2KPKP belum lengkap, maka 

dapat dimulai melakukan kajian, yang 

meliputi : 
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a. Pola ruang dan struktur ruang yang terkait 

dengan kelurahan/desa; 

b. Sistem dan pelayanan ruang terkait 

kelurahan/desa; 

c. Kajian konsep dan pengembangan wilayah 

yang terkait langsung dengan 

kelurahan/desa; 

d. Skenario dan pentahapan penanganan 

permukiman kumuh kota yang terkait 

langsung dengan kelurahan/desa. 

2. Lakukan kajian/analisis akar permasalahan 

permukiman dan permukiman kumuh; 

3. Lakukan kajian/analisis daya dukung dan 

daya tampung, meliputi: 

a. Proyeksi penduduk 5 tahun ke depan; 

b. Proyeksi daya tampung kelurahan; 

c. Proyeksi kebutuhan pelayanan, sarana 

dan prasarana dasar untuk 5 tahun ke 

depan. 

4. Lakukan kajian/analisis pengelolaan 

lingkungan dan dampak sosial11 termasuk 

analisis risiko bencana, meliputi: 

a. Kegiatan yang menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan, risiko 

bencana, kawasan lindung dan benda 

cagar budaya. 

b. Kegiatan yang menimbulkan dampak 

negatif terhadap aspek sosial meliputi 

MHA, pengadaan tanah atau pemukiman 

kembali. 

 
11 Pengelolaan dampak lingkungan dan sosial lebih rinci dijelaskan pada Kerangka Kerja 

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/ESMF dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan 

Lingkungan dan Dampak Sosial program KOTAKU 



- 85 - 

c. Kegiatan penataan permukiman yang 

responsif gender, disabilitas dan kaum 

rentan lainnya (infrastructure for all) . 

5. Lakukan kajian/analisis sosial ekonomi 

(livelihood)12; 

6. Lakukan Kajian/analisis perumusan konsep 

penanganan dan pengembangan Perumahan 

& permukiman yang meliputi: 

a. konsep pengembangan permukiman  

b. Rancangan konsep penanganan 

perumahan & permukiman kumuh 

kelurahan/desa yang selaras 

(terkonsolidasi) dengan konsep 

penanganan permukiman kumuh tingkat 

kota yang ada dalam RP2KP-KP. 

7. Lakukan kajian/analisis kebutuhan 

penanganan dan pengembangan perumahan 

& permukiman, meliputi : 

a. Keterpaduan penanganan permukiman 

kumuh tingkat kelurahan/desa dan 

tingkat kota (kebijakan dan kebutuhan 

penanganan yang ada dalam RP2KP-KP); 

b. Keterpaduan kebutuhan penanganan 

perumahan dan permukiman antar 

kelurahan/desa yang berbatasan 

(termasuk permukiman kumuh dan 

berpotensi menjadi kumuh); 

c. Kebutuhan penanganan perumahan & 

permukiman kumuh dan termasuk 

pengembangan perumahan dan 

permukimannya. Kajian kebutuhan ini 

sesuai dengan standar pelayanan minimal 

dan standar pengembangan permukiman, 

 
12 Kajian livelihood lebih detail dijelaskan dalam POS Kegiatan Infrastruktur livelihood 
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mencakup aspek lingkungan, sosial dan 

ekonomi;  

d. Sinkronisasi dan keterpaduan 

perencanaan program & kegiatan skala 

kota dan kelurahan/desa. 

8. Lakukan penapisan safeguard terhadap 

rencana kebutuhan penanganan 

permukiman dan pengembangan 

permukiman; 

9. Rumuskan laporan hasil kajian yang 

disajikan kedalam bentuk matriks dan peta-

peta tematik analisis. Bila dipandang perlu, 

dapat dilengkapi sistem informasi geografis 

(GIS); 

10. Lakukan sosialisasi hasil kajian/analisis 

melalui berbagai media  

11. Lakukan finalisasi dan penyepakatan hasil 

kajian/analisis bersama pokja PKP, 

selanjutnya disajikan dalam uraian analisis 

peningkatan kualitas dan pencegahan 

permukiman kumuh wilayah 

kelurahan/desa. 

Keluaran: 1. Delineasi kawasan penanganan permukiman 

kumuh tingkat kelurahan/desa sinkron 

dengan  penanganan  permukiman kumuh 

tingkat kota; 

2. Profil permukiman kelurahan/desa termasuk 

permukiman kumuh dan berpotensi menjadi 

kumuh; 

3. Perkiraan kebutuhan penanganan 

permukiman kumuh dan perkiraan 

pengembangan permumahan dan 

permukimannya, meliputi: 
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a. Kebutuhan penataan keteraturan 

bangunan; 

b. Kebutuhan jaringan jalan dan drainase; 

c. Kebutuhan air minum; 

d. Kebutuhan pengelolaan air limbah; 

e. Kebutuhan pengelolaan sampah; 

f. Kebutuhan penanganan proteksi 

kebakaran; 

g. Kebutuhan penyediaan ruang terbuka 

publik; 

h. Kebutuhan pengembangan sumber 

penghidupan (livelihood); 

i. Kebutuhan pengelolaan dampak sosial 

dan lingkungan. 

4. Rancangan konsep penanganan permukiman 

kumuh kelurahan/desa dan termasuk konsep 

pengembangan perumahan dan 

permukimannya. Selaras dengan konsep 

penanganan permukiman kumuh tingkat kota 

yang ada dalam RP2KP-KP (RPLP 

terkonsolidasi). 

Pelaksana: TIPP & Tim PS, Lurah, Kepala Desa, BKM 

/LKM dan Pokja PKP 

Peserta:  Warga masyarakat termasuk utamanya 

perempuan dan masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Narasumber: Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat dan 

kelompok peduli lainnya 

Fasilitator: Tim Korkot dan Tim Fasilitator 
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Waktu: Pelaksanaan kegiatan secara paralel selama 

21 hari dan dapat diperpanjang sesuai 

kebutuhan 

▪ Data delineasi dan luasan kumuh dalam RPLP sama dengan data dan 

luasan rumuh dalam RP2KP-KP. 

▪ Rencana kegiatan penanganan perumahan &  permukiman kumuh skala 

kota/kawasan, terkoneksi dengan rencana skala lingkungan (tercantum 

dalam dokumen perencanaan RPLP), dan ditetapkan dan disepakati 

pemerintah kelurahan/desa, camat, BKM/LKM dan masyarakat. 

▪ Dokumen RPLP mengakomodir rencana penanganan permukiman 

kumuh prioritas dan pencegahan kumuh tingkat kelurahan/desa.  

▪ Bilamana dalam penyusunan Rencana Teknis dihadapkan adanya 

kendala status kepemilikan lahan, permukiman kumuh berlokasi pada 

area konservasi dan hambatan lain yang cukup berat untuk disepakati 

penyelesaiannya, maka proses penyusunan perencanaan rencana teknis 

dapat dilanjutkan sampai tahun berikutnya (sampai adanya solusi dan 

kesepakatan penyelesaian hambatan yang dimaksud) 

 

Kegiatan berikutnya BKM/LKM, TIPP termasuk perangkat 

Kelurahan/Desa melakukan Forum Konsultasi II membahas Data 

dan Kajian Hasil PS dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Tujuan: 1. Membangun persamaan persepsi dan 

kesepakatan-kesepakatan terhadap proses 

dan hasil pemetaan swadaya (data dan hasil 

kajian); 

2. Membangun persamaan persepsi dan 

kesepakatan-kesepakatan terkait keselarasan 

konsep penataan permukiman kumuh dan 

pengembangan perumahan dan permukiman 

kelurahan dengan konsep penanganan kota; 
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3. Membangun kesepakatan-kesepakatan 

terkait keterpaduan kegiatan penanganan 

tingkat kota dengan tingkat 

kelurahan/lingkungan. 

Metode: Mini Workshop atau kegiatan inovatif lainnya. 

Tahapan Proses: 1. Paparkan oleh TIPP data dan hasil kajian 

pemetaan swadaya, konsep dan kebutuhan 

penanganan permukiman kumuh dan 

pengembangan permukiman; 

2. Berikan kesempatan penyampaian 

tanggapan dan masukan dari Pokja, lembaga 

lain terkait kesesuaian konsep penanganan 

permukiman kumuh kelurahan dengan kota, 

keterpaduan dan konektifitas kegiatan skala 

kota dengan skala lingkungan. 

Keluaran: 1. Kesepakatan data dan kajian hasil PS yang 

selaras dengan data dan kajian 

RP2KPKP/SIAP (data terkonsolidasi) 

2. Kesepakatan konsep dan kebutuhan 

penanganan perumahan & permukiman 

kumuh dan pengembangan perumahan dan 

permukiman 

Pelaksana: BKM/LKM, TIPP termasuk perangkat 

Kelurahan/Desa 

Peserta:  Masyarakat  

Narasumber: Pokja PKP/Pemda, Perguruan Tinggi, Swasta dan 

kelompok peduli lainnya 

Fasilitator: Tim Fasilitator 
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4.4. Tahap Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman 

(RPLP) 

a. Pengertian RPLP adalah: 

1) Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP dengan 

kedalaman rencana teknis) merupakan dokumen perencanaan 

kelurahan/desa  yang disusun secara partisipatif dan  wajib 

dilengkapi skenario penanganan (road map), program-program 

dan kegiatan yang lebih terukur dalam pengurangan 

permukiman kumuh;  

2) RPLP adalah dokumen perencanaan  kelurahan/desa yang 

disusun dengan mewujudkan keterpaduan/keselarasan 

perencanaan tingkat kelurahan/desa dan perencanaan tingkat 

Kabupaten/Kota. Muatan inti RPLP terkait perencanaan 

pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman termasuk 

peningkatan penghidupan berkelanjutan.  

RPLP ini disusun oleh TIPP Bersama BKM/LKM yang didampingi 

oleh pendamping (Tim Fasilitator) dan Tim Koordinator Kota (bila 

diperlukan). Hasil RPLP ini dilanjutkan dengan penyusunan 

rencana teknis yang akan dikaji/dibahas lebih mendalam oleh 

TIPP dilokasi prioritas deliniasi permukiman kumuh yang telah 

disepakati akan ditangani secara keterpaduan oleh berbagai 

sektor. 

b. Syarat-syarat penyusunan RPLP  

1) Telah menyelenggarakan siklus di tahap persiapan, yaitu: 

sosialisasi awal; 

2) Telah menyelenggarakan Rembug Kesiapan Masyarakat 

(RKM) untuk memastikan adanya komitmen pemerintah 

kelurahan/desa/kecamatan dan kemauan masyarakat 

untuk menata lingkungan permukiman secara lebih 

terencana; 

3) Telah membentuk Tim Inti Perencanaan Partisipatif  (TIPP) 

dan TIPP telah mengikuti/mendapat penguatan substansi 

perencanaan RPLP; 
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4) TIPP telah memiliki rencana kerja untuk proses perencanaan 

RPLP. 

c. Kriteria RPLP: 

1) Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan 

melibatkan partisipasi warga dan stakeholder 

kelurahan/desa, difasilitasi tim fasilitator kelurahan;  

2) RPLP disusun dengan menggunakan data baseline KOTAKU 

dan profil permukiman kelurahan/desa sebagai data dasar 

untuk memahami tipologi perumahan & permukiman, 

termasuk permukiman kumuh dan kawasan yang rawan 

menjadi kumuh;  

3) RPLP  menggunakan peta dasar perencanaan dengan skala 

ketelitian 1 : 1.000 atau minimum 1 : 5.000; 

4) RPLP memuat perencanaan penanganan perumahan & 

permukiman kumuh yang komprehensif yang mencakup 

aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (livelihood); 

5) RPLP disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pengelolaan lingkungan dan dampak sosial, gender/inklusif 

serta pengurangan risiko bencana;  

6) Perencanaan RPLP disusun dan disepakati dengan jangka 

waktu perencanaan 5 (lima) tahun;  

7) RPLP harus selaras dan terpadu (terkonsolidasi) dengan 

perencanaan penanganan permukiman kumuh kota 

(RP2KP-KP); dan 

8) RPLP disusun dan diimplementasikan dengan skema 

kolaborasi para pihak di tingkat komunitas. 

d. Ketentuan Pelaksanaan RPLP 

Masyarakat dan pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan 

harus memperhatikan dan memenuhi beberapa ketentuan 

pelaksanaan, sebagai berikut:   

1) Adanya komitmen bersama dan kemitraan antara 

masyarakat, Pemerintah Daerah (Pokja PKP) dan kelompok 

peduli untuk menata lingkungan perumahan & permukiman 

sesuai rencana yang disepakati bersama; 
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2) Perencanaan berorientasi ke pencapaian visi dan pencapaian 

0 hektar permukiman kumuh (dengan segala kendala dan 

potensi yang dimiliki), bukan hanya pemecahan masalah 

yang ada saat ini; 

3) Rencana teknis kawasan prioritas, memuat rencana 

penataan bangunan dan lingkungan yang komprehensif dan 

di lengkapi rencana sistem pelayanan infrastruktur dasar 

lingkungan permukiman; 

4) Kesetaraan gender, pengamanan sosial dan lingkungan, 

serta pengurangan risiko bencana diarusutamakan di 

seluruh tahapan RPLP;   

5) Perencanaan penataan lingkungan permukiman oleh 

masyarakat selaras dengan perencanaan pembangunan 

daerah khususnya perencanaan RP2KPKP/SIAP 

(terkonsolidasi); 

6) Melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai 

pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan setiap 

tahapan pembangunan partispatif mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, serta pemanfaatan; dan 

7) Penerapan prinsip kolaborasi dalam setiap tahapan 

perencanaan tingkat kelurahan dengan melibatkan 

Lurah/Kepala Desa, Camat dan BKM/LKM sebagai inisiator 

penggalangan kolaborasi para pihak dalam penanganan 

pemukiman kumuh tingkat kelurahan. 

 

4.4.1 Perumusan Skenario Penanganan Kumuh 

Skenario penanganan kumuh kelurahan/desa disusun 

sesuai visi perumahan dan permukiman kelurahan/desa 

yang akan dituju pada masa mendatang dan dipastikan 

terkonsolidasi/selaras dengan skenario penanganan kumuh 

tingkat kota dalam RP2KP-KP.  

Langkah-langkah perumusan skenario penanganan 

permukiman kumuh kelurahan/desa, adalah: 
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Tujuan: 1. Memperjelas road map pentahapan 

penanganan permukiman kumuh 

kelurahan/desa sesuai tahun 

perencanaan yang disepakati 

Pemerintah Kabupaten/kota; 

2. Memilih dan menetapkan lokasi 

kawasan prioritas penanganan 

perumahan dan permukiman kumuh, 

tahun pertama. 

Metode: Focus Group Discusion (FGD)  bersama 

BKM/LKM, Lurah/Kepala Desa dan warga   

Tahapan Proses: 1. Lakukan pemahaman kembali profil 

permukiman kumuh kelurahan/desa; 

2. Lakukan pemahaman kembali hasil 

kajian/analisis penanganan 

permukiman kumuh; 

3. Lakukan pemahaman kembali 

mengenai konsep penanganan 

permukiman kumuh; 

4. Lakukan pemahaman kembali 

mengenai visi dan misi perumahan dan 

permukiman kumuh kelurahan/desa; 

5. Rumuskan skenario pentahapan/road 

map peningkatan kualitas permukiman 

kumuh dan pencegahan tumbuhnya 

kumuh baru sampai dengan 2019 atau 

tahun perencanaan RPLP; 

6. Lakukan sinkronisasi skenario 

penanganan permukiman kumuh 

kelurahan/desa dengan skenario 

penanganan permukiman kumuh 

tingkat kabupaten/kota (Konsolidasi 

RPLP dengan RP2KPKP). 



- 94 - 

Keluaran: 1. Skenario/road map penanganan 

permukiman kumuh kelurahan/ desa, 

sinkron dengan skenario penanganan 

permukiman kumuh tingkat 

kabupaten/kota (terkonsolidasi) dan 

yang telah mengarusutamakan 

safeguard, kebencanaan, responsif 

gender dan kelompok rentan; 

2. Terpilihnya lokasi prioritas 

penanganan permukiman kumuh, 

tahap pertama. 

Pelaksana: TIPP, Lurah, BKM/LKM  

Peserta:  Warga masyarakat termasuk utamanya 

perempuan, kelompok rentan dan 

masyarakat berpenghasilan rendah 

Narasumber: Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat dan 

kelompok peduli lainnya 

Fasilitator: Tim Korkot dan Tim Fasilitator 

Waktu: Penyelesaian kegiatan dilakukan secara 

paralel selama 7 hari dan dapat 

diperpanjang sesuai kebutuhan. 

4.4.2 Penyusunan Rencana Teknis Penataan Lingkungan 

Permukiman 

Rencana Teknis Penataan Lingkungan Permukiman 

merupakan bagian dari RPLP yang dapat disusun dalam 

dokumen yang terpisah, sesuai kesepakatan TIPP dan pokja 

PKP.  Rencana Teknis Penataan Lingkungan Permukiman 

merupakan rencana teknis yang terukur dengan kedalaman 

rencana tapak (site plan). Rencana ini disajikan pada peta 

dengan skala ketelitian 1:1000. Langkah-langkah 

penyusunan rencana teknis  sama dengan langkah-langkah 

penyusunan RPLP. Langkah-langkah penyusunan rencana 

teknis lebih ditekankan pada hal-hal, sebagai berikut: 
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Tujuan: 1. Merumuskan rencana peningkatan 

kualitas permukiman di kawasan 

prioritas, dengan pola pemugaran atau 

peremajaan atau relokasi; 

2. Merumuskan aturan bersama tingkat 

komunitas. 

Metode: Rembug/FGD  

Tahapan Proses: 1. Lakukan coaching/on the job training 

terkait pentingnya perumusan rencana 

penanganan permukiman kumuh di 

permukiman kumuh prioritas kepada 

Lurah/kepala Desa, Camat, TIPP, 

BKM/LKM, RT/RW; 

2. Susunlah rencana kegiatan; 

3. Persiapkan data hasil PS dan analisis 

termasuk peta-peta tematik (cermati 

hasil kajian persoalan, potensi dan 

kebutuhan penanganan permukiman 

kumuh); 

4. Cermati data status kepemilikan tanah 

dan bangunan setiap perpetakan persil 

lahan; 

5. Cermati peta rawan bencana untuk 

pengembangan rencana pencegahan 

dan mitigasi bencana; 

6. Cermati kembali visi/gagasan 

pengembangan permukiman kumuh; 

7. Cermati kembali hasil rumusan konsep 

penanganan permukiman kumuh 

prioritas; 

8. Rumuskan rencana teknis penataan 

lingkungan permukiman kumuh 

prioritas, selaras dengan rencana 
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penanganan permukiman 

kelurahan/desa (RPLP). 

Keluaran: Dokumen rencana teknis permukiman 

kumuh prioritas, memuat: 

1. Rencana penataan permukiman 

kumuh prioritas dan pengembangan 

permukiman prioritas ke depan sesuai 

visi kabupaten/kot; 

2. Rencana pengembangan/peningkatan 

penghidupan masyarakat di lokasi 

permukiman kumuh prioritas; 

3. Rencana Tapak (site plan) kawasan 

prioritas yang dilengkapi ketentuan 

intensitas bangunan (KDB, KLB, 

Sempadan bangunan, ketinggian 

bangunan); 

4. Rencana sistem jaringan jalan/ 

sirkulasi; 

5. Rencana sistem drainase lingkungan; 

6. Rencana sistem pengelolaan sampah 

lingkungan; 

7. Rencana sistem pengelolaan limbah 

rumah tangga; 

8. Rencana sebaran fasilitas pelayanan 

sosial; 

9. Rencana Investasi di permukiman 

kumuh prioritas yang telah 

mempertimbangkan fungsi pencegahan 

dan mitigasi bencana (indikasi program 

pembangunan yang memuat rincian 

kegiatan, volume, biaya, sumber dana, 

instansi/stakeholder yang terlibat, 

tahun pelaksanaan); 
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10. Rencana pengelolaan dampak 

lingkungan (UKL-UPL/SPPL) dan 

dampak sosial (pengadaan tanah dan 

pemukiman kembali); 

11. Peta keterpaduan rencana penanganan 

kumuh yang menunjukkan 

keterpaduan kegiatan, tahun 

pelaksanaan dan sumber 

pembiayaannya.  

12.  Aturan bersama yang disepakati warga 

Pelaksana: TIPP  

Peserta:  Lurah, Kepala Desa, RT/RW dan kelompok 

peduli lainnya serta warga masyarakat 

termasuk perempuan, masyarakat 

berpenghasilan rendah dan remaja  

Narasumber: Pemerintah Kabupaten/Kota, Pokja PKP, 

dan kelompok peduli lainnya 

Fasilitator: Tim Korkot dan Tim Fasilitator 

Waktu: Pelaksanaan kegiatan direalisasikan 

secara paralel dalam jangka waktu 15 hari 

4.4.3 Penyusunan Rencana Investasi Peningkatan Kualitas 

Permukiman 

a. Pengertian 

Rencana investasi adalah suatu rencana pembiayaan 

pembangunan dari Rencana Teknis Penataan 

Lingkungan Permukiman yang telah disusun dan 

disepakati Lurah/Kepala Desa, Camat, Pokja PKP dan  

Masyarakat. Rencana investasi ini disusun untuk 

menerjemahkan program-program dan kegiatan 

pembangunan permukiman kumuh secara kolaborasi ke 

dalam bentuk rencana investasi pembangunan 

permukiman kumuh prioritas untuk kurun waktu 5 

tahun, sesuai jangka waktu perencanaan. 

 



- 98 - 

b. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan rencana investasi adalah 

sebagai alat untuk mendorong para pihak berkolaborasi 

dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman 

kumuh diwilayah Kelurahan/Desa dalam satu sistem 

perencanaan program investasi penanganan kumuh 

kota secara kolaborasi.  

c. Ruang Lingkup Rencana Investasi 

Dalam menyusun rencana investasi setidaknya berisi : 

1) Deskripsi umum program. 

2) Organisasi pengelola. 

3) Komponen kegiatan. 

4) Sumber dan bentuk pendanaan (kolaborasi). 

5) Waktu dan Tahapan pelaksanaan. 

6) Lampiran-lampiran pendukung sesuai kebutuhan. 

d. Waktu pelaksanaan 

Rencana investasi disusun bersamaan saat penyusunan 

Rencana teknis Permukiman kumuh prioritas yang 

terkonsolidasi dengan rencana investasi penanganan 

kumuh kelurahan/desa dan kota. Rencana investasi ini, 

diantaranya memuat program-program dan kegiatan 

pembangunan permukiman kumuh prioritas, untuk 

kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana investasi ini 

diimplementasikan sebagai acuan pelaksanaan 

pembangunan dan penggalangan kegiatan kolaborasi 

pada saat diselesaikannya dokumen Rencana teknis 

permukiman kumuh prioritas. Contoh rencana investasi 

seperti dalam Tabel 4.1. Matriks Rencana Investasi 

Pembangunan Permukiman Kumuh Prioritas. 
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Tabel IV.1. Rencana Investasi Pembangunan Permukiman Kumuh Prioritas 

(rencana teknis) 

Program 

/Komponen 

Kegiatan 

Volume 
Kebutuhan 

dana 

Pendanaan Tahun 

Keterangan 
Sumber 

Bentu

k 

Nilai 

(Rp) 
2020 2021 

2022 

dst 

1. Penataan 

bangunan  

 
10 M        

2 

Pembanguna

n jalan dan 

drainase 

........ 

 

 

........ 

........ 

100 juta 

 

 

....... 

....... 

BDI 

 

 

 

 

In 

cash 
   2022  

3. 

Pengadaan 

bibit 

tanaman  

 

150 juta 

Dinas 

Kehut

anan 

In 

kind 
-   2022  

4. dst....          

 

Setelah di lakukan rencana Invstasi dan pelaksanaan 

pembuatan DED maka disarankan untuk menindaklanjuti 

Rencana teknis menjadi salah satu BAB/Sub BAB dari 

RPJMDes. 

4.4.4 Penyusunan Draft RPLP 

Merumuskan rancangan/draft RPLP dan rencana teknis 

penanganan permukiman kumuh prioritas. Intinya, 

memuat rencana pencegahan tumbuhnya permukiman 

kumuh baru dan rencana peningkatan kualitas 

permukiman kumuh.  Perumusan rancangan RPLP 

dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai mana 

terlampir 

Tujuan: Merumuskan rancangan perencanaan 

penanganan permukiman 

kelurahan/desa (termasuk permukiman 

kumuh dan permukiman yang 

berpotensi menjadi kumuh)  

Metode: Rembug , FGD 
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Tahapan Proses: 1. Lakukan coaching/on the job training 

terkait penyusunan perencanaan 

penanganan permukiman 

Kelurahan/desa (RPLP). 

2. Lakukan diskusi & rembug untuk 

merumuskan isi substansi 

perencanaan, meliputi: 

a. Uraian hasil perumusan visi 

permukiman kelurahan/desa; 

b. Uraian hasil pemetaan swadaya, 

meliputi kependudukan dan sosial 

budaya termasuk kebiasaan 

kehidupan warga, sumber 

penghidupan masyarakat, 

pelayanan sarana dan prasarana 

lingkungan (7 aspek permukiman 

kumuh), persoalan status 

kepemilikan tanah dengan 

mempertimbangkan data 

kebencanaan, gender/disabilitas 

dan data pengaman sosial dan 

lingkungan (safeguard); 

c. Uraian review kebijakan dan 

perencanaan pembangunan kota 

yang mempengaruhi perkembangan 

permukiman kumuh dan rawan 

kumuh. Kegiatan review ini 

utamanya mencermati hasil kajian 

kebijakan dan perencanaan 

pembangunan yang ada dalam 

RP2KP-KP; 

d. Uraian hasil kajian/analisis 

kebutuhan penanganan 

permukiman kumuh 
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kelurahan/desa yang komprehensif 

(sosial, ekonomi dan lingkungan) 

termasuk pengembangannya 

(pencapaian visi permukiman pada 

masa mendatang);  

e. perumusan skenario, alternatif 

konsep dan penetapan penanganan 

permukiman kumuh 

kelurahan/desa. 

3. Lakukan perumusan alternatif 

konsep/gagasan penanganan 

permukiman kumuh tingkat kelurahan/ 

desa (mencakup: permukiman kumuh 1, 

permukiman kumuh 2 dan seterusnya). 

Alternatif gagasan/konsep 

penanganan permukiman ini, memuat: 

a. Rumusan alternatif konsep/gagasan 

tematik perencanaan penanganan 

permukiman kumuh kelurahan/ 

desa terdelineasi di kelurahan/desa. 

Rumusan konsep ini 

menggambarkan upaya 

mewujudkan visi permukiman masa 

depan; 

b. Pemilihan altenatif konsep/gagasan 

penanganan permukiman kumuh 

kelurahan/desa dengan melibatkan 

pokja PKP dan disepakati warga;  

Rumusan konsep/gagasan tematik 

kawasan, perlu disajikan pada 

gambar-gambar dan peta-peta 

konsep yang informatif dan jelas. 
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4. Rumuskan rancangan arahan 

pencegahan tumbuhnya permukiman 

kumuh baru, meliputi:  

a. Arahan regulasi perijinan 

pembangunan permukiman;  

b. Arahan pengawasan dan 

pengendalian perkembangan 

pembangunan permukiman; 

c. Arahan pemberdayaan dalam rangka 

penyadaran masyarakat 

kelurahan/desa (perubahan prilaku). 

Arahan ini perlu dilengkapi rancangan 

kegiatan sosialisasi/ 

kampanye/strategi komunikasi yang 

berkesinambungan; 

d. Arahan rencana pembangunan 

jaringan jalan lokal kelurahan/desa 

sebagai pengarah pembangunan 

perumahan baru. 

5. Rumuskan rancangan (draft) rencana 

penanganan permukiman (RPLP) 

tingkat kelurahan/desa. Rancangan 

rencana ini di deskripsikan ringkas 

dan disajikan pada peta skala 

ketelitian 1:5000, memuat: 

a. Arahan pengembangan sosial dan 

kependudukan; 

b. Arahan pengembangan kegiatan 

sosial ekonomi (livelihood); 

c. Rencana pola ruang permukiman; 

d. Rencana sistem pelayanan 

infrastruktur dasar lingkungan (7 

aspek kumuh). Rencana system 

pelayanan infrastruktur ini 
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terkoneksi dengan system pelayanan 

infrastruktur kota; 

e. Rencana ruang terbuka publik skala 

kelurahan/desa; 

f. Rencana pembagian penanganan 

permukiman kumuh prioritas 

tingkat kelurahan/desa. 

Permukiman kumuh prioritas ini 

selaras dengan penanganan 

permukiman kumuh tingkat kota. 

6. Rumuskan arahan skenario (road map) 

yang memuat pentahapan peningkatan 

kualitas permukiman untuk kurun 

waktu 5 tahun dalam rangka 

pencapaian target 0 hektar kumuh 

sampai dengan 2019. Arahan skenario 

ini disinkronkan dengan skenario 

penanganan kumuh tingkat kota 

(terkonsolidasi). 

7. Rumuskan arahan matrik investasi 

program dan kegiatan secara 

komprehensif, terukur dan dilengkapi 

kebutuhan estimasi biaya 

pembangunan untuk kurun waktu 5 

tahun yang dirinci kedalam rencana 

tahunan. 

8. Selenggarakan forum konsultasi untuk 

menyepakati perencanaan RPLP di 

tingkat Kota. 

9. Rumuskan rancangan aturan 

bersama. Aturan bersama ini memuat 

catatan kesepakatan warga yang 

lengkap ari hasil rembug/FGD proses 

perencanaan RPLP. 
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Keluaran: 1. Tersusunnya alternatif konsep 

penanganan permukiman (pemugaran, 

peremajaan dan permukiman 

kembali/relokasi) sesuai visi/gagasan/ 

cita-cita masyarakat. 

2. Terususnnya rancangan rencana 

pencegahan dan peningkatan kualitas 

permukiman. 

3. Tersusunnya rancangan skenario (road 

map) pencegahan dan peningkatan 

kualitas permukiman tingkat 

Kelurahan/Desa. 

4. Tersusunnya rancangan investasi 

program dan kegiatan secara 

menyeluruh. 

5. Tersusunnya scenario roadmap 

pentahapan penanganan permukiman 

kumuh kelurahan/desa. 

6. Tersusunnya rancangan Aturan 

Bersama. 

Pelaksana: TIPP, Lurah, BKM/LKM 

Peserta:  Warga masyarakat termasuk 

perempuan, masyarakat rentan dan 

remaja. 

Narasumber: Pokja PKP, Pemda, Camat dan 

kelompok peduli lainnya 

Fasilitator: Tim Fasilitator 

Waktu: Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan 

secara paralel dalam jangka waktu 7 

hari dan dapat diperpanjang sesuai 

kebutuhan. 
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4.4.5 Uji Publik Draft RPLP 

Melakukan uji publik dokumen perencanaan RPLP tingkat 

Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa, untuk 

mendapatkan masukan dan koreksi penyempurnaan isi 

dokumen perencanaan tersebut. Langkah-langkah yang 

dilakukan, adalah: 

Tujuan: Memahamkan isi dokumen 

perencanaan kepada masyarakat luas 

dan sekaligus untuk mendapatkan 

masukan penyempurnaan kedua 

dokumen perencanaan tersebut 

Metode: Pameran, Bazar dan lain-lain  

Tahapan Proses: 1. Lakukan coaching/on the job training 

terkait penyelenggaraan uji publik 

perencanaan RPLP 

2. Susunlah rencana kegiatan 

3. Selenggerakan pameran, bazar dokumen 

perencanaan RPLP 

4. Lakukan pencatatan hasil masukan & 

koreksi terhadap dokumen perencanaan 

RPLP  

5. Lakukan sosialisasi hasil uji publik 

melalui berbagai media 

Keluaran: Tersusunnya hasil masukan dan 

koreksi terhadap isi dokumen 

perencanaan RPLP dengan kedalaman 

rencana teknis 

Pelaksana: TIPP, Lurah, BKM/LKM   

Peserta:  1. Dunia Usaha/Swasta, Perguruan 

Tinggi dan kelompok peduli lainnya 

serta Warga masyarakat termasuk 

perempuan, masyarakat rentan dan 

remaja  
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2. Perangkat Kelurahan/desa, Desa 

diwilayah yang berbatasan  

Narasumber: Pemerintah Kabupaten/Kota, Pokja 

PKP, Camat, dan kelompok peduli 

lainnya 

Fasilitator: Tim Fasilitator dan Tim Korkot 

4.4.6 Pengesahan RPLP 

Dokumen RPLP  yang telah disempurnakan diajukan oleh 

TIPP kepada Pemerintah Kelurahan/Desa dan BKM/LKM 

untuk mendapatkan pengesahan. Lembar pengesahan 

dokumen RPLP diketahui oleh Pemerintah kabupaten/kota 

dalam hal ini dapat ditandatangani oleh Bupati/Walikota  

atau kepada pejabat yang didelegasikan oleh 

Bupati/Walikota untuk menandatangani dokumen 

perencanaan RPLP. Tahapan ini difasilitasi oleh tim Korkot. 

 

4.5. Tahap Perencanaan Teknis (DED) 

Pelaksanaan perencanaan teknis dalam mekanisme kegiatan skala 

lingkungan KOTAKU merupakan kegiatan lanjutan dari tahapan 

perecanaan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan 

Permukiman (RPLP). Perencanaan Teknis adalah penyusunan 

DED dari prioritas rencana tahunan RPLP itu sendiri. 

Secara umum mekanisme perencanaan teknis mencakup dua 

tahapan yaitu Penyusunan Pra Desain dan Penyusunan Desain 

Teknis. 

Tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan teknis 

tersebut dijelaskan seperti pada gambar 4.1. Diagram alir Tahapan 

Perencanaan dan Pencairan Dana. Secara rinci pelaksanaan setiap 

kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: 

4.5.1. Jenis Infrastruktur yang Dapat Dibangun 

Jenis kegiatan infrastruktur yang dibangun melalui 

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah 

infrastruktur yang secara langsung berkontribusi 

mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, 
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utamanya terkait penyelesaiaan permasalahan Aspek 7+1 

Kekumuhan. 

Implementasi penyelenggaraan infrastruktur skala 

lingkungan harus terintegrasi dengan infrastruktur skala 

kawasan/jaringan infrastruktur kota dan difokuskan pada 

lokasi permukiman kumuh sehingga penanganan pada 

lokasi tersebut dapat tuntas. Sebagai wujud tanggungjawab 

bersama dalam melaksanakan program KOTAKU, 

pemerintah pusat hanya mengalokasikan sebagian kecil 

dari kebutuhan dana investasi upaya pencegahan maupun 

peningkatan kualitas permukiman kumuh.  Untuk 

memenuhi keseluruhan kebutuhan dana investasi 

diharapkan dapat disediakan oleh pemerintah daerah, 

dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

Pembangunan infrastruktur skala lingkungan umumnya 

memerlukan perencanaan yang lebih sederhana, biaya 

yang tidak terlalu besar, teknologi sederhana, resiko kecil 

dan biaya pemeliharaan yang kecil sehingga 

memungkinkan untuk dilaksanakan secara partisipatif dan 

swakelola oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh 

Fasilitator kelurahan/desa. Pembangunan/rehabilitasi 

infrastruktur skala lingkungan perlu memperhatikan 

pembangunan infrastruktur skala kawasan, sehingga 

terjadi integrasi antara skala lingkungan dengan sistem 

kotanya.   
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Tabel IV.2 Jenis Sarana Prasarana 

NO INDIKATOR/ASPEK JENIS SARANA PRASARANA 

1 Kondisi Bangunan 

Hunian 

Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) *): 

• Rumah Tunggal 

• Rumah Deret 

• Rumah Kopel 

2 Jalan Lingkungan ▪ Jalan Aspal (min. lebar perkerasan 1,5m) 

▪ Jalan Paving Blok/Beton (min. lebar 

perkerasan 1,5m) 

▪ Jembatan (min. lebar perkerasan 1,5m) 

▪ Pedestrian  

▪ Bangunan Pelengkap jalan seperti Gorong-

gorong, Penahan Longsor, sal. samping jalan 

▪ Street Furniture : Handrail, Pot, Pergola,dll 

**) 

3 Saluran Air Hujan 

(Drainase Lingkungan) 

▪ Saluran terbuka 

▪ Saluran tertutup 

▪ Sumur Resapan/Biopori 

▪ Pompa Air/Pintu Air/Pengendali Banjir 

▪ Normalisasi Saluran*) 

Bangunan pelengkap: 

• Pertemuan saluran 

• Bangunan terjunan 

• Jembatan/Talang 

• Manhole 

4 Pembuangan Air 

Limbah 

▪ IPAL Komunal  

▪ MCK Komunal  

▪ Septictank Komunal  

▪ Saluran Pembuangan Air Limbah R.Tangga 

▪ System Pengolahan Air Limbah 

Setempat/Terpusat 

▪ Penyediaan sambungan rumah (SR)  

5 Penyediaan Air Minum ▪ Sumur Pompa/Bor skala Komunal 

▪ Hidran/Kran Umum skala Komunal 

▪ Penampung Air Hujan skala Komunal 

▪ Jaringan Air Bersih Perpipaan 
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NO INDIKATOR/ASPEK JENIS SARANA PRASARANA 

▪ Penangkap Mata Air 

▪ Instalasi Pengolahan Air Sederhana skala 

Komunal 

▪ Penyediaan sambungan rumah (SR)  

6 Pengelolaan 

Persampahan 

▪ Tempat Penampungan Sementara (TPS) 

▪ Tempat Pengelohan Sampah (TPS)-3R  

▪ Gerobak Sampah 

7 Pengamanan Bahaya 

Kebakaran 

▪ Penyediaan Pasokan Air (Bak/Kolam 

penampungan air, Sumur Dalam/Hidran) *) 

▪ Motor pemadam kebakaran*) 

▪ Alat Pemadam Api Ringan (APAR) *) 

8 Ruang Terbuka Publik  ▪ Ruang Terbuka Hijau (RTH)**) 

▪ Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) seperti 

prasarana olahraga, sarana bermain, dll**) 

▪ Taman/tempat main, Luas 250 m2-9000 

m2*)` 

Keterangan: 

*):   Didanai melalui Kemitraan (Non sumberdana BPM NSUP) 

**): Dapat didanai melalui sumberdana BPM-NSUP maksimum 10% dari RAB 

BPM Paket Pekerjaan.  

 

Seluruh usulan kegiatan harus merupakan kegiatan prioritas 

berdasarkan hasil perencanaan masyarakat yang tertuang 

dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman 

(RPLP) Kelurahan/Desa. 

4.5.2. Tahap Penyusunan Pra Desain 

Sebagai dasar penyusunan DED adalah dokumen RPLP, 

khususnya Konsep/Desain Lingkungan permukiman kumuh 

dilokasi prioritas yang telah disepakati bersama. Adapun 

cakupan kegiatan pada tahap persiapan sebagaimana 

diuraikan berikut. 
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a. Seleksi Prioritas Kegiatan 

Berdasarkan hasil review tahunan rencana pembangunan 

dalam dokumen RPLP dan verifikasi kebutuhan 

penanganan kumuh yang telah dilaksanakan maka 

diperoleh Rencana Priotitas Kegiatan pada lingkungan 

permukiman kumuh. Pemilihan prioritas kegiatan ini 

didasarkan pada kriteria dan ketentuan lainnya yang 

diuraikan pada sub Bab berikutnya. Berdasarkan 

ketentuan dan kriteria tersebut dan mempertimbangkan 

alokasi dana BPM dan kemampuan dukungan sumberdana 

lainnya maka diperoleh daftar kegiatan infrastruktur 

prioritas dan investasi tahunan yang akan dilaksanakan. 

Untuk rencana investasi yang tidak dapat ditangani 

melalui sumber dana BPM, diperlukan adanya kepastian 

pembiayaannya agar  rencana penataan lingkungan 

permukiman dapat memberikan keberfungsian 

infrastruktur yang lebih optimal dan dapat terwujudnya 

perubahan wajah permukiman. 

b. Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman 

Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman adalah 

rencana penataan permukiman kumuh pada lokasi 

prioritas yang telah mengintegrasikan kegiatan 

pembangunan infrastruktur skala lingkungan dengan 

perencanaan/infrastruktur skala kawasan yang disertai 

dengan rencana kegiatan yang mendukung perubahan 

wajah permukiman.  Kegiatan yang mendukung perubahan 

wajah permukiman adalah antara lain: 

1) Penyediaan lahan untuk pembangunan ruang terbuka 

publik; 

2) Pemanfaatan lahan-lahan sempit yang tersedia untuk 

pergola, taman kecil, dan penghijauan lainnya; 

3) Menggerakkan setiap rumah untuk menyediakan Pot 

dan tanaman; 
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4) Menggerakkan perapihan dan/atau pengecatan rumah 

di sekitar infrastruktur terbangun; 

5) Memanfaatkan dinding-dinding untuk untuk vertical 

garden, mural tematik, dll; 

6) Mambuat ciri khas/penanda kampung yang 

berorientasi pada potensi budaya lokal; dan 

7) Menggerakkan komitmen warga untuk menjaga 

kebersihan lingkungan. 

Konsep  Desain  Penataan Lingkungan Permukiman ini 

akan menghasilkan 1). Site Plan Desain Penataan 

Lingkungan Permukiman; 2). Gambar Before-After; 3). 

Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang 

bersumber dana dari BPM, Swadaya Masyarakat, APBD 

dan Dana Kelurahan/Dana Desa, CSR; 4). Daftar 

Objek/Warga Terdampak.  

Konsep  Desain  Penataan Lingkungan Permukiman ini 

harus disepakati antara BKM/LKM, tokoh masyawarakat, 

Warga disekitar lokasi pembangunan, Warga Terdampak 

dan Pokja PKP Kabupaten/Kota melalui forum Konsultasi 

dan Rembug Warga. 

c. Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial 

Kegiatan pembangunan oleh Program KOTAKU 

dilaksanakan dengan mengikuti prinsip pembangunan 

berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, 

budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam 

undang-undang dan peraturan yang berlaku. Setiap 

kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman 

dimungkinkan berpotensi menimbulkan dampak pada 

lingkungan dan sosial masyarakat.  

Pada tahapan penyusunan pra desain sudah harus 

dilakukan  penyaringan awal terhadap potensi dan mitigasi 

dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan dari 

pelaksanaan kegiatan pembangunan. Persyaratan, 

prosedur dan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan, 
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pengelolaan benda cagar budaya, pengadaan tanah dan 

pemukiman kembali serta penanganan Masyarakat 

Hukum Adat (MHA) pada semua tahapan kegiatan, mulai 

dari persiapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, 

monitoring & evaluasi mengacu pada “Buku Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial 

Program KOTAKU”. 

Setelah konsep desain penataan lingkungan permukiman 

kumuh selesai disusun, maka tim fasilitator dan 

BKM/LKM sudah dapat melakukan identifikasi dampak 

lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan, termasuk 

dampak terhadap asset milik masyarakat dan 

fasilitas/utilitas umum. Rencana pengelolaan dampak 

sosial yang ditimbulkan harus disepakati dalam rembug 

warga.    

d. Konsultasi dan Rembug Warga 

Konsep desain penataan lingkungan permukiman yang 

disusun oleh fasilitator bersama BKM/LKM dan TIPP harus 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para tokoh 

masyarakat, Ketua RT, Lurah/Kepala Desa dan POKJA PKP 

Kabupaten/Kota apabila memerlukan dukungan dari 

pembiayaan melalui APBD. 

Rembug warga dilaksanakan untuk mensosialisasikan 

konsep desain penataan lingkungan permukiman dan 

menyepakati antara lain : 1). konsep penataan lingkungan 

permukiman; 2). rencana pengelolaan dampak sosial dan 

lingkungan; 3). jenis keswadayaan warga dalam 

mendukung perubahan wajah permukiman; 4). rencana 

pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan infrastruktur. 

e. Pemaketan Pekerjaan Infrastruktur 

Pemaketan pekerjaan disini merupakan 

penentuan/pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang 

akan dilaksanakan melalui KSM/Panitia Pelaksana 

Pembangunan. Fasilitator bersama BKM/LKM dan TIPP 
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menyusun pemaketan pekerjaan infrastruktur yang 

dibiayai BPM berdasarkan pada pemilihan infrastruktur 

prioritas dan konsep rencana penataan lingkungan 

permukiman yang telah disepakati. 

Pemaketan  disusun dengan berprinsip tidak memecah 

paket, tetapi lebih mengutamakan efektifitas pelaksanaan 

dan capaian kualitas infrastruktur. Pemaketan disusun 

dengan ketentuan sebagai berikut :  

1) Dalam 1 paket pekerjaan terdiri dari satu atau lebih 

kegiatan yang merupakan satu kesatuan 

struktur/sistem pelayanan atau lokasi kegiatan saling 

berdekatan, kegiatan yang saling ketergantungan 

dalam pelaksanaan.;  

2) Jumlah paket setiap Kelurahan maksimum 4 paket 

dengan nilai per paket antara 400 Juta - 1 Milyar.  

3) Untuk BPM dengan nilai 300 juta maka cukup 1 paket 

per kelurahan.  

Hasil dari pemaketan pekerjaan selanjutnya menjadi acuan 

dalam penyusunan DED dan RAB. RAB disusun dengan 

menjabarkan setiap paket pekerjaan agar dapat menjadi 

lampiran dalam proposal rencana kerja KSM/Panitia. 
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Gambar IV.1 Diagram Alir Tahap Perencanan dan Pencairan Dana 
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f. Pembentukan KSM/Panitia Pelaksana Pembangunan 

Sesuai jumlah paket pekerjaan yang telah disepakati 

kemudian dilakukan pembentukn/pengembangan 

KSM/Panitia selaku pelaksana kegiatan fisik/konstruksi 

untuk setiap paket pekerjaan tersebut. 

KSM/Panitia ini merupakan kelompok swadaya yang 

sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk atau 

dikembangkan/revitalisasi karena adanya kesamaan 

kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. 

Dan bukanlah  organisasi yang dibentuk karena mengejar 

keuntungan (finansial) dari melaksanakan 

kegiatan/proyek. Untuk pekerjaan infrastruktur yang 

memerlukan pemeliharaan rutin dan berkala seperti MCK, 

IPAL, Septic Tank Komunal, Instalasi Air Minum Berbasis 

Masyarakat, maka pengelola infrastruktur tersebut 

menjadi bagian dari KSM/Panitia. 

Proses pembentukan/pengembangan KSM/Panitia 

dilakukan melalui serangkaian rembug KSM/Panitia 

dengan difasilitasi oleh UPL/TIPP. Hal-hal yang perlu 

ditetapkan adalah Nama KSM/Panitia, Alamat Sekretariat, 

Nama Ketua, Susunan Pengurus (Nama  dan  Jabatan) dan 

anggota-anggotanya serta aturan main yang akan 

digunakan bersama. 

g. Penyiapan Kelompok Pemanfaat  dan  Pemelihara (KPP)  

Hampir semua sarana prasarana yang selesai dibangun 

ternyata mengalami kerusakan karena tidak terpelihara.  

Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana 

rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya 

masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya 

kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana 

tersebut. Sehingga  manfaat yang diterima oleh masyarakat 

dari adanya pembangunan prasarana tersebut tidak 
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optimal dan belum berkelanjutan. Atau walaupun dapat 

dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya 

menjadi terbatas (kurang dari umur yang direncanakan). 

Selain itu, kualitas prasarana yang dibangun menjadi 

kurang terjamin dan harapan diperolehnya manfaat yang 

berkelanjutan tidak dapat tercapai.  

Kesadaran akan kondisi tersebut, maka pembangunan 

melalui program KOTAKU dengan entry point infrastruktur 

berbasis masyarakat, mengupayakan langkah antisipasi 

melalui pengembangan dan penguatan peranserta 

masyarakat mulai dari tahap perencanaan, yaitu bahwa 

masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang 

mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi 

permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan 

memutuskan sendiri prasarana yang akan dibangun. 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, masyarakat 

melaksanakan sendiri dan mengawasai kegiatan 

pembangunan prasarananya.  

Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan 

prasarana (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki 

prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul 

“kesadaran dan rasa tanggungjawab” untuk memelihara 

sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga 

dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan 

lestari.  

Selain itu, waktu pelaksanaan pembentukan organisasi 

Pengelola ini dilakukan sejak awal persiapan pelaksanaan 

kegiatan. Jadi tidak dibentuk setelah pekerjaan fisik 

selesai. Pendekatan ini diharapkan dapat memunculkan 

“kesadaran dan rasa tanggungjawab” bagi masyarakat 

untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah 

dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang 

berkesinambungan dan lestari. Selain itu juga diharapkan 
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agar Tim Pengelola yang dipilih sejak awal dapat terlibat 

langsung dalam pelaksanaan pembangunan 

fisik/konstruksi sehingga setelah pekerjaan selesai 

masyarakat/tim pengelola sudah siap melaksanakan 

pemeliharaan. 

Penyiapan KPP sebagai organisasi Pengelola Pemanfaatan  

dan  pemeliharaan prasarana disini mencakup kegiatan (1). 

pembentukan Organisasi Pengelola termasuk penentuan 

orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit 

kerja, dan (2). Penyusunan Rencana Kerja Pemanfaatan 

dan pemeliharaan. 

Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan 

kesadaran kepada masyarakat bahwa pemeliharaan 

prasarana  dan  sarana harus dilakukan oleh semua warga 

pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan 

pemeliharaan. 

4.5.3. Tahap Penyusunan Desain/Perencanaan Teknis 

a. Survey Teknis 

Sebelum dilakukan penyusunan desain bangunan maka 

terlebih dahulu harus dilakukan Survey teknis. Sasaran 

survey teknis ini adalah untuk mendapatkan data-

data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan 

infrastruktur yang sebenarnya. Jenis data/informasi yang 

diperlukan tergantung pada jenis infrastruktur yang akan 

dibangun, seperti : kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas, 

topografi), kondisi tanah (keras/lunak), keadaan air tanah, 

peruntukan lahan, rincian penggunaan lahan, perkerasan, 

penghijauan, dll. 

Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan 

dipergunakan dalam menentukan desain/rancangan dan 

gambar rencana bangunan yang akan dibangun. 

Pelaksanaan Survey ini dilakukan secara partisipatif 

dengan melibatkan warga. Oleh karena itu, sebelum 
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melakukan survey, relawan/masyarakat yang akan terlibat 

perlu dibekali dengan pemahaman teknik dan organisasi, 

terutama mencakup : 

1) Jadwal, Urutan kegiatan, cara pelaksanaan dan hasil 

Survey  yang akan diperoleh; 

2) Cara penggunaan formulir survey dan cara penggunaan 

alat survey yang akan digunakan; 

3) Kebutuhan dan penyediaan peralatan dan instrument 

yang dibutuhkan, seperti : patok-patok, meteran, 

formulir survey, peta desa, dll; 

Apabila jenis kegiatan yang akan disurvey cukup banyak 

maka sebaiknya TIPP/relawan dibagi atas beberapa tim 

kerja sehingga proses survey dapat berlangsung lebih 

efektif. 

Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan survai 

untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal 

dengan pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa). Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang 

sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan 

perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan. 

Selain itu beberapa hal yang harus disurvey adalah: 

i. Lokasi Titik Awal dan Akhir 

Pada kegiatan survey teknis ini, selain memastikan 

lokasi kegiatan juga menentukan titik awal kegiatan 

dan titik akhir kegiatan, sekaligus membuat 

dokumentasi/photo awal (0%) pada lokasi yang akan 

dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang 

didokumentasikan/dipotret disesuaikan dengan 

kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan 

dibangun, misalnya untuk jalan/drainase/saluran 

irigasi/air bersih perpipaan dapat diambil pada 

beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir 

atau tempat lain yang dianggap penting), sedangkan 

untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non 
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perpipaan, dll, cukup diambil dari sisi yang berbeda 

yaitu sisi depan, samping atau belakang. Penting untuk 

diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan 

gambar kondisi 0% ini, nantinya akan menjadi dasar 

pengambilan gambar pada saat pelaksanaan 

konstruksi kondisi 25%,50%,75% dan 100%. 

 

ii. Kondisi Lahan (Struktur Tanah) 

Struktur tanah adalah susunan atau agregasi partikel-

parikel primer tanah (pasir, debu, liat) secara alami 

menjadi berbagai kelompok partikel yang satu sama 

lain berbeda dalam ukuran dan bentuknya, Jenis 

tanah dan kondisi tanah yang terdapat pada suatu 

wilayah memengaruhi perencanaan infrastruktur. 

Setiap wilayah memiliki jenis dan kondisi tanah yang 

berbeda. Perbedaan ini turut memengaruhi pergerakan 

serta stabilitas tanah. Sebab, semakin padat tanah, 

maka semakin tahan pula bangunan diatasnya. 

Sebaliknya bila jenis tanahnya memiliki sifat rapuh, 

maka tanah akan mudah bergerak. 

Dengan mengetahui kondisi struktur lahan yang ada, 

maka perencanaan infrastruktur akan menyesuaikan 

kondisi struktur lahan yang ada.  

iii. Kondisi eksisting Infrastruktur yang ada 

Dalam melaksanakan survey teknis ini, juga dilakukan 

survey kondisi infrastruktur yang ada, apakah kondisi 

rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat, bisa juga 

dari fungsinya, apakah masih berfungsi dengan baik, 

kurang berfungsi atau bahkan sudah tidak berfungsi, 

atau bahkan kondisi yang ada masih alami, seperti 

Perlu menjadi perhatian agar pemilihan lokasi kegiatan harus 

memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan 

infrastruktur bagi semua pengguna (Difabel, Lansia, Anak-anak, 

ibu-ibu hamil, dll). 
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jalan tanah, sehingga akan mempengaruhi 

perencanaan yang dibuat.  

Selain survey teknis prasarana juga perlu dilakukan 

survey ketersediaan tenaga kerja/bahan/alat. Hal ini 

untuk membantu dalam pemilihan teknologi 

konstruksi yang akan dipergunakan dimana sedapat 

mungkin menggunakan konstruksi/bahan lokal yang 

berkualitas dan konstruksi yang mudah dilaksanakan 

oleh masyarakat/tenaga kerja setempat. 

b. Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat 

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pemanfaatan dana kegiatan maka harga-harga satuan 

upah/bahan/alat yang akan dipergunakan harus 

merupakan hasil survey sekurang-kurangnya dari 3 

toko/pemasok setempat/terdekat. Hasil survey tersebut 

selanjutnya dipilih harga terendah dan disepakati bersama 

melalui rembug warga.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan 

penggunaan dari hasil survey Harga satuan Bahan/Alat, 

antara lain : 

1) Ukuran satuan, harga bahan dari pemasok harus 

dinyatakan sesuai dengan satuan pengukuran 

bahan/alat untuk RAB. Apabila dijumpai bahan yang 

harganya belum sesuai maka perlu dilakukan 

penyesuaian. Misalnya pasir, yang dijual oleh pemasok 

per mobil angkutannya maka diperhitungkan dengan 

cara : Harga 1 m3 pasir sama dengan harga 1 mobil 

tersebut dibagi dengan volume/isi bak mobil (panjang 

(m) x lebar (m) x tinggi (m)). Ukuran bak mobil penuh 

(sesuai harga pemasok) harus ditanyakan/dicek 

langsung pada toko pemasok tersebut. Perlu 

diperhatikan bahwa setiap toko/pemasok 

menggunakan mobil yang ukuran baknya berbeda-beda 

dan harganya juga mungkin berbeda. 
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2) Harga satuan bahan/alat harus merupakan harga 

sampai dilokasi proyek, apabila dijumpai harga yang 

dinyatakan oleh toko tidak termasuk transport sampai 

dilokasi proyek maka harga satuan tersebut harus 

disesuaikan. Hal ini dapat dihitung dengan 

menjumlahkan harga satuan (yang dinyatakan oleh 

toko tanpa diantar) ditambah biaya/ongkos tarnsportasi 

material tersebut sampai dilokasi pekerjaan. Secara 

sederhana perhitungannya dapat menggunakan rumus 

berikut:  

 

 

 

Adapun data/informasi yang perlu ditanyakan pada saat 

survey harga adalah harga satuan dasar, biaya transportasi 

sampai dilokasi proyek. Selain itu perlu juga diketahui 

jumlah stok material yang ada,  tatacara pembayaran, 

termasuk nama yang ditemui. Seluruh informasi tersebut 

dicatat pada formulir survey harga. Khusus upah, selain 

informasi dari calon tenaga kerja setempat juga dapat 

menggunakan sumber informasi yang ditetapkan oleh 

instansi pemerintah terkait atau Upah Minimum Regional 

(UMR)/setempat. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut 

dicatat sekaligus untuk dilaporkan/disampaikan pada 

rembug kesepakatan harga nantinya.  

Komponen swadaya masyarakat dibedakan atas (1). 

Swadaya untuk kegiatan konstruksi, seperti tenaga kerja 

gotong royong, bahan bangunan, alat kerja konstruksi, 

sumbangan dana tunai, hibah tanah/tanaman/aset lainnya 

terkena proyek; dan (2), Swadaya untuk kegiatan 

peningkatan estetika dan perubahan wajah lingkungan 

permukiman, seperti menyediakan dan menanam pohon 

dilahan kosong/sekitar area pembangunan, menyediakan 

cat dan mengecat bangunan dilingkungan sekitar, dll.  

 

HARGA SATUAN 
BAHAN/ALAT 

(Rp) = 

Biaya Satuan 
Transportasi 

Bahan/Alat sampai 

dilokasi 

Harga Satuan Bahan/Alat yang 
dinyatakan oleh Toko/pemasok 

tanpa diantar (Harga Satuan Dasar) 
+ 
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Untuk survey swadaya perlu diperoleh informasi: diketahui 

siapa, apa saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya 

yang akan diberikan oleh masyarakat, baik untuk 

pelaksanaan kegiatan infrastruktur maupun kegiatan 

mendukung estetika dan perubahan wajah lingkungan 

permukiman. 

c. Rembug Kesepakatan Harga dan Swadaya 

Hasil Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan swadaya 

yang telah dilaksanakan sebelumnya, harus disepakati 

bersama oleh warga melalui Rembug atau Musyawarah 

warga. 

Sasaran kegiatan adalah untuk menyepakati besarnya nilai 

harga satuan tiap jenis tenaga kerja, bahan/alat yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

Adapun Indikator keluarannya adalah Kesepakatan harga 

upah/bahan/alat dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan 

dan ada Daftar Hadir Peserta Rembug; 

Beberapa Ketentuan Penetapan Harga Satuan yang harus 

diperhatikan : 

1) Harga Upah Tenaga Kerja, menggunakan harga 

setempat yang nilainya tidak melebihi upah standar 

yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Setempat 

yang berlaku untuk wilayah bersangkutan. 

2) Bahan/Alat, pada prinsipnya dipilih bahan yang 

berkualitas baik sesuai spesifikasi teknis, dengan 

harga yang termurah/terendah diantara  minimal 3 

Toko/Pemasok setempat yang di Survey dan tidak 

melebihi Harga satuan Kabupaten/Kota yang 

dikeluarkan oleh Instansi pemerintah setempat. 

Apabila terdapat harga satuan bahan/alat terpilih lebih 

besar dari harga satuan kabupaten/kota maka harga 

satuan tersebut harus ada justifikasi perincian 

alasannya yang realistis dan mendapat persetujuan 
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PPK Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman 

Provinsi. 

3) Harga Satuan Dasar Bahan/Alat yang dipilih harus 

sudah merupakan harga  sampai dilokasi proyek 

(termasuk ongkos angkut dari toko ke lokasi 

penyimpanan material, bila ada); 

Hasil kesepakatan harga satuan dan swadaya masyarakat 

yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara Hasil 

Kesepakatan. 

d. Penyusunan DED, RAB dan Spesifikasi Teknis  

Untuk mendetailkan konsep penataan lingkungan 

permukiman kumuh perlu disusun Detail Engineering 

Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 

Spesifikasi teknis. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fasilitator 

bersama BKM/LKM dan TIPP. 

Membuat Desain, Spesifikasi  dan  Gambar-gambar 

perencanaan teknik, secara sederhana dapat dikatakan 

sebagai upaya untuk menentukan persyaratan bangunan 

yang diinginkan agar bangunan dapat berfungsi baik, 

menjamin keselamatan (keamanan/kekuatan termasuk 

kenyamanan) dan kesehatan masyarakat penggunanya. 

Sasaran kegiatan ini adalah untuk menentukan 

persyaratan mutu sesuai kriteria dan persyaratan teknis 

bangunan dengan kegiatan: 

Adapun indikator keluarannya, adalah: 

- Diketahuinya tingkat pelayanan prasarana (siapa/apa 

dan berapa banyak yang menggunakan) sesuai 

kebutuhan, termasuk mengetahui apakah ada 

keterkaitan kesatuan fungsi pelayanan dengan 

infrastruktur lainnya); 

- Diketahuinya kelengkapan system/komponen 

bangunan sesuai standar teknis bangunan tersebut; 
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- Adanya perhitungan dimensi konstruksi sesuai tingkat 

pelayanan (bila perlu), termasuk bila kondisi tanah 

dasar jelek; 

- Diketahuinya tataletak (termasuk keadaan sekitar) 

dimana bangunan akan dibuat sesuai kebutuhan;  

- Diketahuinya ukuran-ukuran bagian 

bangunan/konstruksi secara detail, seperti tebal 

plesteran; ukuran daun pintu, ukuran balok/kolom, 

ukuran papan lantai jembatan, tebal plat beton 

jembatan/gorong-gorong, Dinding pasangan ½ 

bata/Batako, dll, sesuai persyaratan teknis bangunan; 

- Diketahuinya ukuran-ukuran pokok bangunan 

(panjang, tinggi/kedalaman, lebar/diameter), termasuk 

bangunan pelengkap  sesuai persyaratan teknis 

bangunan (bila ada); 

- Diketahuinya bidang-bidang mana yang terletak 

dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan 

sesuai persyaratan teknis bangunan; 

- Diketahuinya perbandingan campuran yang digunakan, 

misalnya plesteran campuran  1 semen : 4 pasir; 

pondasi pasangan batu kali camp. 1: 4, beton campuran 

1 semen : 2 pasir : 3 kerili, pasangan bata/Batako camp 

1sm : 5psr dll, sesuai persyaratan teknis bangunan;  

- Diketahuinya jenis bahan yang digunakan, misalnya 

Kuda-kuda/gelagar/lantai kayu kelas II, atap 

seng/genteng beton, dll. 

1). Penyusunan DED 

(a). Desain, berdasarkan hasil Survey kondisi lapangan 

dimana bangunan akan dibuat dan 

persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah 

ditetapkan maka dipilih alternatif-alternatif 

desain/rancangan bangunan yang sesuai. Dalam 

pemilihan desain ini juga harus telah 
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mempertimbangkan kemungkinan dampak 

lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan 

pekerjaan nanti. Bila bangunan yang dikehendaki 

cukup kompleks atau kondisi tanah jelek maka 

seringkali dibuat perhitungan konstruksi untuk 

memperoleh ukuran/komposisi suatu konstruksi 

guna menjamin keamanan bangunan. Hasil Desain 

ini kemudian dituangkan dalam Gambar-Gambar 

teknik/gambar perencanaan.  

Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur 

yang direncanakan harus mengacu pada kriteria 

desain standar yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  atau 

instansi teknis terkait lainnya.  

(b). Gambar-gambar, berdasarkan desain/sketsa hasil 

perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat 

gambar-gambar teknis bangunan dimana sering 

gambar-gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal 

penting yang berkenaan dengan mutu prasarana 

tersebut. Terdapat beberapa macam gambar 

rencana yang dibuat pada tahap ini, yaitu:  

(1) Gambar Peta Lokasi, kita dapat mengetahui 

lokasi dimana bangunan akan dibangun; 

(2) Gambar Site Plan, kita dapat mengetahui 

tataletak termasuk mana awal dan akhir 

pekerjaan dan menjelaskan keadaan sekitar 

dimana bangunan akan dibuat. 

(3) Gambar Denah, kita dapat mengetahui 

(membaca) ukuran-ukuran pokok (panjang dan 

lebar) bangunan termasuk bangunan pelengkap 

(bila ada).  

(4) Gambar Pandangan/Tampak, kita dapat 

mengetahui bidang-bidang mana yang terletak 
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dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang 

bangunan. 

(5) Gambar Penampang/Potongan, biasanya 

gambar ini dibuat dalam 2 arah (memanjang dan 

melintang). Dari gambar ini kita dapat 

mengetahui ukuran tinggi, lebar 

bangunan/bagian bangunan. Selain itu, pada 

gambar ini juga dicantumkan spesifikasi teknis 

tiap konstruksi seperti perbandingan campuran 

yang digunakan, jenis bahan yang digunakan 

(misalnya kayu kelas II, atap genteng beton), dll. 

Untuk lebih memahami hubungan bagian-

bagian struktur yang dianggap sangat penting 

maka perlu dibuat gambar lebih detail dari 

gambar potongan, seperti Detail Sambungan 

Kuda-kuda, detail sambungan balok/kolom, 

detail Pondasi, detail Kusen Pintu/Jendela, dll. 

(6) Khusus untuk bangunan yang mempunyai 

bentuk sama seluruhnya atau sebahagian dapat 

menggunakan gambar typikal/prototype. 

(7) Skala Gambar dapat ditetukan sebagai berikut: 

No Skala Peruntukan Gambar 

a. Skala 
Kecil 

1:1000 

1: 500 

1: 400 

1: 200 

1: 100 

Gambar situasi, Gambar Ranc 
tapak, Gambar peta, Gambar 
denah, Gambar bloc plan, 
Gambar tampak/potongan; 

2. Skala 
Besar 

1: 50 

1: 20 

1: 10 

1: 5 

1: 2 

1:1 

Gambar detail; Detail 
Arsitektur, detail struktur, 
Detail M&E 
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(c). Spesifikasi Teknis, dibuat untuk memberikan 

informasi lebih lengkap mengenai persyaratan-

persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan 

pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin 

diwujudkan tersebut. Spesifikasi Teknis 

merupakan dokumen persyaratan teknis/standar 

bangunan yang secara garis besarnya berisi : 

uraian penjelasan dari tiap jenis pekerjaan 

(lingkup kegiatan), komposisi campuran, 

persyaratan material/peralatan, 

ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti, 

Metode Pelaksanaan, Cara pengukuran pekerjaan, 

dll). 

Semua Desain/Gambar-Gambar Teknik dan 

spesifikasi teknis yang dibuat harus diverifikasi 

kelayakannya oleh fasilitator Teknik/askot 

infrastruktur dan Disetujui oleh Tim Teknis dari 

OPD terkait dan PPK. Hasil Verifikasi ini sekurang-

kurangnya harus memberikan jaminan bahwa 

rencana bangunan dapat bermanfaat bagi warga 

untuk meningkatkan kualitas kawasan 

permukiman terkait 7 aspek kumuh, rencana 

teknis bangunan sesuai standar teknis (bangunan 

dapat berfungsi optimal, menjamin keselamatan 

(kekuatan  dan  keamanan) dan kesehatan warga 

pengguna, tidak menimbulkan dampak negatif 

atas lingkungan dan sosial-budaya setempat serta 

mudah  dan  aman diakses oleh warga pengguna 

bangunan).  
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No Jenis Standar Teknis Acuan 

1 Pedoman Analisis Harga satuan 

Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 

• Permen PUPR No 28/PRT/M/ 

2016, Tentang Pedoman 

Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Pekerjaan 

Umum 

2 Standar teknis penanganan jalan 

kawasan 

• SNI 03-1737-1989, SNI 03-

2853-1995, SNI 03-2446-

1991, SNI 03.6967-2003, SNI 

03-1773-2004,  RSNI T-14-

2004,  

• Pedoman Sederhana 

Pembangunan Prasarana 

Jalan dan Jembatan, 

Puslitbang PU Tahun 1996, 

SK SNI T-04-1990-F 

3 Standar teknis penyediaan prasarana 

drainase 

• Permen PU NO 

12/PRT/M/2014 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem 

Drainase Perkotaan 

• SNI 06-2409-2002, SNI 03-

2453-2002, SNI 03-6966-

2003,  

5 Standar teknis bidang sarana air minum • Keputusan Menteri Kesehatan 

RI No. 

492/MENKES/PER/IV/2010 

tentang Persyaratan Kualitas 

Air minum atau 

perubahannya 

• Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 122 Tahun 2015, 

Tentang System Penyediaan 

Air minum 

6 Standar teknis bidang pengelolaan Air 

Limbah 

Permen PUPR No. 

04/PRT/M/2017 Tentang 
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Penyelenggaraan System 

Pengelolaan Limbah Domestik 

7 Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana 

Persampahan Dalam Penanganan 

Sampah Rumah Tangga  

Permen PU No 3/PRT/M/2013 

Tentang Penyelenggaraan 

Persampahan 

9 Standard dan Pedoman Pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi dan Jasa 

Konsultansi untuk penyusunan 

RKS/Spesifikasi Teknis 

Permen PU No 14/PRT/M/2013 

tentang perubahan Permen PU 

No. 7/PRT/M/2011 

10 Penyelenggaraan Sistem Manajemen 

Keselamatan Konstruksi 

SE Menteri PUPR Nomor 

11/SE/M/2019 Tentang 

Petunjuk Teknis Biaya 

Penyelenggaraan SMKK  

11 Ketentuan Bahan Bangunan ▪ Semen:  SNI 15-2530-1991 

dan SNI 15-2531-1991 

▪ Pasir:  SNI 03-6861-2002 

▪ Kerikil:  Kerikil untuk beton 

berukuran 2-3 cm, bersih, 

keras, padat dan tidak 

berpori 

▪ Besi Beton:  SNI 03-6861-

2002 

▪ Mutu beton dengan 

campuran 1 pc: 2 ps: 3 krl 

▪ Air: Air yang dipergunakan 

untuk harus bersih, tidak 

mengandung minyak, tidak 

asam, tidak basa, tidak 

mengandung garam dan 

bahan organik lainnya. 

▪ Batu bata merah: Batu bata 

merah yang dipergunakan 

minimum kelas 25kg/cm² 

▪ Spesifikasi pipa PVC 

mengikuti standar SNI 03-

6419-2000 tentang 
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2). Penyusunan RAB 

(a). Menentukan Lingkup Pekerjaan Konstruksi 

Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah 

keseluruhan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang 

harus dilakukan untuk menghasilkan bangunan 

yang memenuhi persyaratan mutu sesuai standar 

teknis bangunan yang telah ditetapkan. Kemudian 

dari setiap pekerjaan tersebut perlu diketahui 

Kuantitas/Volumenya, Metode Pelaksanaan dan 

Urutan pelaksanaannya.  

(b). Menentukan/Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan 

konstruksi 

Untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan 

dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur 

maka secara teknis harus ada gambar perencanaan 

infrastruktur, minimal gambar denah dan potongan 

Spesifikasi Pipa PVC 

bertekanan berdiameter 110-

315 mm untuk Air Bersih 

dan SK SNI S-20-1990-2003 

tentang Spesifikasi Pipa PVC 

untuk Air Minum. 

▪ SNI 06-4829-2005 tentang 

Pipa Polietilena Untuk Air 

Minum; 

▪ Standar BS 1387-67 untuk 

pipa baja kelas medium. 

▪ Fabrikasi pipa baja harus 

sesuai dengan AWWA C 200 

atau SNI-07- 0822-1989 

atau SII 2527-90 atau JIS G 

3452 dan JIS G 3457. 

▪ Standar untuk pipa ductile 

menggunakan standar dari 

ISO 2531 dan BS 4772. 
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dari infrastruktur yang akan dibangun tersebut, 

termasuk spesifikasi teknisnya.  Sebab dari gambar-

gambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan 

apa saja yang harus dilakukan untuk membangun 

infrastruktur tersebut sampai selesai. 

Pada tahap ini juga termasuk mengetahui lingkup 

aktivitas dari setiap jenis-jenis pekerjaan, satuan 

pengukurannya, batasan/syarat teknis 

kekuatannya seperti komposisi campurannya, 

dimensi, persyaratan material/peralatan, 

ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti 

dalam pelaksanaannya. 

Hasil identifikasi ini selanjutnya dapat dibuat dalam 

bentuk Tabel seperti contoh  untuk Pekerjaan 

Pembangunan Jalan Sirtu, berikut : 

No Item Pekerjaan Satuan 

1. Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan 

Jalan 

M2 

2. Penimbunan Badan Jalan M3 

3. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) M3 

4. Galian Tanah Parit M3 

5. Pekerjaan Beton M3 

6. Pekerjaan Ps. Batu Kali M3 

Catatan : 

▪ Oleh karena hasil identifikasi jenis-jenis pekerjaan 

tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan 

biaya kegiatan maka perlu dipahami/diketahui 

cakupan lingkup aktivitas didalam setiap jenis 

pekerjaan tersebut, sehingga tidak terjadi 

pengulangan kegiatan/tumpang tindih pembiayaan. 

Misalnya Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Galian 

tanah ini mencakup aktivitas/biaya : 

membersihkan lokasi pekerjaan, memasang 
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patok/bouwplank, mendatangkan tenaga 

kerja/peralatan kerja, melaksanakan penggalian 

tanah sesuai ukuran yang ditetapkan pada gambar, 

membuang tanah bekas galian dan pengamanan 

pekerjaan. Dari contoh tersebut maka dalam daftar 

Hasil Identifikasi Pekerjaan seharusnya tidak ada 

item pekerjaan tersendiri untuk pembuangan tanah 

bekas galian tetapi  kegiatan tersebut telah 

diperhitungkan pada pembiayaan pekerjaan Galian 

Tanah (tidak akan terjadi tumpang tindih 

pembiayaan). 

▪ Dari pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan 

masyarakat di kegiatan program sebelumnya, 

banyak dijumpai tidak dilakukan dan tidak ada 

pekerjaan pembersihan lapangan dalam daftar 

kuantitas pekerjaan pada hal kondisi lapangan 

diperlukan, oleh karena itu pada tahap identifikasi 

ini perlu menjadi perhatian agar identifikasi 

pekerjaan dilakukan secara lengkap agar dapat 

diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. 

Terkait dengan pembiayaannya nanti, masyarakat 

diharapkan dapat berkontribusi melalui gotong-

royong. 

▪ Untuk beberapa pekerjaan persiapan yang lazim ada 

dalam pekerjaan kontraktor proyek, disini perlu 

dipertimbangkan secara matang karena pendekatan 

pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh warga 

setempat. Misalnya pengadaan kantor/direksi keet, 

gudang, barak tenaga kerja, dll. Hal seperti ini 

mungkin tidak diperlukan secara khusus atau 

dapat disediakan melalui swadaya masyarakat 

(mengoptimalkan sumberdaya dimasyarakat 

setempat).  
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▪ Menentukan Kuantitas/Volume Jenis-jenis 

pekerjaan 

Kuantitas/Volume pekerjaan yang dimaksudkan 

disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus 

dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran 

pekerjaannya. Data yang diperlukan adalah Daftar 

Pekerjaan yang telah diidentifikasi dan Gambar 

rencana (untuk mengetahui dimensi/ukuran 

pekerjaan). 

Ketentuan perhitungan volume tiap item pekerjaan 

adalah: 

✓ Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran 

pekerjaannya atau dengan kata lain bahwa 

setiap item pekerjaan yang satuan 

pengukurannya berbeda mempunyai cara 

perhitungan volume pekerjaan yang berbeda 

pula. Misalnya: 

➢ Volume pekerjaan penyiapan badan jalan 

yang diukur dalam satuan meterpersegi (m2) = 

panjang tanah dasar yang akan disiapkan x 

lebar yang harus disiapkan; Berbeda dengan 

➢ Volume Penimbunan Badan Jalan yang 

diukur dalam satuan meterkubik (m3) = 

panjang timbunan x lebar x tinggi (atau tebal) 

timbunan. 

✓ Sedangkan ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) 

harus sesuai dengan yang direncanakan (sesuai 

ukuran pada gambar). 

Berdasarkan jenis pekerjaan yang telah 

diidentifikasi sebelumnya maka selanjutnya dapat 

dilakukan perhitungan volume setiap pekerjaan, 

sbb : 
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✓ Siapkan Daftar Pekerjaan dan Gambar-gambar 

Rencana untuk mengetahui ukuran-ukuran dari 

pekerjaan (panjang, lebar, tinggi/tebal); 

✓ Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan 

perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya 

perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai 

urutan item pekerjaan pada daftar pekerjaan 

yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan 

perhitungan dapat dibuat Tabel seperti Contoh 

perhitungan berikut: 

Tabel 4.2. Contoh Perhitungan Volume Pekerjaan 

No Uraian Pekerjaan Satuan 
Sketsa dan 

Perihungan 
Volume 

1 Lapis Pondasi 

Bawah Kelas C 

 

 

m3 
 

 

V=PxLxT 

V=200x2,5x0.2 

V=100 m3 

100  

2 dst    

Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut 

akan menjadi acuan pada perhitungan biaya dan 

pelaksanaan pembangunan prasarana maka 

perhitungan volumenya harus cukup teliti, 

sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. 

▪ Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh 

pekerjaan. 

Setelah seluruh jenis pekerjaan yang akan 

dilaksanakan selesai dihitung volumenya (langkah 2 

diatas), buatlah Daftar Rekapitulasi Kuantitas 

berupa tabel yang menggambarkan/memuat 

volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara 

T=20 cm 

L= 2,5 m 

P= 200 m 
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keseluruhan kegiatan (proyek). Contoh bentuk 

Daftar Kuantitas Pekerjaan dapat dibuat seperti tabel 

/ formulir berikut.  

No Uraian Pekerjaan Satuan 
Volume/ 

Kuantitas 

    

    

    

Cara Pengerjaan Formulir : 

✓ No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan; 

✓ Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan 

✓ Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran 

pekerjaan  

✓ Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai  volume 

pekerjaan 

▪ Menentukan Metode/Cara Pelaksanaan Pekerjaan 

Secara sederhana yang dimaksudkan dengan 

metode kerja disini adalah cara bagaimana setiap 

kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan atau lebih 

terkait dengan teknologi apa yang akan 

dipergunakan, Apakah setiap pekerjaan akan 

dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja 

(manual) atau dengan peralatan (mekanis) atau 

kombinasi dari keduanya. Hasil kegiatan ini dapat 

diketahui metode kerja dari setiap jenis pekerjaan 

yang akan dilaksanakan. 

Untuk menentukan metode kerja ini, diperlukan 

data dari hasil survey tentang ketersediaan tenaga 

kerja atau peralatan yang ada (dapat disediakan) 

dan kondisi lokasi pekerjaan, seperti apakah 

memungkinkan untuk melakukan pekerjaan 

dengan cara manual atau mekanis, termasuk 
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apakah kondisi jalan kerja dan ketersediaannya 

dari dan ke lokasi pekerjaan memungkinkan bila 

akan menggunakan peralatan berat/besar. Selain 

itu juga harus dipertimbangkan seberapa besar 

rencana volume pekerjaan yang harus dibuat 

dengan metode yang dipilih, dikaitkan dengan 

waktu yang tersedia sehingga pemilihan metode 

kerja ini betul-betul dapat mendorong upaya 

pencapaian kualitas yang baik dan kegiatan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang tersedia. 

Penentuan metode kerja dalam uraian ini, lebih 

difokuskan pada bagaimana masyarakat 

memperoleh dasar untuk memahami cara 

menghitung biaya pekerjaan, karena didalam 

penentuan metode kerja ini akan secara jelas 

diketahui apa yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan setiap pekerjaan, apakah tenaga 

kerja atau peralatan. Sehingga hal ini diharapkan 

akan membantu masyarakat dalam menghitung 

volume kebutuhan tiap pekerjaan (khususnya 

tenaga kerja/alat) karena dengan telah dipilihnya 

metode kerja tiap pekerjaan maka tentunya akan 

memudahkan dalam menentukan jenis analisa 

harga satuan setiap pekerjaan (sebagai referensi 

”koefisien” perhitungan volume kebutuhan tiap 

pekerjaan). Misalnya bila harus menggunakan 

peralatan berat (seperti mesin gilas) maka harus 

mengacu pada analisa untuk pekerjaan 

Jalan/Jembatan (analisa K/E) tapi bila 

menggunakan tenaga kerja maka cukup dengan 

analisa pekerjaan yang biasa dipergunakan untuk 

pekerjaan bangunan. 

Sesuai dengan azas pemilihan teknologi dalam 

pelaksanaan program ini maka diprioritaskan 
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pemilihan metode kerja manual (dengan 

menggunakan tenaga kerja masyarakat sesuai 

kualifikasi pekerjaan) dengan tetap 

memprioritaskan pencapaian kualitas pekerjaan 

yang baik. Namun demikian, kadang-kadang tidak 

dapat dihindari untuk pekerjaan-pekerjaan 

tertentu yang memerlukan peralatan atau beresiko 

yang meskipun dapat dilakukan secara manual 

tetapi hasilnya tidak dapat menjamin kualitas yang 

baik maka pekerjaan tersebut harus menggunakan 

peralatan atau tenaga terampil/khusus, misalnya 

pekerjaan pemadatan perkerasan jalan, pengelasan 

gelagar besi jembatan, dll. 

▪ Menentukan Urutan Pekerjaan Konstruksi 

Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

adalah kegiatan yang dilaksanakan secara 

sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan 

bangunan/infrastruktur.  

Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur tersebut dibuat 

berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan 

kegiatan dilapangan. Acuannya adalah selain pada 

urutan logika konstruksi bangunan juga 

mempertimbangkan metode kerja yang 

dipergunakan (khususnya bila ada penggunaan 

peralatan berat).  

Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek 

urut-urutan kegiatan pembangunan infrastruktur, 

maka terhadap  setiap kegiatan dapat dibuat 

pertanyaan : 

✓ Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan 

sebelumnya ? 
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✓ Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan 

berikutnya ? 

Berikut diberikan contoh lingkup kegiatan yang 

disusun tidak terurut (salah) dan terurut (benar) 

pada Pembuatan Saluran Drainase berikut : 

Kegiatan Tidak Terurut Kegiatan Terurut 

1) Pembersihan Lapangan 1) Pembersihan Lapangan 

2) Pemasangan Bouwplank 2) Pemasangan Bouwplank 

3) Urugan Pasir dasar saluran 3) Galian Tanah 

4) Galian Tanah 4) Urugan Pasir dasar saluran 

5) Urugan kembali bekas 

galian 

5) Pasangan Batu Kali 

6) Pasangan Batu Kali 6) Urugan kembali bekas 

galian 

7) Meratakan  dan  

pemadatan urugan 

7) Meratakan  dan  

pemadatan urugan 

8) Plesteran dan acian 8) Plesteran dan acian 

Contoh: Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), 

dapat dilihat bahwa Kegiatan Pasangan Batu Kali 

dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang 

Pasir Urug didasar saluran” dan selanjutnya diikuti 

oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kembali tanah 

bekas galian”, dst. 

(c). Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)  

▪ Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

RAB yang disusun pada saat perencanaan teknis 

ini pada dasarnya merupakan perkiraan 

berdasarkan perhitungan teknik (Engineering 

Estimate/EE) yang akan menjadi acuan bagi 

BKM/LKM untuk mengalokasikan sumber dana 

yang diperoleh  dan sebagai pedoman pada saat 
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pelaksanaan pekerjaan oleh KSM/Panitia 

pelaksana pembangunan infrastruktur.  

Hasil penyusunan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) pada tahap ini adalah: 

✓ Untuk mengetahui berapa besar rencana 

biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan 

proyek/sub-proyek; 

✓ Untuk mengetahui jumlah kuantitas/volume 

kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang 

diperlukan; 

Secara umum komponen biaya yang 

diperhitungkan dalam RAB disini adalah 

kompenen Tenaga Kerja, Bahan, Alat dan 

Administrasi yang diperlukan dan tidak boleh 

ada biaya overhead/Keuntungan. Komponen 

PPN ditanggung pemerintah atau tidak 

dipungut. 

Untuk menyusun RAB maka harus diketahui 

data/informasi hasil identifikasi keseluruhan 

jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan 

Volume/Kuantitasnya, Metode/Cara 

Pelaksanaan pekerjaaan, besarnya harga-harga 

satuan upah/bahan/alat yang akan 

dipergunakan. Metode kerja disini lebih kepada 

apakah pekerjaan dilakukan secara padat karya 

(menggunakan tenaga manusia) atau dengan 

menggunakan peralatan (mesin). Kemudian 

sesuai metodekerja yang dipilih dilakukan 

perhitungan Analisa Harga satuan pekerjaan 

untuk setiap item pekerjaan. 

Metode perhitungan biaya pekerjaan dilakukan 

dengan cara: Menghitung/menganalisa Harga 

Satuan setiap jenis pekerjaan kemudian 

dikalikan dengan Volume pekerjaannya.  Dasar 
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perhitungan RAB pekerjaan, secara sederhana 

dapat digunakan rumus berikut:  

 

Selanjutnya jumlah biaya keseluruhan 

pekerjaan diperoleh dengan cara 

menjumlahkan keseluruhan biaya setiap item 

pekerjaan yang tercakup dalam lingkup 

proyek/sub proyek.  

Acuan penyusunan RAB adalah Permen PUPR 

No 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan (AHSP) bidang Pekerjaan 

Umum. 

Catatan:  

✓ RAB yang disusun pada tahap perencanaan 

teknis ini akan menjadi acuan RAB 

pelaksanaan oleh KSM/Panitia dan telah 

mengakomodasi/mengintegrasikan 

kontribusi swadaya masyarakat sesuai 

dengan kesepakatan swadaya yang ada. 

✓ Jika dalam 1 paket pekerjaan yang akan 

disusun DED terdapat kombinasi lebih dari 

1 macam/jenis pekerjaan atau lokasinya 

(misalnya 1 paket meliputi pekerjaan Jalan, 

IPAL, dll) atau Pekerjaan jalan di RT/Gang 

yang berbeda) maka Rincian RAB perjenis 

pekerjaan termasuk kebutuhan Tenaga 

kerja, bahan, alat perjenisnya harus dibuat. 

✓ Data acuan Harga Dasar yang digunakan 

untuk keseluruhan paket pekerjaan dalam 

satu kelurahan adalah sama yaitu hasil 

kesepakatan berdasarkan hasil survey 

sekurang-kurangnya 3 toko/pemasok 

RAB =  VOLUME HARGA SATUAN x  
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setempat tidak berbeda-beda antara paket 

dalam satu kelurahan). 

✓ Komponen kegiatan administrasi untuk 

menyelesaikan seluruh kegiatan 

proyek/sub proyek, disini hanya mencakup 

kegiatan administrasi minimal yang harus 

dibuat/dilakukan oleh KSM/Panitia selama 

pelaksanaan konstruksi, yaitu mencakup 

komponen : 

➢ Pembuatan Papan Nama Proyek; 

➢ Pembuatan administrasi Harian 

Mingguan, Backupdata opname 

pekerjaan KSM/Panitia, As-built 

drawing (gambar jadi pekerjaan); 

➢ Pembuatan Laporan Kegiatan 

KSM/Panitia (Kemajuan Dwi-

Mingguan, Bulanan dan 

Pertanggungjawaban/Akhir); 

➢ Photo copy (seperti dokumen DED, 

Proposal Rencana Kerja KSM/Panitia, 

SPPD-L, laporan, administrasi, dll); 

➢ Pengadaan ATK yang diperlukan; 

➢ Dokumentasi/photo-photo kegiatan 

(0%, 25%,50%, 75%,100%); 

➢ Materai secukupnya; 

➢ Khusunya untuk Pengujian Kualitas 

yang dipersyaratkan dalam pekerjaan 

infrastruktur, seperti beton dan air 

minum, dapat dialokasikan dana BPM 

yang masuk dalam anggaran biaya 

konstruksi ( diluar biaya adminiitrasi ).     

▪ Besarnya volume kebutuhan untuk tiap 

komponen administrasi tersebut pada dasarnya 

dihitung sesuai kebutuhan lapangan. Dalam hal 
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volume setiap komponen tidak dapat 

diperkirakan dengan pasti maka dapat 

digunakan volume 1 (satu) dengan satuan 

”Lumpsum” (Ls), kecuali untuk pengujian 

kualitas air minum, yaitu 1 (satu) sampel/contoh 

benda uji. Sedangkan besarnya harga satuan 

setiap komponen disesuaikan dengan hasil 

survey setempat; 

▪ Biaya administrasi kegiatan KSM/Panitia, sangat 

didorong untuk dipenuhi dari dana swadaya 

masyarakat. Namun demikian dimungkinkan 

dapat menggunakan sumber dana program. 

Stimulan dana administrasi kegiatan bagi setiap 

KSM/Panitia dengan batasan maksimum 

sebesar Rp. 1.500.000; (Satu Juta Limaratus 

Ribu Rupiah) setiap Paket Pekerjaan; 

▪ Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang 

Pekerjaan Umum dapat dialokasikan dari dana 

BPM dengan batasan maksimum sebesar Rp. 

10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

Paket Pekerjaan KSM; 

▪ Komponen biaya Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

meliputi :   

✓ Sosialisasi K3 – Spanduk  

✓ Alat Pelindung Diri (APD) – Topi Pelindung; 

Sarung Tangan; Sepatu Keselamatan 

(Rubber Safety Shoes); Rompi Keselamatan 

✓ Asuransi – Asuransi Kecelakaan Kerja 

✓ Fasilitas Sarana Kesehatan – Peralatan P3K 

▪ Perhitungan Volume Kebutuhan Tenaga 

Kerja/Bahan/Alat Pekerjaan/Proyek 
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Sebagai dasar perhitungan Volume Kebutuhan 

Bahan, Tenaga kerja dan peralatan yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan seluruh 

kegiatan pembangunan infrastruktur adalah 

Kuantitas/Volume tiap item Pekerjaan dan 

Analisa Harga satuan Pekerjaan yang digunakan. 

Adapun prosesnya dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

- Perhitungan kebutuhan tenaga 

kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Cara 

pelaksanaannya adalah : 

❑ Berdasarkan data Analisa Harga satuan 

Pekerjaan yang digunakan, maka setiap 

item pekerjaan perlu diidentifikasi semua 

jenis/macam dari  :  

- Tenaga Kerja yang diperlukan, misalnya 

Mandor/ketua kelompok, Tukang, 

Pekerja; 

- Material/bahan yang dibutuhkan, 

misalnya pasir, semen, besi, dll; 

- Peralatan Kerja yang dibutuhkan, 

misalnya beton molen, mesin gilas, dll. 

Untuk alat seperti cangkul, linggis, 

ember dapat dikelompokan menjadi 

satu set alat dan biasa disebut alat 

bantu; 

❑ Kemudian dari Analisa Harga satuan 

Pekerjaan harus diketahui besarnya 

kebutuhan dasar untuk menyelesaikan 

satu satuan pengukuran pekerjaan 

tersebut atau biasa disebut koefisien dari 

setiap jenis/macam Tenaga Kerja, 

Material/bahan, Peralatan Kerja. 



- 144 - 

❑ Berdasarkan Data Analisa Harga Satuan 

dan Volume setiap item pekerjaan yang 

ada, lakukan perhitungan kebutuhan 

setiap macam komponen Tenaga Kerja, 

setiap macam Bahan dan setiap macam 

peralatan  yang digunakan untuk semua 

jenis/item kegiatan selesai. 

Prinsip dasar perhitungan Volume 

kebutuhan ini adalah : koefisien tiap jenis 

kebutuhan dikali volume tiap jenis 

pekerjaan. Dengan demikian maka 

kebutuhan untuk masing-masing 

jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan, 

Alat, dapat dihitung dengan rumus umum 

berikut : 

- Buat Rekapitulasi Kebutuhan total 

dan per sub proyek untuk setiap 

macam dari komponen Tenaga kerja, 

bahan dan alat yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proyek. 

Prinsip perhitungannya adalah 

Jumlah total masing-masing 

kebutuhan tiap jenis/macam dari 

Tenaga Kerja, Bahan dan Alat yang 

dibutuhkan pada tiap jenis pekerjaan 

dijumlahkan untuk seluruh jenis 

pekerjaan yang ada. Untuk 

memudahkan proses perhitungan 

maka dapat dibuat tabel bantu seperti 

berikut: 

Volume TK =  Koefisien TK x  Volume Pekerjaan 

Volume Bahan =  Koefisien Bahan x  Volume Pekerjaan 

Volume Alat =  Koefisien Alat x  Volume Pekerjaan 
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Cara Pengerjaan Formulir : 

- No : Diisi Nomor urut pekerjaan; 

- Uraian Pekerjaan : Diisi nama tiap jenis pekerjaan; 

- Kolom Volume Kebutuhan Tenaga Kerja 

(Mandor/Ka. Tukang, Tukang,Pekerja) diisi nilai 

volume/jumlah masing-masing sesuai jenis 

pekerjaannya; 

- Kolom Volume Kebutuhan Bahan dan Volume 

Kebutuhan Alat, prinsip pengisiannya sama dengan 

Volume Kebutuhan Tenaga Kerja  

- Baris Total pada setiap kolom kebutuhan: Diisi 

hasil penjumlahan Volume kebutuhan dari kegiatan 

pertama (baris teratas) sampai kegiatan terakhir 

(baris terbawah); 

Hasil perhitungan kebutuhan tersebut akan menjadi 

acuan dalam verifikasi kelayakan usulan biaya 

kegiatan KSM/Panitia. 

3). Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 

Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 

adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu 

pelaksanaan dari semua  jenis kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. 

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pada dasarnya 



- 146 - 

memberikan gambaran tentang rencana waktu dan 

urut-urutan pelaksanaan dari semua  jenis kegiatan 

yang akan dilaksanakan dalam pembangunan 

infrastruktur. 

Rencana jadwal pelaksanaan ini perlu dibuat, karena : 

(a). Waktu pemanfaatan atau pencairan dana telah 

ditetapkan batas waktunya; 

(b). Agar dapat diatur penggunaan (waktu dan jumlah) 

sumberdaya yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pembangunan prasarana seperti 

dana, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan;  

(c). Agar semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam pembangunan prasarana dapat berjalan 

secara teratur dan terarah menuju terwujudnya 

bangunan/prasarana yang akan dibuat; 

(d). Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan 

pembangunan prasarana yang diajukan dalam 

proposal pelaksanaan kegiatan; 

Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini 

berisi : 

(a). Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 

(b). Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus 

dibuat; 

(c). Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan 

(Durasi); dan 

(d). Bobot Kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk 

mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan 

terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang 

dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara 

sederhana bobot ini bisa diartikan, makin besar 

bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai 

pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa berupa 

nilai biaya atau waktunya.   
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Bentuk Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat digunakan 

bentuk jadwal yang sangat sederhana dan paling 

umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok (barchart). 

Prinsipnya kegiatan yang akan dilakukan digambarkan 

dalam bentuk balok pada skala waktu. 

Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah 

sebagai berikut : 

(a). Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan 

yang akan dilaksanakan; 

(b). Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis 

kegiatan tersebut. 

(c). Tentukan Satuan, Volume dan jumlah Biaya tiap 

jenis kegiatan (Mengacu pada Daftar RAB yang 

sudah dibuat sebelumnya; 

(d). Tentukan Bobot masing-masing jenis kegiatan 

berdasarkan biaya pekerjaan terhadap total biaya 

proyek; 

(e). Tentukan durasi/perkirakan ”lamanya waktu 

setiap jenis kegiatan”. Satuan durasi ini dapat 

dinyatakan dalam hari, minggu, dst; 

(f). Gambarkan  ”waktu pelaksanaan” dari tiap jenis 

kegiatan dalam bentuk bagan balok pada skala 

waktu. 
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4). Verifikasi Kelayakan Dokumen Perencanaan Teknis 

Setelah dokumen perencanaan teknis selesai maka 

dilakukan verifikasi/pemeriksaan kelayakannya. 

Verifikasi ini dilakukan sekurang-kurangnya untuk: 

(a). Menjamin hasil perencanaan teknis kegiatan 

infrastruktur telah memenuhi persyaratan standar 

teknis/kriteria desain yang ditetapkan oleh PU dan 

memberikan jaminan bahwa rencana bangunan 

dapat bermanfaat bagi warga untuk meningkatkan 

kualitas kawasan permukiman terkait 7+1 aspek 

kumuh, rencana teknis bangunan sesuai standar 

teknis (bangunan dapat berfungsi optimal, 

menjamin keselamatan (kekuatan  dan  keamanan) 

dan kesehatan warga pengguna, tidak menimbulkan 

dampak negatif atas lingkungan dan sosial-budaya 

setempat serta mudah  dan  aman diakses oleh 

warga pengguna bangunan). 

(b). Memastikan kewajaran harga satuan pekerjaan dan 

harga satuan dasar upah/bahan/alat; 

KAB/KOTA :…………………………………… KEL/DESA :……………………………………

KECAMATAN :…………………………………… BKM :……………………………………

1 2 3 4 5 6 dst

I. Jalan Paving Blok,Gang Melati, RT002-RW001

1 Pek. Galian Tanah Biasa sedalam 1 meter M3 15,0         71.731            4,25        2 Group Kerja -1

2 Pek. Urugan Sirtu Yang Dipadatkan M3 63,5         150.874         8,93        1

3 Pek. Urugan Pasir M3 63,5         152.893         9,05        1

4 Pek. Pasangan Paving Stone Warna, Tebal 8 cm, Beton K-300 M2 1.007,0   378.622         22,41      3

Dst 

II Drainase,Gang Kelinci, RT001-RW001

1 Pek. Galian Tanah Biasa sedalam 1 meter M3 28,31      71.731            4,25        2 Group Kerja -2

2 Pek. Pas. Batu Kali/Belah SP.1 : 4 M3 11,75      809.669         47,92      3

3 Pek. Plesteran Tebal 15 mm, Camp. 1 PC : 4 PP M3 220,00    53.988            3,20        3

Dst 

1.689.507      100,00   

KETERANGAN

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

PAKET: …............................

JUMLAH

Durasi 

(minggu)

JADWAL PELAKSANAAN (Minggu Ke)
No URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

JML. BIAYA 

(Rp 1000)

BOBOT 

(%)

Tabel IV.3 Contoh  Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
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Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Korkot sesuai 

bidangnya, OSP dan unsur Satker/Pokja Kab/Kota. 

Metode Verifikasi oleh Tim Korkot dilakukan selama 

proses penyusunan dan menjadi bagian dari 

pendampingan. 

5). Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara 

BKM/LKM dengan PPK dan Pencairan 

Setelah perencanaan teknis yang disusun ditingkat 

BKM/LKM selesai, selanjutnya dilakukan 

Penandatanganan SPK antara BKM/LKM dengan PPK. 

Adapun lampiran SPK adalah dokumen perencanaan 

teknis yang disusun dengan outline sebagai berikut:  

I. PRA-DESIGN  

1. Kosep Desian Penataan Lingkungan 

2. Daftar Identifikasi Dampak Lingkungan & Sosial 

3. BA. Penyediaan Lahan 

4. Daftar Pemaketan Pekerjaan 

5. BA. Pembentukan KSM/Panitia 

6. BA. Pembentukan/Revitalisasi KPP 

7. Pakta Integritas BKM/LKM 

II. DESAIN TEKNIS & RAB  

1. Peta Lokasi Keseluruhan Pekerjaan 

2. Rekapitulasi RAB keseluruhan Paket Pekerjaan 

3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) BKM/LKM 

4. Desain Teknis & RAB Paket 01 

a. DESAIN TEKNIS: 

Peta Lokasi, Siteplan, Denah, Tampak, 

Potongan 2 Arah, Detail; 

b. RAB PAKET 01 

- Daftar Kuantitas Pekerjaan; 

- Rekapitulasi RAB Paket Pekerjaan 01; 

- RAB Paket Pekerjaan 01; 

- Rekapitulasi Rincian Kebutuhan 

Upah/Bahan/Alat Paket 01; 
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- Rincian Kebutuhan Upah/Bahan/Alat Per 

Jenis Kegiatan; 

- Daftar Harga Satuan Jadi Pekerjaan; 

- Analisa Harga Satuan Pekerjaan; 

- BA Kesepakatan Harga & Swadaya. 

c. Jadwal Pelaksanaan; 

d. Spesifikasi Teknis; 

e. SPPL; 

f. Lampiran: - Photo Nol; - Backup Perhitungan 

Volume, - Daftar Penerima Manfaat. 

Poin 4 dibuat sesuai jumlah Paket Pekerjaan yang 

dikelola oleh BKM/LKM. 

Setelah SPK selesai, selanjutnya dilakukan proses 

pencairan dana BPM kepada BKM/LKM untuk 

pelaksanaan kegiatan. SPK dan tatacara pencairan 

dana BPM ke BKM/LKM mengacu pada Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal 

Cipta Karya, Pedoman Teknis Pelaksanaan Kota Tanpa 

Kumuh. 

 

Ketentuan/prosedur/Langkah-langkah lain yang belum 

diatur dalam lampiran G SE tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal 

Cipta Karya ini, akan diatur dalam Prosedur 

Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan 

Infrastruktur Skala Lingkungan Program Kotaku, POS 

Penyelenggaraan Kegiatan CFW Program Kotaku, POS 

Penyelenggaraan Infrastruktur Livelihood Program 

Kotaku, POS Program KOTAKU-DFAT, dan lain-lain.  
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V. TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Tahap pelaksanaan konstruksi dilaksanakan setelah proses 

perencanaan teknis selesai sesuai alokasi dana yang ditetapkan dan 

proposal rencana kerja KSM/Panitia telah disetujui. Tahap Pelaksanaan 

konstruksi mencakup: 

a. Kegiatan Pra Konstruksi 

1) Penandatanganan SPK BKM/LKM dengan PPK 

BKM melakukan penantanganan Kerja Sama (SPK) dengan PPK 

Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi selaku 

penanggungjawab pelaksana kegiatan pembangunan 

Infrastruktur Berbasis Masyarakat; 

2) Coaching/Penguatan KSM/Panitia 

KSM/Panitia yang akan menjadi Pelaksana Kegiatan 

Pembangunan Infrastruktur selanjutnya di coaching oleh 

UPL/TIPP dengan difasilitasi oleh Fasilitator teknik/askot 

infrastruktur dan Tim Teknis Pemda; 

3) Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan KSM/Panitia 

Setelah KSM/Panitia memperoleh coaching/penjelasan tentang  

substansi dan cara penyusunan proposal rencana kerja kegiatan 

maka selanjutnya dapat menyusun proposal pelaksanaan 

kegiatannya sesuai paket pekerjaan yang telah ditetapkan 

BKM/LKM; 

4) Penandatangan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan 

(SPPD-L) 

SPPD-L merupakan bentuk kesepakatan perjanjian kerjasama 

antara BKM/LKM dengan KSM/Panitia dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan sarana  dan  prasarana sesuai 

ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.  

Bentuk SPPD-L ini mengacu pada “Contoh Bentuk SPPD-L” yang 

ditetapkan. Adapun lampiran yang merupakan satu kesatuan dan 

tidak terpisahkan dari  dokumen SPPD-L adalah keseluruhan 

dokumen hasil perencanaan teknis paket pekerjaan yang akan 

ditangani dan rencana kerja KSM/Panitia, meliputi: 

i. Ringkasan Usulan Kegiatan dan Biaya Paket Pekerjaan; 
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ii. Dokumen Pengelolaan Lingkuangan dan Dampak Soaial 

kegiatan infrastruktur, termasuk pernyataan kontribusi 

penyediaan lahan, perijinan terkait pelaksanaan 

pembangunan yang diperlukan (bila ada); 

iii. Dokumen Gambar Rencana (Detail Engineering Desain), 

Spesifikasi Teknik dan Panduan Teknis Operasi  dan  

Pemeliharaan Prasarana; 

iv. Daftar Kuantitas Pekerjaan, termasuk rincian per sub 

proyek (bila kegiatan lebih dari 1 jenis); 

v. Hasil Kesepakatan Harga dan Swadaya 

vi. RAB Pekerjaan dan Daftar Kebutuhan Tenaga kerja, Bahan 

dan Alat yang diperlukan berikut Kesepakatan Harga Satuan 

(Upag/Bahn/Alat) Hasil Survey sekurang-kurang dari 3 

toko/pemasok setempat; 

vii. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; 

viii. Rencana Tenaga Kerja; 

ix. Rencana Pengadaan; 

x. Organisasi Pelaksanaan (Struktur Organisasi dan Nama-

nama Tim Pelaksana); 

xi. Rencana Pengelolaan Dampak Selama Konstruksi. 

Dengan adanya perjanjian beserta lampirannya tersebut maka 

semua pihak baik BKM/UPL maupun KSM/Panitia harus 

mentaatinya. 

5) Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) 

MP2K/RPPK merupakan Rapat/Forum musyawarah warga dalam 

rangka Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (Pre Construction 

Meeting/PCM). Jadi Rapat ini  diselenggarakan sesegera mungkin 

setelah ditandatanganinya SPPD-L dan sebelum dimulainya 

kegiatan pembangunan prasarana/fisik. Penyelenggara kegiatan 

MP2K ini adalah UPL/TIPP dan dihadiri oleh seluruh pihak 

KSM/Panitia yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan 

infrastruktur diwilayahnya. 

Forum ini ditujukan untuk membahas rencana kerja KSM/Panitia 

yang tertuang didalam Proposal  serta untuk memberikan 
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coaching/penguatan terkait teknis DED, RAB, Metode 

Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis dan administrasi pelaksanaan 

pembangunan prasarana sesuai SPPD-L. 

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan MP2K adalah 

meningkatnya pemahaman KSM/Panitia untuk melaksanakan 

SPPD-L/kegiatan secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya, 

tertib administrasi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan 

Program. 

6) Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Kegiatan 

Sebelum kegiatan fisik dimulai, KSM/Panitia harus membuat dan 

memasang papan nama kegiatan/proyek pada tempat strategis 

dilokasi kegiatan. Papan nama ini dimaksudkan untuk 

memberikan informasi dan transparansi kegiatan serta wajib 

terpasang selama kegiatan pembangunan prasarana berlangsung.  

Informasi yang perlu tercantum dalam Papan Nama Proyek ini  

sekurang-kurangnya mencakup : Wilayah administratif kegiatan 

(kelurahan, kecamatan  dan  kabupaten); Nama BKM/LKM 

kelurahan sasaran; Jenis/Nama Kegiatan; Volume Kegiatan; 

Biaya Kegiatan (APBN, Swadaya dan Total); Waktu pelaksanaan; 

Lokasi kegiatan; Nama KSM/Panitia Pelaksana Pekerjaan; Nomor 

Telpon Pengaduan dan Website Kotaku. 
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b. Kegiatan Konstruksi.  

1) Pencairan Dana dari BKM/LKM ke KSM/Panitia 

Pencairan dana kegiatan infrastruktur dari BKM/LKM kepada 

KSM/Panitia dilakukan melalui rekening KSM/Panitia dengan 

dua tahap/termin, yaitu : 

i. Pencairan tahap/termin pertama 

Setelah ditandatanganinya SPPD-L, KSM/Panitia dapat 

mengajukan pembayaran tahap pertama kepada BKM/LKM 

sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 70 % dari nilai 

SPPD-L.  

Persyaratan untuk penarikan tahap pertama, yaitu : 

(1) SPPD-L 

(2) Rekening Buku Tabungan KSM/Panitia; 

(3) Berita Acara Penarikan Tahap Pertama; 

(4) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Pertama 

ii. Pencairan Tahap/termin Kedua 

KSM/Panitia dapat mengajukan pembayaran tahap kedua 

sebesar 30 % dari nilai SPPD-L setelah pekerjaan fisik 

mencapai kemajuan sekurang-kurangnya  sebesar 60 % dan 

pemanfaatan dana tahap pertama sekurang-kurangnya telah 

dimanfaatkan 90 %. 

Persyaratan untuk pengajuan tahap kedua adalah : 

(1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan; 

(2) Laporan Penggunaan Dana (LPD) Termin Pertama; 

(3) Berita Acara Pembayaran Termin Kedua; 

(4) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Termin Kedua. 

2) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat 

KSM/Panitia segera melakukan mobilisasi tenaga 

kerja/bahan/alat ke lokasi pekerjaan sesuai jadwal yang telah 

disepakati dalam MP2K. 

Berkaitan dengan mobilisasi ini, diuraikan lebih detil pada POS 

Pengadaan pengadaan barang/jasa yang harus diikuti; 

3) Musyawarah Pengadaan Barang/Jasa 

i. Musyawarah Pengadaan Barang/Jasa adalah forum 

musyawarah pengadaan terbatas/pemilihan langsung 

dengan penawaran, untuk menetapkan siapa pihak ketiga 
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yang akan menjadi mitra kerja KSM/Panitia dalam rangka 

Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan. Jadi Forum ini 

hanya dilakukan pada setiap ada kegiatan Pengadaan 

terbatas/pemilihan langsung dengan penawaran. 

ii. Penyelenggaraan Forum Musyawarah Pengadaan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan adanya transparanasi 

dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam 

pemanfaatan dana pada kegiatan pengadaan bahan/alat, bagi 

KSM/Panitia pelaksana kegiatan. 

iii. Mekanisme pelaksanaan forum ini secara detil diuraikan pada 

pada POS Pengadaan Pengadaan barang dan Jasa Berbasis 

Masyarakat yang harus diikuti; 

4) Praktek Kerja Lapangan/On The Job Trainning (OJT) 

Praktek Kerja Lapangan/OJT, merupakan cara yang 

dipergunakan untuk melatih masyarakat sambil meningkatkan 

kualitas konstruksi. Dalam pelaksanaan sistem trial contoh harus 

betul-betul dibuat dengan kualitas yang benar/memenuhi 

persyaratan teknis, karena contoh akan dianggap sebagai batas 

maksimal kualitas yang akan dikejar/ikuti oleh masyarakat. 

Pelaksanaan OJT diselenggarakan oleh KSM/Panitia, 

difasilitasi/dibimbing oleh fasilitator teknik dan anggota TIPP/Tim 

Teknis Pemda yang memahami bidang Teknik konstruksi.  Fokus 

utamanya lebih kepada memberikan keterampilan bagi tenaga 

kerja bagaimana cara pengerjaan yang benar/ketelitian dari suatu 

pekerjaan, misalnya bagaimana cara melaksanakan membuat 

campuran beton, bagaimana cara pengangkutan atau 

pemasangannya, bagaimana cara pemadatan, bagaimana cara 

penyambungan besi/beton, dll; 

Pendekatan pelaksanaannya adalah : 

i. Disesuaikan dengan jenis pekerjaaan yang akan dilaksanakan 

dilapangan. Artinya OJT ini mengikuti tahapan/jadwal 

pekerjaan dilapangan sehingga tidak memerlukan biaya 

khusus untuk pengadaan tenaga kerja atau bahan/alat yang 
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diperlukan,  tetapi dapat langsung menggunakan tenaga kerja 

atau bahan yang sudah tersedia untuk pekerjaan tersebut. 

ii. Dilaksanakan pada awal memulai pekerjaan. Hal ini 

dimaksudkan agar dengan pemahaman/keterampilan yang 

telah dipraktekkan pada saat OJT tadi, dapat langsung diikuti 

oleh masyarakat untuk menyelesaikan seluruh volume 

pekerjaan tersebut. Setelah OJT ini, hasil pekerjaan harus 

dinilai kembali apakah sudah benar/memenuhi persyaratan 

teknis atau belum. Jika belum maka OJT ini harus diulangi 

hingga benar-benar menghasilkan pekerjaan yang memenuhi 

standar teknis yang dipersyaratkan. 

iii. Dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang diprioritaskan. 

Artinya OJT ini tidak perlu dilakukan untuk semua pekerjaan 

tetapi cukup diprioritaskan pada pekerjaan tertentu yang 

dianggap paling menentukan kualitas dan atau kurang 

dipahami oleh pelaksana lapangan/tenaga kerja. 

OJT harus dilakukan terutama untuk pelaksanaan pekerjaan-

pekerjaan konstruksi yang kurang dipahami oleh 

masyarakat/tenaga kerja selama pelaksanaan kegiatan 

konstruksi. 

5) Pelaksanaan Konstruksi  

Pelaksanaan Konstruksi adalah serangkaian pelaksanaan 

pekerjaan pembangunan/fisik untuk mewujudkan bangunan 

yang direncanakan, termasuk juga kegiatan-kegiatan penanganan 

Dampak Lingkungan/mitigasi yang bersifat konstruksi yang telah 

direncanakan. 

Sasaran/keluaran kegiatan yang ingin dicapai: 

i. Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi/ bangunan sesuai 

volume dan kualitas yang dipersyaratkan/ telah 

direncanakan; 

ii. Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi/bangunan sesuai 

waktu pelaksanaan yang dipersyaratkan/ telah direncanakan; 

iii. Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi/bangunan sesuai 

biaya pelaksanaan yang dipersyaratkan/ telah direncanakan; 
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Ukuran dan Standar Keluaran kegiatan: 

i. Jumlah dari jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang 

dilaksanakan sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan dalam 

lingkup pekerjaan yang direncanakan; 

ii. Volume dari setiap jenis pekerjaan konstruksi yang dihasilkan 

sesuai dengan volume setiap jenis pekerjaan dalam lingkup 

pekerjaan yang direncanakan; 

iii. Jumlah waktu penyelesaiaan pekerjaan/proyek sesuai jadwal 

pelaksanaan yang telah direncanakan; 

iv. Jumlah Biaya/dana yang termanfaatkan pada keseluruhan 

pelaksanaan pekerjaan, minimal sesuai biaya pelaksanaan 

yang telah direncanakan; 

v. Bahan-bahan bangunan yang dipergunakan memenuhi 

persyaratan bahan dari setiap pekerjaan yang telah 

direncanakan; 

vi. Cara pelaksanaan setiap pekerjaan dilapangan memenuhi 

persyaratan cara kerja yang telah direncanakan; 

vii. Penggunaan tenaga kerja/peralatan berat dalam pelaksanaan 

pekerjaan yang memenuhi persyaratan kualitas pekerjaan; 

viii. Progres pekerjaan telah mencapai 100% (selesai) sesuai jadwal 

pelaksanaan yang telah direncanakan. 

Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan konstruksi yang telah 

disusun pada tahap perencanaan teknis sebelumnya (Proposal 

Pelaksanaan) yang telah menetapkan : Lingkup Kegiatan 

Konstruksi (jenis-jenis pekerjaan, dan batasan-batasannya 

seperti volume, persyaratan teknisnya), Urut-urutan 

pelaksanaannya, Rencana Biaya pekerjaan dan Jadwal 

Pelaksanaannya, kemudian telah pula ditetapkan struktur 

organisasi pelaksana, orang-orang yang akan bertanggungjawab 

didalam organisasi telah dipilih dan dilatih/dibimbing sehingga 

memahami tugas dan tanggunjawabnya masing-masing, maka 

tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

konstruksi dari bangunan yang ingin diwujudkan (Gambar). 
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Kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah kegiatan-

kegiatan yang dilakukan secara sistematis/berurutan sesuai 

dengan urut-urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari 

bangunan tersebut sebagaimana telah ditetapkan.  

Dari urut-urutan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan yang telah 

direncanakan, maka setelah mendatangkan tenaga 

kerja/bahan/alat (sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan) 

dilokasi pekerjaan, selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan 

teknis dari setiap jenis pekerjaan konstruksi, yang garis besarnya 

meliputi: 

i. Menyiapkan Papan informasi kegiatan infrastruktur skala 

lingkungan pada setiap sub proyek dengan ukuran dan contoh 

sebagai berikut: 

ii. Menyiapkan lokasi pekerjaan (penyiapan lapangan), seperti 

pembersihan, penentuan elevasi/patok ukur, bouwplak, dll; 

iii. Melaksanakan tindakan pengamanan, keselamatan tenaga 

kerja dan masyarakat disekitar lokasi pekerjaan; 

iv. Melaksanakan semua aktivitas-aktivitas dari lingkup 

pekerjaan sesuai kualitas yang dipersyaratkan 

(spesifikasi/persyaratan teknisnya) sampai keseluruhan 

volume pekerjaan yang direncanakan terpenuhi. Persyaratan 

kualitas dari setiap jenis pekerjaan konstruksi mengacu pada 

Gambar-gambar teknis, spesifikasi teknis atau petunjuk-

petunjuk teknis pembangunan sarana  dan  prasarana.  

v. Pelaksanaan keseluruhan aktivitas-aktivitas dari setiap 

pekerjaan tersebut dilakukan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan.; 

6) Supervisi kegiatan Konstruksi 

Pengawasan/supervisi dapat diartikan sebagai tindakan yang 

dilakukan untuk menjadikan segala kegiatan di proyek 

berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

Dengan demikian maka Supervisi pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi mencakup kegiatan/tindakan mengawasi pelaksanaan 
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pekerjaan sesuai standar konstruksi/rencana yang telah 

ditetapkan, kemudian mengadakan pengukuran/penilaian 

pelaksanaan sesuai standar pengukuran kegiatan tersebut dan 

membandingkan antara hasil pelaksanaan yang dicapai dengan 

standar/rencananya untuk mengetahui apakah ada 

penyimpangan (evaluasi).  

Standar yang dipergunakan adalah mencakup standar konstruksi 

itu sendiri atau spesifikasi/persyaratan teknis pekerjaan, seperti 

kuantitas, dimensi/ukuran, kualitas, cara pengerjaan atau 

rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya seperti biaya 

atau jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. 

Sedangkan penyimpangan disini dapat merupakan hasil yang 

sesuai atau lebih baik (hal ini merupakan suatu prestasi) dan 

penyimpangan yang negatif  atau tidak sesuai/dibawah standar 

yang telah ditetapkan (merupakan suatu masalah yang harus 

diselesaikan). 

Sasaran pengawasan pekerjaan konstruksi adalah untuk melihat 

apakah terjadi penyimpangan negatif dari standar teknis atau 

rencana yang telah ditetapkan, seperti apakah kualitas bahan 

yang dipergunakan kurang, apakah volume atau ukuran/dimensi 

pekerjaan kurang atau apakah cara pengerjaan salah, atau 

apakah waktu pelaksanaan pekerjaan terlambat, dll, yang bisa 

berakibat pada kualitas dan kuantitas bangunan yang hendak 

dibangun tidak terpenuhi sesuai standar teknis/rencana awalnya. 

Sedangkan tujuannya adalah agar dilakukan tindakan perbaikan 

atau penyelesaiaan (pengendalian) bilamana ditemukan adanya 

kesalahan atau kukurangan dari pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan sehingga tujuan untuk mewujudkan 

bangunan/infrastruktur yang berkualitas baik (kuat) dan dapat 

berfungsi/dimanfaatkan lebih lama dapat tercapai dengan baik. 

Pengawasan secara teratur merupakan cara yang diperlukan 

untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti bentuk/ukuran konstruksi 

yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain/gambar kerja, 
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ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), 

peralatan yang tidak sesuai atau tidak memadai, kuantitas yang 

kurang dan kondisi lain yang merugikan/menghambat 

kelancaran pekerjaan di lapangan. 

Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pada 

prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun 

demikian dalam proses pengawasan ini dapat difokuskan pada 5 

(lima) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan berikut : 

i. Volume pekerjaan, termasuk dimensi atau ukuran konstruksi,  

yang perlu disupervisi antara lain, adalah : 

(1) Jenis dan volume tiap pekerjaan, termasuk dimensi atau 

ukuran konstruksi yang tercantum dalam daftar kuantitas 

dan gambar rencana, apakah sesuai dengan kondisi pada 

saat supervisi; 

(2) Kondisi lokasi, apakah sesuai dengan 

perencanaan/gambar atau ada perubahan; 

(3) Apakah secara keseluruhan bangunan dapat 

berfungsi/bermanfaat; 

(4) Termasuk juga disini adalah apakah semua rencana 

pengamanan dampak lingkungan sudah dilaksanakan. 

ii. Mutu/Kualitas pekerjaan, yang perlu disupervisi antara lain, 

adalah : 

(1) Apakah sumber, kualitas, kuantitas bahan/Alat/tenaga 

kerja yang dipergunakan pada sestiap jenis pekerjaan 

sesuai rencana; 

(2) Apakah kualitas hasil pekerjaan sudah sesuai/baik; 

(3) Apakah kelengkapan bangunan sudah cukup atau kurang 

untuk keamanan dan atau kenyamanan pemakai; 

(4) Apakah metode atau cara pelaksanaan tiap jenis 

pekerjaan benar; 

(5) Apakah telah dilakukan koordinasi pelaksanaan dengan 

pihak/instansi/dinas terkait setempat, seperti: 
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▪ Sumur dalam/Bor harus koordinasi dengan dinas 

pertambangan atau perindustrian dan geologi 

setempat, 

▪  Prasarana Pendidikan harus berkoordinasi dengan 

dinas Pendidikan setempat; 

▪ Prasarana kesehatan harus berkoordinasi dengan 

dinas kesehatan setempat; 

▪ Prasarana persampahan dengan dinas kebersihan 

kota/terkait. 

▪ Khusus air bersih yang sumber airnya bukan dari Air 

PDAM/Sejenis, Air Hujan, apakah telah dilakukan 

pengujian kualitas Air bersih; 

iii. Waktu pelaksanaan, yang perlu disupervisi antara lain, 

adalah: 

(1) Apakah Pelaksanaan tiap-tiap item pekerjaan tetap 

mengacu pada jadual yang telah direncanakan.  

(2) Apabila terjadi keterlambatan dan/atau percepatan waktu 

pelaksanaan pekerjaan maka harus diperhitungkan 

perubahan waktu kerja tersebut terhadap jadual kerja 

sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh pekerjaan 

dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jangka waktu yang 

ditetapkan dalam SPPD-L atau perubahannya (bila ada) 

(3) Apabila diperkirakan seluruh pekerjaan tidak dapat 

diselesaikan sesuai jadual, maka konsultan memberikan 

justifikasi/pertimbangan teknis kepada UPL/BKM/LKM 

untuk : memperpanjang jangka waktu pelaksanaan 

kontrak atau menghentikan pekerjaan/pemutusan 

kontrak (bila perlu). 

iv. Biaya, yang perlu disupervisi antara lain, adalah: 

(1) Apakah tidak terjadi pembelanjaan atau penggunaan 

dana yang berlebihan pada suatu kegiatan sehingga dapat 

mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara 

keseluruhan; 

(2) Apakah tidak terjadi penyelewengan dana; 
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(3) Apakah proses transaksi selalu disertai dengan bukti-

bukti tertulis; 

(4) Apakah dilaksanakan pembukuan Keuangan dengan 

baik; 

(5) Apakah aspek kontribusi swadaya masyarakat dipenuhi. 

v. Administrasi pelaksanaan, yang perlu disupervisi, adalah : 

(1) Apakah semua administrasi yang diperlukan dibuat 

lengkap, benar dan sesuai kondisi lapangan/yang 

sebenarnya;  

(2) Apakah semua administrasi diarsipkan dan dipelihara 

dengan baik,  

Tanggungjawab Supervisi ini dilakukan secara rutin selama 

proses pelaksanaan kegiatan konstruksi oleh pihak UPL bersama 

Fasilitator (khusus bidang Teknik) dan tentunya juga oleh 

KSM/Panitia secara internal sebagai fungsi yang melekat pada 

tugas/tanggungjawabnya. Termasuk hasil monitoring partisipatif 

yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai masukan dalam 

proses pengawasan. 

Konsultan Pendamping/Fasilitator bidang Teknik13 

bertanggunjawab terhadap capaian kualitas sehingga dapat 

menolak hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan 

teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak SPPDL.  

7) Pemantauan Dampak Sosial dan Lingkungan Kondisi 50% dan 

100% 

Pengamanan dampak lingkungan adalah pelaksanaan seluruh 

kegiatan penanganan dampak lingkungan sebagaimana telah 

direncanakan sebelumnya. Untuk jenis kegiatan pengamanan 

yang bersifat/terkait teknis konstruksi pada dasarnya 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi 

(menjadi bagian dari pekerjaan konstruksi bangunan, misalnya 

gorong-gorong) sedangkan kegiatan yang bersifat non teknis 

 
13 Secara berjenjang oleh Faskel Teknik, Askot Infra Kota, TA Infra OC/OSP 
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seperti O dan P dilakukan sejak awal tahap pelaksanaan 

konstruksi. 

Pemantauan Dampak Lingkungan disini adalah merupakan 

pengawasan atas hasil pelaksanaan rencana tindakan 

penanganan dampak/mitigasi. Apakah telah selesai dikerjakan 

sesuai rencana atau belum selesai. Oleh karena itu kegiatan 

pemantauan ini juga pada dasarnya merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam pelaksanaan Supervisi/Pengendalian 

Pelaksanaan Konstruksi. 

Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Dampak ini dilakukan pada 

tahap pelaksanaan Konstruksi/pelaksanaan pembangunan 

dengan menggunakan instrumen pemantauan berupa 

Ceklist/Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan yang telah 

dibuat sebelumnya, yaitu : 

i. Kira-kira pada pertengahan proses konstruksi (kondisi  

kemajuan 50%), disaat peluang untuk memperbaiki masih 

ada maka dilakukan pemantauan kelapangan dimana daftar 

yang sama (checklist tadi) di cocokkan lagi, apakah semua 

tindakan yang telah direncanakan telah dilakukan sesuai 

rencana atau belum.  

ii. Di akhir konstruksi (kondisi kemajuan selesai 100%), daftar 

yang sama (checklist tadi) dicocokkan lagi dibandingkan 

dengan rencana aslinya guna memastikan bahwa semua 

tindakan pengamanan yang telah direncanakan telah 

dilaksanakan. 

Keseluruhan kegiatan pemantauan diatas dilakukan baik oleh 

Pelaksana sendiri maupun oleh Tim Konsultan dan UPL 

dilapangan. 

8) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan  

Rapat evaluasi ini pada prinsipnya merupakan bagian dari proses 

pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan, hanya 

umumnya dilakukan untuk periode waktu tertentu, meskipun 

juga dapat dilakukan sewaktu-waktu (mendesak).  
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Rapat Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dapat dilakukan 

sendiri (internal) KSM/Panitia atau dilaksanakan bagi semua 

KSM/Panitia oleh UPL sebagai upaya koordinasi dan evaluasi 

untuk mengevaluasi sejauhmana kemajuan pelaksanaan kegiatan 

telah dicapai, termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul.  

Rapat Evaluasi ini sangat penting dilakukan karena selain untuk 

membagi/memberikan informasi hasil-hasil kegiatan yang telah 

dicapai juga untuk melaksanakan evaluasi (menilai laporan atau 

hasil temuan dalam pengawasan) dan merumuskan tindakan-

tindakan yang perlu diambil apabila hasil pengawasan 

menunjukan adanya penyimpangan yang berarti dari rencana 

semula atau terdapat permasalahan-permasalahan yang 

mengganggu kelancaran kegiatan. Sehingga dengan adanya rapat-

rapat rutin ini maka diharapkan semua permasalahan yang 

terjadi dapat diselesaikan secara bersama-sama, terjadi 

koordinasi kerja yang baik antar semua unsur pelaksana yang 

pada gilirannya akan membawa kelancaran pelaksanaan kegiatan 

dilapangan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan. 

Sasaran evaluasi ini adalah untuk mendeteksi apakah hasil kerja 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dan untuk menggali 

masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

kerja dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Sebagai 

ukuran keluran kegiatan dapat dilihat dari adanya 

catatan/notulen hasil rapat dan daftar peserta yang hadir. 

Beberapa hal penting yang perlu menjadi agenda evaluasi 

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, antara lain :  

i. Apakah Volume pekerjaan (kemajuan progres pelaksanaan) 

yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan? 

ii. Apakah Kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan/direncanakan; 

iii. Apakah Waktu pelaksanaan masih sesuai dengan rencana; 

iv. Apakah Realisasi Volume Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga 

Kerja sampai saat ini sesuai atau apakah masih 



- 165 - 

cukup/memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh 

pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba 

bandingkan total Volume dari hasil pengadaan 

Tenaga/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Volume yang 

masih harus dibeli/dibayar lagi sampai proyek selesai; 

v. Apakah Realisasi Biaya Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja 

sampai saat ini sesuai dan cukup/masih memungkinkan 

untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang 

direncanakan? Coba Bandingkan total biaya dari hasil 

pembayaran Upah/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Biaya 

yang masih harus dikeluarkan/dibayar lagi sampai proyek 

selesai (termasuk total dana yang Belum dicairkan). 

vi. Apakah Realisasi Swadaya Masyarakat sesuai rencana 

swadaya? 

vii. Apakah Administrasi/laporan-laporan sudah dibuat dan 

diarsipkan? 

viii. Apakah masalah-masalah yang timbul dilapangan, termasuk 

dampak lingkungan/sosial sudah diselesaikan?, dll. 

Hasil pembahasan setiap agenda/permasalahan hendaknya dapat 

memberikan/menyepakati apa bentuk penyelesaian, siapa yang 

bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, bagaimana cara 

pelaksanaannya dilapangan dan kapan akan dilakukan tindakan 

tersebut.  

Hasil-hasil kesepakatan/pembahasan tersebut dicatat pada 

Notulen/Catatan Hasil Rapat Mingguan dan diarsipkan dengan 

baik. 

9) Membuat Administrasi  dan  Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan 

Administrasi adalah proses pencatatan setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pihak Pelaksana Pekerjaan. Pencatatan 

dilakukan pada formulir – formulir yang telah disediakan dan 

tinggal mengisikan hal-hal yang terjadi, dilaksanakan, dan 

diperlukan dalam formulir tersebut. 
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Pencatatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan adalah 

untuk mendokumentasikan atau merekam seluruh kegiatan 

pelaksana dilapangan. 

Pencatatan dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berjalan atau 

segera dilakukan setelah suatu pekerjaan selesai. Jadi tidak perlu 

menunggu sampai beberapa lama untuk mencatat suatu kejadian 

kegiatan, sebab kalau pencatatan ditunda-tunda, maka 

kemungkinan besar akan terjadi kesalahan-kesalalahan yang 

timbul karena lupa. 

Dengan pencatatan yang tertib dan kemudian menghimpun atau 

mengarsipkannya maka akan dapat digambarkan kembali proses-

proses yang telah dilalui dan dilakukan oleh pihak pelaksana 

pekerjaan, sehingga apabila pada suatu saat dibutuhkan dapat 

dibuka kembali. 

Sasaran dilaksanakannya administrasi ini adalah untuk : 

i. Keterbukaan; dengan adanya pencatatan atas setiap kegiatan, 

dan hasil pencatatan tersebut dapat diketahui oleh semua 

pihak, maka akan sangat kecil sekali kemungkinan untuk 

menyembunyikan sesuatu, sebab semua kejadian sudah 

tercatat dalam formulir administrasi. 

ii. Menghindari pertentangan; konflik dalam suatu organisasi 

biasanya terjadi karena adanya kesalahpahaman, sedangkan 

salah paham terjadi karena adanya perbedaan informasi di 

antara pihak-pihak yang berselisih tersebut. Perbedaan 

informasi tersebut dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan 

dengan adanya pencatatan/administrasi yang benar dan 

lengkap. 

iii. Alat monitoring; dokumen administrasi Pelaksana adalah 

dokumen yang terbuka dalam arti siapapun pihak yang 

terlibat dalam kegiatan yang sedang berjalan, berhak untuk 

mengetahui setiap kejadian ataupun kesepakatan yang telah 

dibuat bersama.  



- 167 - 

iv. Bahan penyusunan laporan; selama pelaksanaan kegiatan 

konstruksi fisik, Pelaksana harus menyusun beberapa 

laporan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang 

telah dibuat serta berdasarkan perkembangan pelaksanaan 

pekerjaan. Apabila pencatatan administrasi Pelaksana 

dilakukan secara disiplin dan tertib, maka hasilnya dapat 

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan. Sebagai data 

– data yang mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan di 

lapangan, termasuk mutu pekerjaan. 

Ukuran keluaran yang ingin dihasilkan : 

(1) Diketahuinya Personil dari Pelaksana Pekerjaan yang 

melaksanakan pengandministrasian pelaksanaan 

kegiatan/keuangan. 

(2) Tempat Penyimpanan/pengarsipan administrasi yang 

dibuat, memudahkan bagi setiap orang untuk 

memperoleh/mengetahuinya; 

(3) Jumlah administrasi setiap kegiatan yang dibuat secara 

benar dan lengkap sesuai bentuk-bentuk 

administrasi/formulir yang telah direncanakan; 

(4) Ketepatan waktu pembuatan administrasi kegiatan sesuai 

dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan dilapangan. 

Bentuk-bentuk formulir administrasi dan pelaporan untuk 

tahap konstruksi/pembangunan sarana  dan  prasarana yang 

dibuat oleh KSM/Panitia, sekurang-kurangnya mencakup : 

(1)  Catatan Harian Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari 

formulir berikut : 

▪ Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja, merupakan formulir 

harian (dibuat setiap hari) untuk mencatat kehadiran 

Tenaga Kerja yang ikut melaksanakan pekerjaan 

konstruksi (Mandor, Tukang, Pekerja) dilapangan 

▪ Daftar Harian Penerimaan Bahan/Alat, merupakan 

formulir untuk mencatat penerimaan bahan/alat yang 

diperoleh melalui swadaya masyarakat dan yang 

diperoleh dari pemasok/toko. 
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▪ Nota Penerimaan Bahan/Alat; 

(2) Daftar Mingguan Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari 

formulir berikut : 

Administrasi Mingguan ini dapat dibuat untuk periode 

pelaksanaan kegiatan per minggu atau sesuai periode 

mingguan yang ditetapkan, yang mencakup : 

▪ Daftar Hadir Mingguan Tenaga Kerja dari Swadaya, 

merupakan Formulir Rekapitulasi Mingguan Daftar 

Hadir Harian Tenaga Kerja dari Swadaya (Mandor, 

Tukang, Pekerja) yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan konstruksi. Sumber datanya adalah dari data-

data Formulir Daftar Hadir Harian TK Swadaya  dan  

BDI yang telah dibuat sebelumnya. 

▪ Daftar Hadir Mingguan  dan  Pembayaran Upah Tenaga 

Kerja Dana Investasi, merupakan Rekapitulasi 

Mingguan Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja untuk 

pekerjaan konstruksi dan Perhitungan Pembayaran 

Upah yang diperoleh/dibayarkan kepada masing-

masing tenaga kerja. Sumber datanya dari data-data 

Formulir Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja yang telah 

dibuat. Formulir ini juga sangat diperlukan untuk 

memastikan besarnya pembayaran upah yang harus 

diterima oleh setiap tenaga kerja dari dalam satu kurun 

waktu atau periode mingguan. Data ini selanjutnya 

dipergunakan sebagai surat bukti untuk proses 

pembukuan Ongkos tenaga kerja. 

▪ Daftar Mingguan Penerimaan Bahan/Alat, merupakan 

formulir Rekapitulasi pencatatan Penerimaan Harian 

bahan/alat yang diberikan melalui swadaya 

masyarakat dan yang dari pemasok/toko.  

▪ Daftar Mingguan/Dwi-Mingguan Opname Pekerjaan, 

merupakan Formulir pencatatan hasil 

pengukuran/perhitungan dari Volume tiap jenis 

kegiatan yang dihasilkan  selama periode satu minggu. 
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Formulir ini dibuat oleh Pelaksana pada setiap akhir 

minggu. 

(3) Laporan Kegiatan yang mencakup : 

▪ Laporan Kemajuan Kegiatan 

Laporan Kemajuan merupakan formulir laporan 

tentang kemajuan kegiatan yang telah 

dicapai/dihasilkan oleh Pelaksana Pekerjaan untuk 

jangka waktu tertentu dalam masa pelaksanaan 

pekerjaan (periode pelaporan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan).  

Formulir ini pada dasarnya merupakan rekapitulasi 

dari formulir Daftar Harian/Mingguan yang telah 

dibuat sebelumnya. Dengan demikian maka sumber 

data utama untuk pengisian formulir ini adalah data-

data dari rekapitulasi daftar harian/mingguan 

sebelumnya. 

▪ Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Kegiatan 

Laporan Akhir atau Pertanggungjawaban Kegiatan 

Pelaksana Pekerjaan merupakan laporan yang dibuat 

KSM/Panitia setelah pekerjaan selesai (setelah dibuat 

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/BAP2, termasuk 

telah dilakukan perbaikan pekerjaan bila ada). 

Laporan ini sekaligus menjadi laporan kemajuan 

terakhir pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya Laporan 

Akhir KSM/Panitia ini disampaikan kepada BKM/LKM 

(UPL). 

Tatacara pembuatan, berikut contoh formulir 

administrasi KSM/Panitia ini sebagaimana terlampir 

(4) Dokumentasi (photo-photo) Kegiatan 

Untuk dokumentasi (Photo-photo) pelaksanaan kegiatan, 

pada tahap ini KSM/Panitia cukup membuat photo 

kondisi : 25%,50%, 75%, 100%. 

Photo kondisi 50%, yaitu potret kondisi atau keadaan 

pertengahan pelaksanaan pekerjaan (kira-kira pada 
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progres mencapai 50%) dan photo kondisi 100% adalah 

potret kondisi keadaan akhir setelah pekerjaan selesai 

100% pada lokasi  dibangun Infrastruktur. Jumlah titik 

lokasi yang diambil/potret minimal sama dengan titik 

lokasi pengambilan potret kondisi nol (0%) sebelumnya. 

Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah 

pengambilan gambar kondisi 50% dan 100% ini harus 

sama dengan titik dan arah pengambilan gambar kondisi 

awal (0%) sebelumnya.  

Bersama dengan photo kondisi nol/awal kegiatan, 

dokumentasi 25%,50%, 75%, 100% ini menjadi bahan 

laporan akhir KSM/Panitia kepada BKM/LKM. 

10) Pemeriksaan/Sertifikasi Pekerjaan  

Sertifikasi atau pemeriksaan/penilaian kelayakan hasil kegiatan 

yang dimaksudkan disini adalah pemeriksaan akhir hasil 

pekerjaan dilapangan. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai suatu upaya yang diperlukan 

untuk memenuhi terwujudnya pembangunan sarana  dan  

prasarana  yang berkualitas memenuhi seluruh persyaratan yang 

ditetapkan dalam Kontrak. baik maka pada tahap pelaksanaan 

pembangunan fisik perlu dilakukan sertifikasi. Selain itu, 

pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai bagian dari proses serah 

terima hasil pekerjaan dari BKM/LKM kepada PPK. 

Sasaran/keluaran yang diharapkan dari sertifikasi adalah agar 

kualitas hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat 

tercapai sesuai dengan ketentuan/standar  yang di 

persyaratkan/direncanakan sehingga dapat diterima oleh pihak 

pemberi pekerjaan (PPK). 

Ukuran pencapaian keluaran: 

i. Terbentuknya Tim Sertifikasi Pekerjaan yang melibatkan 

unsur PPK, BKM/LKM, Tim Teknis Pemda dan Konsultan 

(Askot Infra/Fasilitator Teknik) 

ii. Kemajuan kegiatan sertifikasi telah mencapai 100% 

(selesai); 
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iii. Diketahuinya rekomendasi atas kelayakan (kualitas dan 

manfaat) dari kegiatan infrastruktur yang telah dibangun 

sesuai hasil pemeriksaan lapangan; 

iv. Dibuat/adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2) 

sesuai Rekomendasi hasil pemeriksaan dilapangan. 

Sertifikasi infrastruktur, antara lain mencakup aspek : 

i. Capaian Kualitas Proses dan Pemanfaatan, dengan 

indikatornya, antara lain: 

(1) Kelengkapan komponen/bagian-bagian infrastruktur 

yang dibangun dapat memberikan 

keamanan/keselamatan bagi pemanfaat; 

(2) Infrastruktur yang dibangun aman dan mudah diakses 

oleh pemanfaat; 

(3) Infrastruktur yang dibangun dapat menjamin 

kesehatan bagi pemanfaat; 

(4) Upaya penanganan dampak (lingkungan  dan  sosial) 

telah dilaksanakan dengan baik/terpenuhi (tidak 

menimbulkan dampak signifikan atas 

lingkungan/sosial);  

(5) Infrastruktur yang dibangun dapat 

berfungsi/dimanfaatkan oleh warga; 

(6) Infrastruktur yang dibangun sesuai dan memenuhi 

standar teknis yang direncanakan.  

ii. Capaian kesesuaian volume dan kualitas pekerjaan, dengan 

indikatornya berupa kesesuaian realisasi volume dan 

kualitas setiap jenis pekerjaan dengan volume yang 

direncanakan dan spesifikasi teknisnya. Bila ditemukan 

ada cacat atau kekurangan maka harus dicatat untuk 

diberikan solusinya. 

iii. Capaian pemanfaatan dana, dengan indikatornya berupa 

kesesuaian realisasi pemanfaatan swadaya masyarakat dan 

dana APBN dengan rencana pembiayaan yang telah 

ditetapkan. Apakah telah sesuai rencana atau tidak. 
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Proses sertifikasi dilakukan langsung di lapangan oleh Tim 

Sertifikasi, dimana Tim Sertifikasi ini dibentuk terlebih 

dahulu oleh pihak PPK bersama BKM/UPL.    

Adapun mekanismenya secara diagram dapat dilihat pada 

gambar 1. yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Gambar V.1. Diagram Alir  Mekanisme  Sertifikasi  Kegiatan 

Infrastruktur  

i. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari Pelaksana 

Kegiatan yang menunjukan bahwa pekerjaan telah mencapai 

100%, maka Pelaksana Kegiatan wajib mengajukan surat 

permohonan untuk dilakukan Sertifikasi hasil pekerjaan 

kepada BKM/UPL. Berdasarkan hal tersebut BKM/LKM 

mengajukan permohonan kepada PPK, ditembuskan kepada 

fasilitator teknik/askot infrastruktur; 

ii. Tim Sertifikasi melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 

semua aspek sertifikasi. Hasil Penilaian masing-masing 

aspek sertifikasi disepakati bersama-sama oleh Tim 

Sertifikasi; 

iii. Setelah seluruh pemeriksaan aspek selesai, maka 

dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dan rekomendasi. 

Adapun alternatif bentuk kesimpulan dan rekomendasi, 

yaitu: 
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▪ Pekerjaan dinyatakan Layak/Selesai (berkualitas baik  

dan  bermanfaat); 

Apabila pekerjaan dinyatakan layak/selesai maka 

dilanjutkan dengan Serahterima hasil pekerjaan dari 

BKM/LKM kepada PPK selaku pemberi pekerjaan dan 

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 

▪ Pekerjaan dinyatakan Belum Selesai/Layak dengan 

Penyempurnaan; 

Apabila pekerjaan dinyatakan belum selesai maka 

tindaklanjutnya adalah Pelaksana Kegiatan harus 

melakukan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana 

catatan/rekomendasi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan 

harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Pekerjaan (BAP2). Tim Sertifikasi juga menyepakati batas 

waktu penyempurnaan yang akan dilakukan KSM/Panitia. 

Penyempurnaan ini harus dievaluasi kembali oleh Tim 

Sertifikasi, dan setelah hasil perbaikan/penyempurnaan 

dinyatakan diterima baru dapat dilanjutkan dengan 

Serahterima hasil pekerjaan kepada PPK selaku pemberi 

pekerjaan. 

▪ Pekerjaan dinyatakan Tidak Layak  

 Apabila pekerjaan telah selesai dan disertifikasi, tetapi 

bangunan tidak dapat dioperasikan/dimanfaatkan (tidak 

cukup hanya sekedar penyempurnaan), maka dinyatakan 

Tidak Layak. Dalam hal demikian maka tindaklanjutnya 

perlu dilakukan kesepakatan bersama masyarakat dan 

melibatkan pihak-pihak terkait, seperti BKM/LKM, 

pemerintah kelurahan/desa dan Pemda untuk mencari 

solusi agar bangunan dapat dioperasikan dan bermanfaat 

bagi masyarakat. 

iv. Seluruh hasil Sertifikasi ini diarsipkan oleh PPK, BKM/UPL 

dan fasilitator teknik/askot infrastruktur. 

▪ Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2).  
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BAP2 dibuat bersama-sama antara Tim Sertifikasi dengan 

Pelaksana Pekerjaan setelah melakukan 

pemeriksaan/Sertifikasi pekerjaan dilapangan. Jadi syarat 

BAP2 dibuat adalah apabila telah dilakukan pemeriksaan 

pekerjaan bersama-sama. 
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VI. TAHAP PASCA KONSTRUKSI 

Tahap pasca konstruksi pembangunan infrastruktur atau tahap 

keberlanjutan adalah merupakan tahap pelaksanaan 

operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah 

dibangun, termasuk pengembangan yang diperlukan. 

Pemanfaatan/Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) adalah serangkaian 

kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun 

berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat 

berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana.  

a. Serah Terima Pengelolaan  

Setelah serahterima hasil pekerjaan BKM/LKM kepada PPK selesai 

maka dilanjutkan dengan serahterima hasil pekerjaan infrastruktur 

kepada Pemerintah Kelurahan melalui Pokja PKP kabupaten/kota. 

Selanjutnya pemerintah kelurahan melakukan pengelolaan kegiatan 

pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur melalui Kelompok 

Pemanfaat Pemeliharaan (KPP). 

Dengan proses serah terima ini diharapkan dapat meningkatkan 

komitmen bagi pemerintah kelurahan/desa bersama warga untuk 

melaksanakan pemeliharaan dan bagi pemerintah daerah untuk 

secara terus-menerus memberikan dukungan dan pembinaan secara 

berkesinambungan sehingga prasarana dapat bermanfaat secara 

terus-menerus bagi masyarakat; 

b. Pemanfaatan dan Pemeliharaan 

Dalam rangka pelestarian dan keberlanjutan hasil-hasil 

pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan maka perlu 

adanya pemanfaatan dan pemeliharaan yang optimal oleh 

masyarakat. 

Pembangunan melalui program KOTAKU dengan pendekatan 

pemberdaayan masyarakat mengupayakan pengembangan dan 

penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, 

yaitu bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang 

mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi 

permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan memutuskan 

sendiri infrastruktur yang akan dibangun. Selanjutnya pada tahap 



- 176 - 

pelaksanaan, masyarakat dan melaksanakan sendiri dan 

mengawasai kegiatan pembangunannya.  

Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan 

infrastruktur (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki infrastruktur 

(tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul “kesadaran dan rasa 

tanggungjawab” untuk memelihara infrastruktur yang telah 

dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang 

berkesinambungan dan lestari. 

Dengan pertimbangan bahwa Fasilitator teknik/askot infrastruktur 

tidak dapat secara terus menerus memberinkan pendampingan 

secara teknis selama tahap pemanfaatan dan pemeliharaan ini maka 

pemerintah kab/kota selaku pembina masyarakat perlu secara 

intensif memfasilitasi kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan. 

Kegiatan pada tahap ini mencakup: 

1) Pengorganisasian 

Kegiatan pengeorganisasian ini mencakup: 

i. Pembentukan organisasi  

Pembentukan organisasi pengelola pemanfaatan dan 

pemeliharaan dilakukan oleh KPP. Kelompok ini dapat 

dibentuk dengan menggunakan organisasi kemasyarakatan 

yang sudah ada atau dengan membentuk organisasi baru 

dilengkapi dengan susunan kepengurusan. 

ii. Penyusunan Program Kerja 

Untuk melaksanakan kegiatan maka organisasi KPP perlu 

menyusun program kerja  pemanfaatan  dan  pemeliharaan. 

Program kerja ini meliputi Aturan organisasi dan rencana 

kerja yang disepakati bersama oleh masyarakat. 

2) Operasional dan pemeliharaan 

Kegiatan pemanfaatan dan Pemeliharaan ini pada dasarnya 

mengandung 2 (dua) unsur kegiatan utama yaitu: 

i. Pemanfaatan/pengoperasian yang berarti penggunaan 

prasarana harus sesuai dengan fungsi utama prasarananya; 
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ii. Pemeliharaan yang berarti kegiatan yang dilakukan baik 

rutin maupun berkala harus tetap menjaga prasarana yang 

telah dibangun dapat berfungsi dengan baik. 

Kedua hal tersebut saling terkait, dimana pengoperasian secara 

benar akan mencegah terjadinya kerusakan dini dan agar 

fungsi/manfaat prasarana dapat berkelanjutan maka 

pemanfaatan prasarana harus dibarengi dengan 

pemeliharaannya. 

Uraian selengkapnya tentang Operasi dan Pemeliharaan dapat 

dilihat pada Buku POS Pemanfaatan dan Pemeliharaan 

Infrastruktur. 

3) Pengembangan Infrastruktur   

Kegiatan pengembangan infrastruktur merupakan lanjutan dari 

kegiatan pemanfaatan  dan  pemeliharaan. Dari hasil 

pemanfaatan dan pemeliharaan dapat dilakukan pengembangan 

infrastruktur yang telah ada baik dari segi kualitas maupun 

kuantitatsnya guna memberikan pelayanan yang lebih luas 

kepada masyarakat. 
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VII. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN  

a. Pemantauan 

Pemantauan terhadap pelaksanaan Program KOTAKU menjadi 

tanggungjawab semua pelaku pengelola program sehingga kegiatan 

pemantauan akan dilaksanakan dimasing-masing tingkatan;  

Pemantauan harus dilakukan secara rutin dan dapat dilaksanakan 

diseluruh tahapan program mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan keberlanjutan; 

Pemantauan pelaksanaan kegiatan Program KOTAKU dapat 

dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pemantauan tidak langsung dan 

pemantauan langsung; 

1) Pemantauan tidak langsung dilakukan tanpa melihat 

realita/fakta secara langsung dilapangan. Pengamatan terhadap 

kondisi lapangan dilakukan dengan memanfaatkan sumber 

data/informasi dari data SIM, Website http://kotaku.pu.go.id, 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM), kinerja pelaku 

pendamping, laporan, dan data lainnya dari berbagai media yang 

ada. Prosedur ini dikembangkan dengan melakukan analisis 

terhadap capaian kuantitatif kegiatan seperti progres kegiatan, 

hasil kegiatan, dll. Acuan yang digunakan untuk memantau 

capaian pelaksanaan kegiatan diantaranya target RPJMD/RKPD, 

Indikator Kinerja Penanganan Kumuh, Key Performance Indicators 

(indikator kinerja kunci) program, workplan, dll; 

2) Pemantauan langsung dilakukan dengan cara memeriksa, 

mengidentifikasi, meneliti pelaksanaan kegiatan secara langsung 

sehingga dapat diukur apakah pelaksanaan yang sedang berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang ada atau meneliti apakah output 

kegiatan sudah memenuhi standar atau target yang telah 

ditetapkan. Proses perbaikan dilakukan melalui pemberian 

petunjuk atau arahan kepada para pelaku lapangan agar 

penyimpangan/permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dan 

pelaksanaan kegiatan dapat kembali pada mekanisme dan alur 

yang sudah ditetapkan;  
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b. Pengendalian 

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan monitoring, supervisi dan 

tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan 

KOTAKU dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan selesai, 

berfungsi dan sesuai dengan prasyarat dan kemanfaatannya bagi 

masyarakat; 

Lebih rinci teknis pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan pada 

Tahap Pemantauan dan Pengendalian, dapat dilihat pada Petunjuk 

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program. 
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Format II.1.  Surat Keputusan Penerima BPM 

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ... 

SATUAN KERJA ... 

NOMOR .../20..... 

TENTANG 

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT (BPM) 

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) 

TAHUN ANGGARAN 20... 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat 

Komitmen tentang penerima bantuan; 

c. bahwa nama-nama penerima bantuan yang 

tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah 

memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi 

penerima Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat 

(BPM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya; 

d. bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur 

Jenderal Cipta Karya Nomor ... tahun 20... tentang 

Penetapan Lokasi ...; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 

tentang Penerima Bantuan Pemerintah untuk 
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Masyarakat (BPM) National Slum Upgrading Program 

(NSUP) Tahun Anggaran 20...; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 

2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang 

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 172); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1005); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); dan 
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7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima 

BPM NSUP) 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ... 

SATUAN KERJA ... TENTANG PENERIMA BANTUAN 

PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT (BPM) NATIONAL 

SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) TAHUN 

ANGGARAN 20.... 

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima BPM yang 

selanjutnya disebut penerima BPM sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini. 

KEDUA : Tahapan pencairan BPM dilaksanakan melalui 2 (dua) 

tahap yaitu Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) 

dan Tahap II sebear 30% (tiga puluh persen) dari 

keseluruhan dana BPM. 

KETIGA : Penerima BPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti 

NSUP sesuai Pedoman yang berlaku. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
    

Ditetapkan di ...  

Pada tanggal ... 20... 

Pejabat Pembuat Komitmen ... 

Satuan Kerja ... 

 

___________________________ 

NIP. ... 
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Disahkan di ...  

Pada tanggal ... 20... 

Kepala Satuan Kerja ... 

 

 

___________________________ 

NIP. ... 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Gubernur ...; 

2. Direktur Jenderal Cipta Karya; 

3. Bupati/Walikota ...; 

4. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman; 

5. Pokja PKP Provinsi; 

6. Pokja PKP Kabupaten/Kota; dan 

7. Penerima Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM). 
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Lampiran  

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ... 

Satuan Kerja ... 

Nomor :  

Perihal : Penerima Bantuan Pemerintah 

untuk Masyarakat (BPM) 
National Slum Upgrading 
Program (NSUP) 

Tahun Anggaran 20... 

 

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT (BPM) 

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) 

TAHUN ANGGARAN 20... 

PROVINSI ... 

KABUPATEN/KOTA ... 

 

No Nama BKM/LKM   Alamat 

Jumlah pagu 

Bantuan 

(Rp) 

Nama Bank & 

Nomor 
Rekening 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

dst     

 

Pejabat Pembuat Komitmen ... 

Satuan Kerja ... 

 

___________________________ 

NIP. ... 



- 185 - 

Format  II.2. Surat Perjanjian Kerja Sama   

 

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPK) 

 

Antara 

 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ... 

SATUAN KERJA ... 

 

dengan 

 

BKM/LKM... 

 

Nomor : ... 

      

 

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., bertempat di ..., yang bertanda 

tangan di bawah ini :  

 

1. NAMA : ...  

JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ... 

NIP. : ... 

INSTANSI : ... 

ALAMAT : ... 

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh 

karena itu bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja ... 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor ... tanggal ..., selanjutnya disebut 

PIHAK KESATU. 

 

2. NAMA  : ...  

JABATAN  : KoordinatorBKM/LKM  

ALAMAT  : ...  
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Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh 

karena itu bertindak untuk dan atas nama Masyarakat 

Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ... 

sesuai dengan hasil musyawarah pendirian BKM/LKM, pada 

hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., dan dicatatkan pada 

Notaris ... Nomor ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:  

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesai Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga; 

3. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 tentang 

Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh ...; 

4. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor ... Tentang Penetapan Kelurahan/Desa 

Sasaran National Slum Upgrading Program (NSUP) Tahun 20...;  

5. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ... Satuan Kerja ... tentang 

Penetapan Penerima BPM NSUP tahun 20 ...; 

6. ... dst **) 

*) coret yang tidak perlu. 

**) diisi dengan aturan hukum yang berlaku di kab/kota. 

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK 

sepakat untuk mengadakan mengadakan ikatan Kontrak Kerja Sama, untuk 

melaksanakan National Slum Upgrading Program (NSUP) yang pembiayaannya 

didapat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja ..., 

untuk Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ..., dengan 

ketentuan - ketentuan sebagai berikut:  
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Pasal 1 

TUJUAN PERJANJIAN 

Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah bahwa PIHAK KEDUA harus 

melaksanakan Pekerjaan yang menjadi Pokok Perjanjian, sehingga Hasil 

Pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan PIHAK KESATU, sesuai dengan 

ketentuan - ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.  

 

 

Pasal 2  

LINGKUP PEKERJAAN  

PIHAK KESATU memberi BPM kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

menerima Tugas Pekerjaan dari PIHAK KESATU yaitu untuk 

menyelenggarakan Pekerjaan:  

Nama Kegiatan : ... 

Lokasi Kegiatan : ... 

Kelurahan/Desa : ... 

Kecamatan : ... 

Kota/Kabupaten : ... 

Provinsi : ... 

 

 

Pasal 3  

DOKUMEN PERJANJIAN  

(1) Perjanjian Kerja Sama ini terdiri dari dokumen sebagai berikut : 

a. Surat Perjanjian Kerja Sama  

b. Surat Keputusan Penetapan Penerima NSUP 

c. Pakta Integritas 

d. Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya. 

e. Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu 

kesatuan. 
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Pasal 4  

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PIHAK KEDUA dilakukan oleh 

PIHAK KESATU. 

(2) PIHAK KESATU dalam pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Tim 

Fasilitator/Tim Korkot dan pihak lain sesuai ketentuan program. 

 

 

Pasal 5 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  

(1) PIHAK KESATU wajib memfasilitasi PIHAK KEDUA, sesuai kewenangan 

dan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan; 

(2) PIHAK KESATU wajib membayar PIHAK KEDUA atas pelaksanaan 

pekerjaan sebagaimana syarat-syarat dan cara pembayaran dalam 

Dokumen Perjanjian Kerja Sama ini. 

(3) PIHAK KEDUA wajib mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani 

bersama wakil masyarakat. 

(4) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan secara swakelola. 

(5) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil kegiatan dalam bentuk Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan (LPJ) dalam rangkap 5 kepada 

PIHAK KESATU, yang berisi: 

a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh 2 (dua) 

orang saksi; 

b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh 

koordinator penerima bantuan;  

c. Foto kegiatan (0%;25%;50%;75%;100%) dan titik koordinat lokasi 

kegiatan;  

d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;  

e. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan  

f. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PIHAK 

KESATU sesuai dengan perjanjian Kerja Sama sebagai dokumen 

tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan (bila ada). 
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Pasal 6  

NILAI PERJANJIAN 

(1) Nilai Perjanjian Kerja Sama ini sebesar Rp. ... ( ... rupiah). 

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Dana Non 

Fisik/Biaya aministrasi dan operasional sebesar Rp. ... ( ... rupiah). 

 

 

Pasal 7  

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 

(1) Pelaksanaan kegiatan dapat dimulai setelah Surat Perjanjian Kerja Sama 

(SPK) ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah ... hari kalender, terhitung 

mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., sampai dengan tanggal ..., bulan ..., 

tahun .... 

(3) PIHAK KEDUA menyusun Laporan Pertanggungjawaban untuk diserahkan 

kepada PIHAK KESATU setelah seluruh kegiatan diselesaikan. 

(4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, PIHAK KESATU wajib 

mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 

 

 

Pasal 8  

PEMBAYARAN 

(1) Semua Pembayaran dilakukan secara langsung. Pembayaran dilakukan 

melalui Bank penyalur  .... 

(2) Satker ... selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah 

Membayar (SPM) kepada KPPN setempat setelah ditandatanganinya Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) atas pengajuan pencairan dana oleh 

BKM/LKM.... 

(3) Pengajuan Dana untuk Pekerjaan dilakukan sesuai pentahapan pencairan 

berdasarkan jenis kegiatan dalam petunjuk teknis. 

(4) Pengajuan Pencairan Dana harus dilengkapi dengan persyaratan 

pencairan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan 

Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. 
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(5) Apabila terjadi penyimpangan di lapangan, maka PIHAK KESATU berhak 

untuk melakukan penangguhan pembayaran tahap berikutnya sampai 

dengan adanya penyelesaian permasalahan di lapangan. 

 

 

Pasal 9 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

(1) Apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaannya, PIHAK KEDUA 

membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ) dan telah 

diverifikasi oleh Tim Fasilitator/Tim Korkot, untuk menyatakan seluruh 

Pekerjaan telah selesai dan siap diperiksa oleh PIHAK KESATU. 

(2) Apabila sampai batas waktu akhir Tahun Anggaran 20..., PIHAK KEDUA 

tetap belum dapat menyelesaikan pekerjaan, atau dana belum tersalurkan 

seluruhnya, maka PIHAK KEDUA harus membuat Berita Acara Status 

Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai Pengganti Laporan 

Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ).  

(3) BASPK harus memuat Kondisi Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang tercapai 

pada saat itu dan disertai Lampiran Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) 

hingga saat itu beserta gambar - gambar prasarana terbangun hingga saat 

itu. 

(4) Apabila hingga penandatanganan BASPK, masih terdapat sisa dana yang 

belum terserap maka sisa dana tersebut harus dikembalikan oleh PIHAK 

KEDUA ke kas negara dengan menyampaikan bukti surat setoran sisa 

dana ke rekening Kas Negara kepada PIHAK KESATU. 

 

 

Pasal 10 

PERSELISIHAN 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan, PARA PIHAK mengutamakan musyawarah 

untuk mufakat. 

(2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK 

sepakat menunjuk pengadilan negeri setempat.  

(3) PARA PIHAK memilih domisili hukum masing-masing sesuai dengan 

tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah. 
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Pasal 11 

KEADAAN KAHAR 

(1) Yang digolongkan dalam keadaan kahar antara lain: 

a. Peperangan; 

b. Kerusuhan; 

c. Revolusi;  

d. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, 

tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan; 

e. Kebakaran;  

f. Gangguan industri lainnya.  

(2) Apabila terjadi hal - hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga 

pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat 

terpenuhi, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah 

untuk mufakat. 

 

 

Pasal 12 

KETENTUAN PENUTUP 

(1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK 

KESATU dan PIHAK KEDUA dilengkapi lampiran - lampirannya yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

(2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai Rp.6.000,00, yang masing 

- masing mempunyai Kekuatan Hukum yang sama, serta salinan rangkap 

4 (empat) yang masing - masing diperuntukan: 

Salinan ke - 1 : (Koordinator Kota/Kabupaten) ... 

Salinan ke - 2 : (Pemerintah Desa/Kelurahan) ...  

Salinan ke - 3 : Arsip PIHAK KESATU ... 

Salinan ke - 4 : Arsip PIHAK KEDUA ... 
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PIHAK KEDUA 

 

 PIHAK KESATU 

(___________________) 

Nama Jelas 

 (___________________) 

Nama Jelas 
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Format II.3. Pakta Integritas Pelaksana  

 

 

<KOP SURAT> 

BERITA ACARA PAKTA INTEGRITAS 

 

 

Sesuai dengan Rembug Warga Kelurahan/Desa, yang diselenggarakan di 

Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ..., Provinsi ..., pada hari 

..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., jam ... s.d. .., tempat .... 

 

Maka dengan ini masyarakat telah Memutuskan/ Menyepakati yaitu: 

1. Menerima BPM NSUP Tahun 20... dan sanggup melaksanakan dan 

menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Umum Program Kota Tanpa 

Kumuh Tahun 20.... 

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang sudah 

diajukan kepada PPK .... 

3. Menyelesaikan administrasi pelaporan kegiatan dengan benar dan 

lengkap. 

4. Menjamin terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan operasional 

terhadap hasil-hasil kegiatan. 

5. Sepakat untuk tidak memberi atau menjanjikan akan memberi secara 

langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk 

lainnya yang diketahui atau patut diperkirakan, bahwa yang meminta, 

atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin 

berkaitan dengan penyalahgunaan BPM. 

6. Sepakat untuk tidak melakukan pemotongan dana yang disalurkan 

kepada masyarakat. 

7. Bilamana ditemukan penyalahgunaan dana berdasarkan Hasil 

Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa/kelurahan 

harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat 

BPM bagi masyarakat. 
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Demikian Berita Acara Pakta Integritas ini dibuat dan disahkan dengan 

penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

... , tanggal ... ... 20...  

  

BKM/LKM dan Wakil Masyarakat  

Nama Jabatan Tanda Tangan 

1.   1.  

2.   2. 

3.  3.  

Dst.    

Keterangan: 

*) coret yang tidak perlu 



- 195 - 

Format II.4. Lembar Verifikasi Dokumen Pencairan Bantuan Pemerintah untuk 

Masyarakat (BPM) 

 

LEMBAR VERIFIKASI 

DOKUMEN PENCAIRAN BPM NSUP  

 

BKM/LKM : ... 

Kelurahan/Desa : ... 

Kecamatan : ... 

Kota/ Kabupaten : ... 

 

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen 

No. Jenis Dokumen Tahap 

Kelengkapan Kebenaran 

Pengisian Data 

Ada Tidak Benar Salah 

1. 
SK Penetapan Penerima 

BPM  
I 

  
  

2. 
Surat Perjanjian Kerja Sama 

(SPK) 
I 

  
  

3. Pakta Integritas Pelaksana I,II     

4. 
Pengelolaan Lingkungan dan 

Sosial14 
I,II 

  
  

5. KWITANSI I,II     

6. 
Fotocopy Rekening 

BKM/LKM 
I,II 

  
  

7. 

Surat Pernyataan Kemajuan 

Pelaksanaan Kegiatan (SP-

KPK) 

II 

  

  

8. Dst.      

Keterangan: 

*) coret yang tidak perlu 

 
14 Melampirkan Checklist pengelolaan lingkungan dan sosial (format I.19) 
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B. Rekomendasi Verifikator 

No. Level 
Nama 

dan NIP 

Tanda Tangan  & 

Cap 

Lembaga/Instansi 

Tanggal 
Keterangan/ 

Catatan 

1. 
Korkot/Askot 

Mandiri........ 
 

   

2. 

Team Leader 

Prov........ 

OC/OSP..... 

 

   

3. 

 
SATKER .......  
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Format II.5.  Kwitansi Bukti Pembayaran 

 

Tahun Anggaran : ... 

Nomor Bukti : ... 

MAK : ... 

   

 

 

Nomor : ... 

 

Sudah Terima Dari : Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang 

Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja 

Satker ... 

Jumlah Uang : Rp. ... 

Terbilang : ... 

Untuk Pembayaran : Pencairan BPM NSUP Tahap ... 

Kepada BKM/LKM ... 

   

..., ... ... 20... 

 

Keterangan: 

*) coret yang tidak perlu 

 

Setuju dibayar : 

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  

Satker ... 

 

 

( ………………………………… ) 

NIP. ... 

 

BKM/LKM... 

 

      

                                

 ( ………...................………….. ) 

Koordinator 

KWITANSI  BUKTI  PEMBAYARAN 
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Format II.6. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Infrastruktur Skala Lingkungan  

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)  
NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) 

                
Kabupaten/Kota :……………………………………     Kelurahan/Desa :……………………………………   
Kecamatan :……………………………………     BKM/LKM :……………………………………   

            

No   URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

HARGA (Rp) 
JUMLAH HARGA RPD TAHP-

1 (70%) 
JUMLAH HARGA 

RPD TAHP-2 (30%) 

1 PAKET 01       -                                           -  -  
 1. (Kegiatan, Lokasi RT/RW)                                                -  -  
 2. (Kegiatan, Lokasi RT/RW)                                                -  -  
 Dst                                                  -  -  

2 PAKET 02       -                                           -  -  
 1. (Kegiatan, Lokasi RT/RW)                                                -  -  
 2. (Kegiatan, Lokasi RT/RW)                                                -  -  
 Dst                                                  -  -  

3 BIAYA OPERASIONAL (BOP)     -                                           -  -  

  JUMLAH TOTAL           

          

 
………………………, ……………………20…. 
    

Diverifikasi Oleh: 

Askot Infrastruktur 

 

 

Menyetujui: 

Lurah/Ka Desa 

Dibuat Oleh: 

Koordinator BKM/LKM 

(…………………………….) (…………………………….) (…………………………….) 
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Format II.7.  Gambar Perencanaan Teknis 

 

(Dibuat sesuai Jumlah Kegiatan) 

  

GAMBAR : 

1.PETA LOKASI 

2. SITE PLAN 

3. DENAH/TAMPAK 

4. POTONGAN MEMANJANG & MELINTANG 

5. GAMBAR DETIL 

PROVINSI : 

KAB /  KOTA : 

KEL / DESA :  

TANGGAL : 

KECAMATAN : 

DIBUAT OLEH : 

Fasilitator Teknik 

 

(...........................) 

 

DIPERIKSA : 

Askot Infrastruktur 

 

(...........................) 

 

DISETUJUI OLEH : 

....................... 

 

(...........................) 

 

NO. GAMBAR  JML. LBR  

SKALA  NAMA GAMBAR  

NATIONAL SLUM 

UPGRADING PROGRAM 

(NSUP) 
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Format I.8. Photo Dokumentasi Awal (0%) 

 

(Dibuat sesuai Jumlah Kegiatan) 

  

NAMA KEGIATAN -2 : 

NATIONAL SLUM 

UPGRADING PROGRAM 

(NSUP) 

KEL / DESA : 

NAMA KEGIATAN -1 : 

LOKASI RT/RW : 

TITIK 1 

0% 

KOORDINAT : 

TITIK 1 

0% 

LOKASI RT/RW : 

KOORDINAT : 
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Format II.9. Resume usulan kegiatan disetujui 

DAFTAR USULAN KEGIATAN LAYAK/DISETUJUI 

              

Kabupaten/Kota :……………………………………………… Kelurahan/Desa :……………………………………   

Kecamatan :……………………………………………… BKM/LKM :……………………………………   

              

No 
NAMA 
PAKET 

PEKERJAAN LOKASI VOLUME Satuan 
JUMLAH 
BIAYA 

(Rp) 

1 PKET 01 1. (Nama Kegiatan) 
(Lokasi 
jalan/Gang/RT/RW)       

    2. (Nama Kegiatan) 
(Lokasi 
jalan/Gang/RT/RW)       

    Dst         

  
Subjumlah (1) 

                              
-  

2 PKET 02 1. (Nama Kegiatan) 
(Lokasi 
jalan/Gang/RT/RW)       

    2. (Nama Kegiatan) 
(Lokasi 
jalan/Gang/RT/RW)       

    Dst         

  
Subjumlah (2) 

                              
-  

3 
BOP 
BKM/LKM           

  
Subjumlah (3) 

                              
-  

TOTAL BIAYA (1+2+3) 
                              
-  

       

 
 
 
   



- 202 - 

…………………..,…………………20….. 
  

 

  
 

            
Diverifikasi Oleh: 

Askot Infrastruktur 

 

 

Menyetujui: 

Lurah/Ka Desa 

Dibuat Oleh: 

Koordinator BKM/LKM 

(…………………………….) (…………………………….) (…………………………….) 
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Format II.10. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 

 

<KOP SURAT> 

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

NOMOR: ... 

 

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah 

ini: 

Nama : ... 

Jabatan : Koordinator BKM/LKM ... 

Alamat : ... 

 

Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 

 

Berdasarkan Surat Keputusan ... Nomor ... tentang ... dan Perjanjian Kerja 

Sama antara ... dengan ... Nomor ... tentang ... mendapatkan bantuan .... 

Berupa ... dengan nilai bantuan sebesar Rp. ... (... rupiah). 

1. Sampai dengan tanggal ..., kemajuan penyelesaian pekerjaan ... sebesar 

... %. 

2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah 

dibuat mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia untuk 

dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Demikian Laporan Kemajuan Penyelsaian Pekerjaan ini dibuat dengan 

sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

...,... ... 20... 

Koordinator BKM/LKM... 

 

 

(________________________) 

Keterangan: 

*) Coret yang tidak perlu
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Format II.11. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Minggu Ke : ............ s/d ............. 

Kabupaten/Kota : ................   
 

       

Kecamatan : ................   
 

 Paket Pekerjaan : ............................ 

Kelurahahn/Desa : ................   
 

       

KSM/Panitia : ................   
 

 Tanggal : ......... s/d ........... 
 

      
 

       
1. KEMAJUAN FISIK 

     
 

       

No 
URAIAN 

PEKERJAAN 
SATUA

N 

VOLUM
E 

RENCA

NA 

HARG

A 
SATUA

N 

JUMLA

H 
HARGA 

BOBOT 

RENCAN
A 

REALISASI VOLUME PEKERJAAN 
BOBOT 

KEMAJUAN 
PEKERJAAN 
S/D SAAT 

INI % 

SISA PEKERJAAN 

s.d 
period
e lalu 

period
e ini 

s.d saat ini 
Volum

e 
Prosen (%) BOBOT  (%) 

(Rp) (Rp) (%) 
Volum

e 
Volum

e 
Volum

e 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

=8+9 
11=(10/4)x1

00 
12=(11x7)/1

00 
13=4-

10 
14=(13/4)x1

00 
15=(14x7)/1

00 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

Ds
t             

  
              

JUMLAH         100,00%                 
               
2. REALISASI DANA 

     
 

       

No

. 
URAIAN 

TOTAL RENCANA BIAYA 
REALISASI s/d PERIODE 

LALU 
REALISASI s/d SAAT INI SISA DANA 

(Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 

1 Sumber Dana BPM               
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Format II.12. Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan Dan Sisa Dana  

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN 

BPM NSUP 

BKM/LKM :         
Desa/Kelurahan :         
Kecamatan :         
Kabupaten/Kota :         
Provinsi :         

           

NO. 

Alokasi Bantuan 

Pemerintah untuk 
Masyarakat 

(BPM)/Kegiatan 

RENCANA REALISASI 

Saldo 
(Rp) 

Volume 
Satuan  

(m/unit) 

Harga 

satuan 

(Rp) 

Total 

(Rp) 
Volume 

Satuan  

(m/unit) 

Harga satuan 

(Rp) 
Total  (Rp) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

JUMLAH TOTAL BIAYA                   

        ………………….,….…………… 20… 

Mengetahui          
Koordinator BKM/LKM       Bendahara  

           

           

           
(………………………………………)       (………………………………)  
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Format II.13. Surat Pernyataan Bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran Telah 

Disimpan 

 

<KOP SURAT> 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 1. Nama : ... 

2. Jabatan : ... 

3. Nama BKM/LKM : ... 

4. Kelurahan/Desa : ... 

5. Kecamatan : ... 

6. Kota/Kabupaten : ... 

7. Provinsi : ... 

 

Menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran terkait dengan BPM melalui 

National Slum Upgrading Program (NSUP) telah tersimpan di 

Kantor/Sekretariat: ... dan sampai dengan saat ini keseluruhan bukti-bukti 

pengeluaran tersebut dalam kondisi baik. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

...,... ... 20... 

Koordinator  

BKM/LKM..... 

 

 

 

(________________________) 

Keterangan: 

*) Coret yang tidak perlu 
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Format II.14.  Dokumentasi Kegiatan Infrastruktur 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) 

 Nama KSM/Panitia 

Desa/Kelurahan 

Jenis Prasarana 

Titik 1  

0 % 

Titik Koordinat 

 Nama KSM/Panitia 

Desa/Kelurahan 

Jenis Prasarana 

Titik 2  

25 % 

Titik Koordinat 

 Nama KSM/Panitia 

Desa/Kelurahan 

Jenis Prasarana 

Titik 3 

 50 % 

Titik Koordinat 

 Nama KSM/Panitia 

Desa/Kelurahan 

Jenis Prasarana 

Titik 4 

 75 % 

Titik Koordinat 

 Nama KSM/Panitia 

Desa/Kelurahan 

Jenis Prasarana 

Titik 5 
 100 % 

Titik Koordinat 
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Format II.15. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan 

 

<KOP SURAT> 

BERITA ACARA STATUS PELAKSANAAN KEGIATAN (BASPK) 

NOMOR: ... 

 

Pada hari ini ..., tanggal 31 bulan Desember tahun ..., bertempat di ..., yang 

bertanda tangan di bawah ini :  

 

Nama : ... 

Jabatan : Koordinator BKM/LKM...  

Alamat : RT .../ RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota/Kab ... 

 

Menyatakan status pelaksanaan kegiatan NSUP di Kelurahan ... Kecamatan 

... Kota/Kabupaten ...  Provinsi ... pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di 

atas sebagai berikut : 

No Jenis Pekerjaan Satuan 
Volume Pekerjaan Realisasi Keuangan 

Target Capaian % Target  Capaian % 

1 ... ... ... ... ... ... ... ... 

2 ... ... ... ... ... ... ... ... 

3 ... ... ... ... ... ... ... ... 

4 ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Berita Acara ini dilampiri Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang terdiri dari 

: 

1. Realisasi Rencana Penggunaan Dana (RPD); 

2. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (LKPP); 

3. Rincian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (RLKPP);  

4. Gambar teknis; dan 

5. Foto progres terkini. 
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Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan   

 

..., ... ..., 20... 

 

Mengetahui 

 

 

 

 

(_____________________________) 

Kepala Kelurahan/Desa 

 

Koordinator  

BKM/LKM 

...... 

 

 

(_____________________________) 

 

 

Koordinator Kota ... 

 

 

 

(_____________________________) 

Koordinator Kota 

 

 

Konsultan Manajemen Wilayah  

Provinsi ... 

 

 

(_____________________________) 

Team Leader 
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Format II.16. Berita Acara Serah Terima  

 

<KOP SURAT> 

BERITA ACARA SERAH TERIMA  

Nomor : ... 

 

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah 

ini :  

1. NAMA : ...  

JABATAN : Koordinator BKM/LKM... 

ALAMAT : ... 

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

2. NAMA  : ...  

NIP : ... 

JABATAN  : PPK ... 

ALAMAT  : ...  

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ... 

sesuai Surat Keputusan ... Nomor ... tentang ... dan Perjanjian Kerja Sama 

antara ... dengan ... tentang ... Nomor .... 

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan 

telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. ... (... rupiah) 

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. ... (... rupiah) 

c. Jumlah total sisa dana                : Rp. ... (... rupiah) 

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana 

Bantuan ... sebesar Rp. ... (... rupiah) telah disimpan sesuai dengan 

ketentuan kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat 

pengawas fungsional. 

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

menerima dari PIHAK KESATU berupa ... dengan nilai ... 
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5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara 

sebesar ... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir*) 

 

PIHAK KESATU 

BKM/LKM  

... 

 

 

 

(_________________________) 

Koordinator 

PIHAK KEDUA 

Pejabat Pembuat Komitmen Satker 

... 

 

 

 

(_________________________) 

              NIP. 

 

Keterangan: 

*) coret yang tidak perlu. 
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Format II.17. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

PENGELOLAAN  LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

A. RENCANA KEGIATAN 

1.  Nama Rencana Kegiatan 
(No/Nama Ruas) 

... 

... 

2.  Lokasi 

a. Desa/Kelurahan 

b. Kecamatan 

c. Kabupaten/Kota 

 

a. ... 

b. ... 

c. ... 

  Eksisting Rencana 

3.  Panjang Ruas ... m ... m 

4.  Lebar ... m ... m 

5.  Keberadaan Perencanaan 
Teknis  Rinci (DED) 

a. Ada, dengan status tahun ... 

b. Belum Ada 

6.  Luas areal Pengadaan Tanah ... ha 

7.  Penggunaan Pengadaan 
Tanah 

a. Permukiman Padat, 
Jumlah KK 

b. Daerah Komersial  

c. Areal Pertanian 

d. Lain-lain  (…) 

 

 

a. ... ha, ... KK 

 

b. ... ha 

c. ... ha 

d. ... ha 

8.  Pengelolaan Lingkungan:  

a. Wajib AMDAL Alasan: ... 

b. Wajib UKL-UPL Alasan: ... 

c. Bebas AMDAL maupun 

UKL-UPL cukup SPPL 

Alasan: ... 

9.  Mekanisme Pengadaan 
Tanah 

 

a. Hibah dan Perizinan a. Hibah ... ha 

b. Izin Pakai ... ha 

c. Izin dilalui ... ha 

b. LARAP Komprehensif 

 

Luas ..., Jumlah ... KK 

 

c. Konsolidasi Tanah (LC) Luas ..., Jumlah ... KK 
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B. IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

 

Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan Dan Sosial 

No. Kriteria Evaluasi Ya Tidak 
Jenis 

Dampak 

Usulan 
Penanganan 

Dampak 

A. LINGKUNGAN     

1. Apakah rencana kegiatan berada 
dan/atau berbatasan langsung 
dengan : 

    

 a. Kawasan hutan lindung     

 b. Kawasan bergambut     

 c. Kawasan resapan air     

 d. Sempadan Sungai     

 e. Sempadan pantai     

 f. Rumah Ibadah, Sekolah, kantor     

 g. Kawasan sekitar waduk/sungai     

 h. Kawasan sekitar mata air     

 i. Kawasan suaka alam (terdiri dari 
cagar alam, suaka marga satwa, 
hutan wisata, daerah 
perlindungan plasma hutan dan 
pengungsian satwa) 

    

 j. Kawasan suaka alam laut dan 
perairan lainnya (termasuk 
perairan laut, perairan darat 
wilayah pesisir, muara sungai, 
gugusan karang atau terumbu 
karang, dan/atau yang 
mempunyai ciri khas berupa 
keragaman. 

    

 k. Kawasan pantai berhutan bakau 
(mangrove) 

    

 l. Taman nasional     

 m. Taman wisata alam     

 n. Kawasan cagar budaya dan ilmu 
pengetahuan (daerah lokasi situs 
purbakala, atau peninggalan 
sejarah bernilai tinggi) 

    

 o. Kawasan permukiman termasuk 
kebudayaan dari Masyarakat 
Adat/istimewa 

    

 p. Kawasan rawan bencana alam     

B. LAHAN DAN TANAH     

1 Apakah kegiatan proyek akan 
menyebabkan ketidakstabilan lereng 
atau membangun tanggul-tanggul 
yang mempunyai risiko 
kelongsoran? 

    

2 Apakah kegiatan proyek akan 
menyebabkan perubahan bentang 
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No. Kriteria Evaluasi Ya Tidak 
Jenis 

Dampak 

Usulan 
Penanganan 

Dampak 

alam dalam skala yang cukup besar 
atau  melakukan pemindahan tanah 
(cut/fill) dalam jumlah yang cukup 
besar? 

3 Apakah kegiatan proyek akan 
menghilangkan lahan pertanian atau 
hutan produksi atau lahan-lahan 
produksi lainnya? 

    

4 Apakah kegiatan proyek akan 
merubah kontur garis pantai 
menghambat aliran drainase atau 
mengganggu aliran sungai? 

    

5 Apakah kegiatan proyek akan 
merusak, menutup, menguruk atau 
merubah bentang alam secara 
permanen 

    

6 Apakah kegiatan proyek 
menyebabkan meningkatnya erosi 
tanah baik yang disebabkan oleh air 
atau angin? 

    

7 Apakah kegiatan proyek akan 
menghalangi pengubahan lahan 
untuk pemanfaatan lain dalam 
jangka panjang? 

    

C AIR     

1 Apakah kegiatan proyek akan 
mengambil air permukaan pada 
tahap konstruksi dan pemeliharaan? 

    

2 Apakah kegiatan proyek akan 
menyebabkan pembuangan limbah 
cair ke sungai, danau, laut yang 
dapat menyebabkan perubahan 
kualitas air permukaan termasuk di 
dalamnya perubahan suhu dan 
kekeruhan? 

    

3 Apakah kegiatan proyek termasuk 
konstruksinya akan memanfaatkan 
air tanah? 

    

4 Apakah kegiatan proyek akan 
menyebabkan perubahan kualitas 
air tanah? 

    

5 Apakah kegiatan proyek akan 

menyebabkan pencemaran terhadap 
air tanah yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan air 
penduduk? 

    

6 Apakah kegiatan proyek akan 
menghasilkan limbah cair domestik 
(WC, air cucian dapur, buangan air 
mandi karyawan atau pengunjung 
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No. Kriteria Evaluasi Ya Tidak 
Jenis 

Dampak 

Usulan 
Penanganan 

Dampak 

dan sebagainya) dalam jumlah 
cukup banyak? 

7 Apakah kegiatan proyek akan 
menyebabkan peningkatan risiko 
tejadinya banjir? 

    

D. SUMBER DAYA ALAM     

1 Apakah kegiatan proyek 
menyebabkan peningkatan 
penggunaan sumber daya alam? 

    

2 Apakah kegiatan proyek 
menyebabkan penurunan kuantitas 
sumber daya alam yang tidak dapat 
diperbaharui secara signifikan? 

    

E. KESEHATAN MASYARAKAT     

1 Apakah terdapat kegiatan proyek 
yang berpotensi membawa penyakit 
ke daerah sub proyek? 

    

2 Apakah kegiatan proyek yang 
direncanakan dapat peningkatkan 
beban fasilitas kesehatan 
masyarakat setempat (jamban, air 
bersih dan sebagainya) 

    

3 Apakah kegiatan proyek yang 
direncanakan dapat mengubah 
vektor-vektor penyakit dengan jalan: 

    

 a. Perubahan sistem hidrologi 
(kecepatan aliran air, kedalaman, 
suhu, genangan air dan 
sebagainya) 

    

 

 

Tempat, Tanggal/ Bulan, Tahun 

Pengelola Kegiatan 

 

Tanda tangan, Cap  

BKM/LKM……. 

 

(_____________________) 

Nama Jelas 
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Format II.18. Bukti Setor Ke Rekening Kas Negara Dalam Hal Terdapat Sisa Bantuan 
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Bukti sudah dilakukan pembayaran/pengembalian ke KAS NEGARA 

Penjelasan mekanisme pengembalian ke KAS NEGARA  

1. Satker (bendahara Satker) akan mengisi informasi via Sistem Informasi 

PNBP Online (SIMPONI); lembar BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP); yang berisikan informasi 
sebagai berikut: 

▪ Data pembayaran tagihan (kode billing, tanggal billing, tanggal 
kadaluarsi, dst) 

▪ Detil pembayaran tagihan (jenis setoran, kode akun, jumlah setoran 

dan keterangan). form I.20. 

▪ Hanya Satker/Bendaharan satker yang mempunyai akses terhadap 

aplikasi SIMPONI. 

2. Setelah form tersebut diisi dan dokumen tersebut dibawa untuk 
selanjutnya dilakukan pembayaran ke bank atau kantor pos; 

3. Jika pembayaran berhasil, akan menerima tanda bukti setor/struk dari 
Bank/Kantor Pos. Selain hal tersebut kita akan menerima Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email 
juga; 

4. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya; 

5. Apabila anda mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau 

membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 
(021)-34832511 atau melalui email ke 
pusatlayanan@anggaran.depkeu.go.id (Billing DJA); 
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TAHAPAN PENYARINGAN KATEGORI KEGIATAN ASPEK  

LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

 

BKM/LKM/TIPP atau KSM/Panitia melakukan proses penyaringan kategori 

kegiatan yang diusulkan layak untuk pendanaan dari Program KOTAKU 

adalah :  

a. Aspek Lingkungan 

- Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan 

yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah;  

a.  Aspek Sosial 

- Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi Pengadaan Tanah  

- Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial bagi 

Masyarakat Hukum Adat 

Hasil dari proses penyaringan tahap ini akan menentukan kelayakan dan 

instrument pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang tepat digunakan 

untuk setiap kegiatan yang direncanakan di dalam Perencanaan Penataan 

Lingkungan ditingkat Desa/Kelurahan (RPLP/RTPLP) dan dilaksanakan oleh 

KSM/Panitia ditingkat Desa/Kelurahan.  

 

I. ASPEK LINGKUNGAN 

1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang 

merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah 

Penyaringan tahap ini dilakukan untuk menseleksi rencana kegiatan 

ditingkat kelurahan/desa untuk mendapatkan pembiayaan dari Program 

KOTAKU , untuk kegiatan sebagai berikut : 

a. Program KOTAKU tidak akan membiayai kegiatan yang masuk dalam 

daftar negatif Program KOTAKU  

b. Program KOTAKU tidak akan membiayai kegiatan yang memiliki 

dampak lingkungan yang signifikan, sensitif dan tidak dapat 

dipulihkan, sehingga wajib memerlukan penyiapan AMDAL.  

 

2. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Batas Fisik 

Proses penyaringan kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang 

signifikan berdasarkan batas fisik, karakteristik teknis, kapasitas, luas 

hektar yang terkena dampak mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No.10/PRT/M/2008, seperti contoh yang ditunjukkan pada Tabel 2 

diatas :  
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a. Kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan yang tidak signifikan 

tetapi memerlukan penyiapan UKL-UPL tidak direkomendasikan 

untuk dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa dengan pembiayaan 

dari Program KOTAKU . 

b.  Program KOTAKU akan membiayai kegiatan yang cukup memerlukan 

SOP/SPPL dengan kriteria skala besaran dibawah kegiatan yang 

membutuhkan UKL-UPL.  

3. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Dampak Lingkungan 

Tahap ini akan menyaring rencana kegiatan di tingkat kelurahan/desa yang 

berpotensi menimbulkan dampak lingkungan (daftar periksa seperti pada 

Format-1), sebagai berikut :  

a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan lindung, berbatasan 

dan/atau melintasi melalui kawasan lindung dan sensitif sehingga 

wajib memiliki AMDAL (berdasarkan berdasarkan Pasal 3 Permen LH 

No.5 Tahun 201),dan  

b. Memiliki dampak lingkungan yang tidak signifikan dan 

pengelolaannya cukup dengan memerlukan SOP/SPPL. (mengacu 

kepada Pasal 2 Permen LH No. 5 Tahun 2012). 

4. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Dampak terhadap Benda Cagar 

Budaya (BCB) 

Pada tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang akan dilakukan 

menimbulkan dampak pada kawasan cagar budaya atau benda cagar budaya: 

a. Pembangunan di kawasan atau pada benda cagar budaya, merupakan 

salah satu daftar negatif yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan 

Program KOTAKU . Di dalam kawasan cagar budaya tidak 

diperbolehkan ada kegiatan pemukiman baru atau perluasan 

permukiman.  

b. Pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan atau benda cagar 

budaya, tetapi tidak menimbulkan dampak yang siginfikan terhadap 

kawasan/benda cagar budaya dan dapat diatasi dengan memerlukan 

SOP/SPPL, untuk menghindari dampak dari pada kawasan dan benda 

caar budaya. 

 

5. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Risiko Bencana 

Penyaringan risiko bencana mengacu kepada data dan informasi dari 

BNPB/BPBD setempat, yaitu : 

a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan/lokasi rawan dan 

memiliki risiko bencana tingkat sedang atau tinggi, maka harus 

melakukan kajian penilaian mendalam merumuskan skenario 

penanggulangan bencana, seperti pada perencanaan RPLP/RTPLP. 
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b. Jika teridentifikasi tingkat risiko bencana tinggi maka langkah-

langkah yang perlu diambil adalah SOP/SPPL untuk memitigasi 

risiko/bahaya. 

 

Hasil proses penyaringan dari Aspek Lingkungan ini akan menentukan 

pendekatan pengelolaan lingkungan yang akan digunakan di tingkat 

kelurahan/desa, pada masing-masing kegiatan, adalah :  

- Kegiatan yang memenuhi syarat, adalah kegiatan yang membutuhkan 

SPPL/SOP untuk mengurangi potensi dampak lingkungan kecil. 

Contoh format SOP/SPPL dapat ditemukan di Format-2. 

 

II. ASPEK SOSIAL 

1. Penyaringan Kategori Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang 

diakibatkan Pengadaan Tanah  

Penyaringan Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang diakibatkan 

Pengadaan Tanah dilakukan dengan menggunakan Format inventarisasi 

lahan dan aset yang terkena dampak yang disajikan pada Format-1 

Pengadaan tanah yang memenuhi syarat untuk kegiatan Program KOTAKU 

ditingkat kelurahan/desa dapat diperoleh dengan skema pengadaan tanah 

melalui : 

a. hibah tanah  

b. izin pinjam/pakai  

c. izin dilewati, (biasanya untuk penempatan pipa) 

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 1 dibawah ini. 
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Tabel 1. Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah 

tingkat Kelurahan/Desa 

Kegiatan 

Pengadaan tanah 

Kebutuhan 

Lahan 

Jumlah Warga 

Terkena Proyek 

(WTP)/Pemilik 

Tanah 

Instrumen 

Penanganan 

 

Acuan 

1. Sumbangan/ peminjaman tanah secara sukarela dari pemilik 

tanah 

 

- Hibah atas 

sebagian hak 

tanah 

--- --- 

1. Surat 

pernyataan 

Sumbangan 

Tanah 

2. Berita Acara 

konsultasi 

denganWTP 

Format-3 

Format-6 

- Izin Pakai 

Tanah 

--- --- 

1. Surat 

Pernyataan Izin 

Pakai Tanah 

2. Berita Acara 

Konsultasi 

denganWTP 

Format-4 

Format-6 

- Izin Dilewati 

--- --- 

1. Surat 

Pernyataan Izin 

Tanah Dilewati 

2. Berita 

AcaraKonsultasi 

denganWTP 

Format-5 

Format-6 

 

2. Penyaringan Kategori untuk Kegiatan Proyek berdasarkan potensi 

Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Hukum Adat  

Penyaringan berdasarkan dampak sosial terhadap Masyarakat Hukum 

Adat yang dilakukan ditingkat komunitas (Desa/Kelurahan) mengikuti 

dan menerapkan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang telah 

disusun pemrakarsa ditingkat kota yaitu Rencana Kegiatan Masyarakat 

Hukum Adat (RK-MHA).  
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3.6.2  PENYIAPAN INSTRUMEN ATAU DOKUMEN 

1.  Penyusunan Instrumen Pengelolaan Lingkungan 

1.1. Penyusunan Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan (SPPL) 

Kegiatan usulan yang akan didanai oleh Program KOTAKU ditingkat 

kelurahan/desa, maka pengelola kegiatan (BKM/LKM dan Lurah/Kepala 

Desa) harus melakukan hal sebagai berikut :  

a. Berkoordinasi dengan POKJA PKP/Dinas terkait penyiapan SPPL 

untuk penyelenggaraan kegiatan pada sub-sektor tertentu. 

b. Menyiapkan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Kegiatan, seperti format disajikan 

pada Format-7. 

c. Melaksanakan berbagai upaya mitigasi lingkungan dengan 

mengacu pada SOP pada setiap sub-sektor. Daftar mengenai 

panduan atau SOP tercantum didalam Format-2. 

1.2. Pengelolaan Kayu 

Pengelolaan kayu ditingkat Masyarakat adalah sama seperti pengelolaan 

kayu ditingkat Kota, dengan memperhatikan beberapa hal penting sebagai 

berikut : 

a. Pemakaian kayu 3 m3 atau lebih untuk satu kegiatan usulan wajib 

dengan melampirkan bukti sahnya kayu FAKO atau SKSHH (atau 

dokumen sejenis: SAKO); 

b. Copy SKSHH dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban 

keuangan setiap KSM/Panitia yang membeli kayu 

c. Koordinator Kota wajib memeriksa ada tidaknya SKSHH ini pada 

setiap supervisi ke lapangan. 

d. Koordinator kota wajib memeriksa bahwa dokumen SKSHH yang 

dilampirkan berasal dari supplier/toko yang tercantum dalam 

kuitansi pembelian. 

e. Apabila kayu yang digunakan tidak memiliki dokumen yang sah 

(ilegal) maka akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara 

proses pelaksanan kegiatan sampai ada penyelesaian penggunaan 

kayu yang ilegal. 

f. Pengadaan kayu yang bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu 

bekas bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) atau kayu 

lokal maka pengaturannya adalah : 

1. Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh 

digunakan dengan rekomendasi dari POKJA atau Tim Korkot. 
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2. Kayu lokalseperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, 

suren/surian, nangka dan durian dapat digunakan tetapi 

dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat 

Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal. 

2. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Dampak Sosial  

2.1 Pengadaan Tanah  

Penyaringan atau identifikasi awal mengenai potensi dan besaran dampak 

sosial, baik negatif maupun positif akibat dari pengadaan tanah, maka 

BKM/LKM/TIPP dan KSM/Panitia menyusun perencanaan pengadaan tanah 

yang terkait, seperti pada tabel 3. 

Prosedur Pengadaan Tanah: 

a. BKM/LKM wajib melaporkan kepada POKJA PKP dan Kordinator 

Kota tentang hasil proses penyaringan untuk mengidentifikasi 

potensi dampak dari kegiatan proyek dan pengadaan tanah yang 

digunakan. 

b. BKM/LKM dan KSM/Panitia melengkapi instrumen pengadaan 

tanah. Alternatif untuk pengadaan tanah yang akan digunakan 

didasarkan pada potensi dampak ditetapkan berdasarkan kriteria 

dalam tabel 3 diatas, yaitu : 

1. Surat Pernyataan Sumbangan Tanah, (Format-3), 

2. Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah (Format-4), atau  

3. Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati lampiran (Format-5) 

 

2.2 Konsolidasi Tanah (Land Consolidation/LC) 

Proses konsolidasi tanah ditingkat masyarakat adalah sama dengan proses 

konsolidasi tanah ditingkat kabupaten/Kota. Konsolidasi tanah di tingkat 

masyarakat dilaksanakan secara swadaya yaitu konsolidasi tanah dibiayai 

sendiri masyarakat peserta konsolidasi tanah.  

Proses pelaksanaan konsolidasi tanah ditingkat masyarakat juga didasarkan 

pada Peraturan Ka.BPN No.4 tahun 1991, tentang pelaksanaan konsolidasi 

tanah, peserta konsolidasi tanah harus mengajukan surat permohonan 

kepada Kantor BPN Kabupaten/Kota. 

Langkah-langkah pelaksanaan konsolidasi tanah lebih rinci dapat diihat pada 

Format-8. 

 

2.3 Rencana Masyarakat Hukum Adat (RK-MHA) 

Instrumen untuk Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-MHA) 

ditingkat masyarakat adalah menggunakan instrumen yang sudah di buat 

dan ditetapkan oleh POKJA PKP di tingkat Kota.  
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BKM/LKM dan tim fasilitator, memfasilitasi dan bersama-sama dengan tim 

POKJA PKP/fasilitator yang ditunjuk POKJA PKP untuk melakukan proses 

penyusunan RK-MHA, seperti dalam tahapan dibawah ini : 

a.  Melakukan konsultasi/rembug dengan MHA dan 

mendiseminasikan informasi kepada MHA dengan difasilitasi oleh 

fasilitator dalam cara-cara sesuai dengan kebiasaan budaya MHA 

dan menggunakan bahasa MHA.  

b. Membantu POKJA PKP dalam melakukan kajian sosial (social 

assessment) dalam rangka memperoleh informasi dasar tentang 

MHA, termasuk: jumlah populasi, karakteristik kehidupan, mata 

pencaharian, budaya, keterikatan kepada habitat alami serta 

dengan kelompok MHA lainnya;  

c. Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi/rembug dengan MHA untuk 

mengidentifikasi berbagai alternatif rencana mitigasi dampak, 

untuk menyiapkan Rencana MA, dan untuk mendapatkan 

dukungan yang luas terhadap kegiatan dan Rencana MA dari 

Masyarakat MHA.  

d. Mensosialisaikan konsep rancangan kegiatan, yang sudah 

mengakomodasi kebutuhan MHA untuk mendapatkan tanggapan, 

untuk selanjutnya dapat memperbaiki lagi konsep rancangan 

Kegiatan serta untuk mengkonfirmasikan dukungan penuh dari 

MHA. 
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Format-1. LAPORAN PENYARINGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

A. RENCANA KEGIATAN 

1. Nama Rencana 

Kegiatan  

(No/Nama Ruas)  

……........................................………..… 

.……...................................................... 

2. Lokasi 

a. Desa/Kelurahan 

b. Kecamatan 

c. Kabupaten/Kota 

 

a. ………………………………………………  

b. ………………………………………………  

c. ……………………………………………… 

 

3. Panjang Ruas 

4. Lebar  

 

 

Eksisting Rencana 

a. ……..…………. m 

b. ……..…………. m 

a. ……..………. m 

b. ……..………. m 

 

5. Keberadaan Perencanaan 

Teknis Rinci (DED) 

a. Ada, dengan status tahun ………….. 

b. Belum Ada 

6. Luas areal Pengadaan Tanah ………………………………………… ha 

7. Penggunaan Pengadaan 

Tanah 

a. Permukiman Padat, 

Jumlah KK 

b. Daerah Komersial  

c. Areal Pertanian 

d. Lain-lain (……………….) 

 

a. ……..…………... ha, ............ KK 

b. ……..……………. ha  

c. ……..……………. ha  

d. ……..……………. ha 

 8. Pengelolaan Lingkungan :  

a. Wajib AMDAL Alasan: 

……………………………………………………

…… 
b. Wajib UKL-UPL Alasan: 

……………………………………………………

…… 
c. Bebas AMDAL maupun 

UKL-UPL cukup SPPL 

Alasan: 

……………………………………………………

…… 9. Mekanisme Pengadaan Tanah 

a. Hibah dan Perijinan 

 

a. Hibah ……………..............ha 

b. Ijin Pakai ........................ha 

c. Ijin dilalui .......................ha 

b. LARAP Komprehensif 

c. Larap Sederhana 

d. Konsolidasi Tanah/LC 

a. Luas ..............., Jumlah ...........KK 

b. Luas ..............., Jumlah ...........KK 

c. Luas ..............., Jumlah ...........KK 
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B. IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN  

DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

No. Kriteria Evaluasi Ya Tidak Jenis Dampak 

Usulan 

Penanganan 

Dampak 

Pelaksanaan 

Penangulangan 

Belum proses selesai 

A. LINGKUNGAN        

1. Apakah rencana kegiatan berada dan/atau 

berbatasan langsung dengan : 

       

 q. Kawasan hutan lindung        

 r. Kawasan bergambut        

 s. Kawasan resapan air        

 t. Sempadan Sungai        

 u. Sempadan pantai        

 v. Rumah Ibadah, Sekolah, kantor        

 w. Kawasan sekitar waduk/sungai        

 x. Kawasan sekitar mata air        

 y. Kawasan suaka alam (terdiri dari cagar 

alam, suaka marga satwa, hutan wisata, 

daerah perlindungan plasma hutan dan 

pengungsian satwa) 

       

 z. Kawasan suaka alam laut dan perairan 

lainnya (termasuk perairan laut, 

perairan darat wilayah pesisir, muara 

sungai, gugusan karang atau terumbu 
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No. Kriteria Evaluasi Ya Tidak Jenis Dampak 

Usulan 

Penanganan 

Dampak 

Pelaksanaan 

Penangulangan 

Belum proses selesai 

karang, dan/atau yang mempunyai ciri 

khas berupa keragaman. 

 aa. Kawasan pantai berhutan bakau 

(mangrove) 

       

 bb. Taman nasional        

 cc. Taman wisata alam        

 dd. Kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan (daerah lokasi situs 

purbakala, atau peninggalan sejarah 

bernilai tinggi) 

       

 ee. Kawasan permukiman termasuk 

kebudayaan dari Masyarakat 

Adat/istimewa 

       

 ff. Kawasan rawan bencana alam        

B. LAHAN DAN TANAH        

1 Apakah kegiatan proyek akan 

menyebabkan ketidakstabilan lereng atau 

membangun tanggul-tanggul yang 

mempunyai risiko kelongsoran? 

       

2 Apakah kegiatan proyek akan 

menyebabkan perubahan bentang alam 

dalam skala yang cukup besar atau 
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No. Kriteria Evaluasi Ya Tidak Jenis Dampak 

Usulan 

Penanganan 

Dampak 

Pelaksanaan 

Penangulangan 

Belum proses selesai 

melakukan pemindahan tanah (cut/fill) 

dalam jumlah yang cukup besar? 

3 Apakah kegiatan proyek akan 

menghilangkan lahan pertanian atau 

hutan produksi atau lahan-lahan produksi 

lainnya? 

       

4 Apakah kegiatan proyek akan merubah 

kontur garis pantai menghambat aliran 

drainase atau mengganggu aliran sungai? 

       

5 Apakah kegiatan proyek akan merusak, 

menutup, menguruk atau merubah 

bentang alam secara permanen 

       

6 Apakah kegiatan proyek menyebabkan 

meningkatnya erosi tanah baik yang 

disebabkan oleh air atau angin? 

       

7 Apakah kegiatan proyek akan menghalangi 

pengubahan lahan untuk pemanfaatan 

lain dalam jangka panjang? 

       

C AIR        

1 Apakah kegiatan proyek akan mengambil 

air permukaan pada tahap konstruksi dan 

pemeliharaan? 

       

2 Apakah kegiatan proyek akan 

menyebabkan pembuangan limbah cair ke 
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No. Kriteria Evaluasi Ya Tidak Jenis Dampak 

Usulan 

Penanganan 

Dampak 

Pelaksanaan 

Penangulangan 

Belum proses selesai 

sungai, danau, laut yang dapat 

menyebabkan perubahan kualitas air 

permukaan termasuk di dalamnya 

perubahan suhu dan kekeruhan? 

3 Apakah kegiatan proyek termasuk 

konstruksinya akan memanfaatkan air 

tanah? 

       

4 Apakah kegiatan proyek akan 

menyebabkan perubahan kualitas air 

tanah? 

       

5 Apakah kegiatan proyek akan 

menyebabkan pencemaran terhadap air 

tanah yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air penduduk? 

       

6 Apakah kegiatan proyek akan 

menghasilkan limbah cair domestik (WC, 

air cucian dapur, buangan air mandi 

karyawan atau pengunjung dan 

sebagainya) dalam jumlah cukup banyak? 

       

7 Apakah kegiatan proyek akan 

menyebabkan peningkatan risiko tejadinya 

banjir? 

       

D. SUMBER DAYA ALAM        
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No. Kriteria Evaluasi Ya Tidak Jenis Dampak 

Usulan 

Penanganan 

Dampak 

Pelaksanaan 

Penangulangan 

Belum proses selesai 

1 Apakah kegitan proyek menyebabkan 

peningkatan penggunaan sumber daya 

alam? 

       

2 Apakah kegitan proyek menyebabkan 

penurunan kuantitas sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbaharui secara 

signifikan? 

       

E. KESEHATAN MASYARAKAT        

1 Apakah terdapat kegitan proyek yang 

berpotensi membawa penyakit ke daerah 

sub proyek? 

       

2 Apakah kegitan proyek yang direncanakan 

dapat peningkatkan beban fasilitas 

kesehatan masyarakat setempat (jamban, 

air bersih dan sebagainya) 

       

3 Apakah kegitan proyek yang direncanakan 

dapat mengubah vektor-vektor penyakit 

dengan jalan : 

       

 b. Perubahan sistem hidrologi (kecepatan 

aliran air, kedalaman, suhu, genangan 

air dan sebagainya) 
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Format-1a: 

LAPORAN PENYARINGAN LINGKUNGAN 

Contoh untuk Pekerjaan Jalan 

A. RENCANA KEGIATAN 

1. Nama Rencana Kegiatan 

(No/Nama Ruas) 1) 

Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan 

Jalan/ Jembatan/Flay Over/ Tunel 

…………………..… 

.………........................................................ 

2. Lokasi 

a. Nama Kota 

b. Kabupaten  

c. Provinsi 

 

a. ………………………………………………………  

b. ………………………………………………………  

c. ……………………………………………………… 

3. Status Jalan 1) 
Nasional / Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Strategis 

Nasional/ Strategis Nasional Rencana 

4. Fungsi Jalan 2) Arteri/ Kolektor/ Lokal 

5. Kelas Jalan .………..................................................... 

6. Panjang Ruas .……….........................Km 

7. Lebar 

a. Lebar V adan 

Jalan  

b. Jenis Perkerasan 

2)  

c. ROW / RUMIJA 2) 

d. RUMIJA 

rencana 

Eksisting Rencana 

a. ……..……………. m 

b. ……..……………. m 

c. ……..……………. m 

d. ……..……………. m 

a. ……..……………. m 

b. ……..……………. m 

c. ……..……………. m 

d. ……..……………. m 

8. LHRT 

a. Eksisting 2) 

b. Rencana 

 

a. ……..……………. smp/hari 

b. ……..……………. smp/hari 

9. Kecepatan Rencana 

Jalan a. Eksisting 2) 

b. Rencana 

 

a. ……..……………. Km/jam 

b. ……..……………. Km/jam 
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10. Keberadaan Perencanaan Teknis 

Rinci (DED) 

Ada, dengan status tahun ……………….. 

Belum Ada 

B. RONA LINGKUNGAN (Sepanjang jalan dan sekitarnya) 

1. Fisiografi 

a. Tanah Stabil 

b. Tanah tidak stabil 

 

a. ……..…………… Km  

b. ……..……………. Km 

 

2. Penggunaan Lahan 

a. Permukiman 

Padat b. Daerah 

Komersial c. Areal 

Pertanian 

d. Lain-lain(………………………….) 

 

a. ……..……………. Km  

b. ……..……………. Km  

c. ……..……………. Km  

d. ……..……………. Km 

3. Kawasan Lindung 

a. Jenis/nama kawasan 

lindung  

b. Letak jlan terhadap kawasan 

lindung 1) 

 

a. ……..……………………………………… 

b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh 

4. Komponen lingkungan lain 

yang sensitif terhadap 

perubahan 1) 

 

a. …….…………………………………………………….. 

b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh 

5. Luas areal Pengadaan Tanah ………………………………………… ha 

C. KESIMPULAN (pilih salah satu) 

1. Wajib AMDAL 
Alasan: 

………………………………………………………… 

2. Wajib UKL-UPL 
Alasan: 

………………………………………………………… 

3. Bebas AMDAL maupun UKL-UPL 

cukup SPPL 

Alasan: 

………………………………………………………… 

D. ISU POKOK LINGKUNGAN YANG PERLU DIKAJI LEBIH LANJUT 
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1. Dampak lingkungan pada tahap pra-konstruksi 

a. …………………………………………………………………………………………………………. 

b. …………………………………………………………………………………………………………. 

2. Dampak lingkungan pada tahap konstruksi 

a. ……………………………………………………………………………….…………………………. 

b. ……………………………………………………………………………..………………………..…. 

 

 

3. Dampak lingkungan pada tahap pasca konstruksi 

a. ……………………………………………………………………….………………………………… 

b. …………………………………………………………………………….…………………………… 

 

E. KEBUTUHAN PERIZINAN LAINNYA 

 

Izin:……….…………………………………. 

 

Perjanjian Kerjasama/ Kolaborasi: 

……….…………………………………. 

 

Alasan: …………………………………………………… 

 

 

Alasan: …………………………………………………… 
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Format-2. PROSEDUR OPERASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

1. Jalan dan Jembatan: 

Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 
01/P/BM/2014 mencakup antara lain: 

a. Prosedur Penyaringan Lingkungan (Screening) 

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. 

c. Perizinan Terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

d. Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan. 

e. Pembuatan Basecamp yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan 
Jalan. 

2. Air Minum: 

a. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007, 

mengenai Sistem Pengelolaan Air Minum, yang mencakup: 

- Pedoman Pengembangan Rencana Induk, Penyiapan Studi Kelayakan, 

Fase Konstruksi. 

b. Pedoman untuk Sistem Pengelolaan Air Minum Sederhana; 

- Pedoman untuk pembangunan mata air, broncaptering, sumur air 
dalam, pengolahan air sederhana, hidran publik, instalasi 
perpipaan, dan operasional dan pemeliharaan. 

3. Irigasi: 

a. Pedoman rehabilitasi/peningkatan sistem irigasi, untuk mencegah 
dampak efek hilir yang merugikan. Dapat mengacu pada Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2010, Bagian III.3.2.2 dan 
III.3.3.2. 

4. Sanitasi: 

a. Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan 
Berbasis Masyarakat –Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan 
Umum, 2014.
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Format-3. SURAT PERNYATAAN HIBAH TANAH 

Yang Bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama  : ……………………………………………………………………………… 

No KTP : ……………………………………………………………………………… 

Pekerjaan : ……………………………………………………………………………… 

Alamat  : ...........………………………………….. 

T/RW/Dusun:…………………………........ 

Desa/kelurahan : ……………………….. Kabupaten/Kota ……………...... 

Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah 

Nomor:……………………………………... 

Tanggal ……… dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan 

ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk tanah untuk 

dimanfaatkan pembangunan............................bagi kepentingan masyarakat 

umum. 

Nama Kegiatan : ......................................................... 

Lokasi tanah : ......................................................... 

Luas tanah yang disumbangkan : ......................................................... 

Luas tanah sisa : ......................................................... 

Nilai aset lain yang disumbangkan : ......................................................... 

Penggunaan tanah saat ini : ......................................................... 

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

........., .....................2020 

Yang Memberi Hibah Tanah,                                   Yang Menerima Hibah 

Tanah Atas Nama 

      Pemerintah Kabupaten/Kota 

 Pemilik tanah Camat sebagai PPAT  

 Materai 6000 

  (-------------------------------------)                     (-----------------------------------) 
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Mengetahui, 

Lurah/Kepala Desa 

 

 

 

 

(--------------------------------------) 

 

Mengetahui: 

Nama : Tanda tangan  Nama : Tanda tangan  

Saksi-saksi: 

1............................ 

2. ......................... 

3. ......................... 

 

......................... 

......................... 

....................... 

Ahli Waris : 

1.......................... 

2. ........................ 

3. ........................ 

 

............................. 

 ............................ 

 ............................ 

Catatan:  

-Wajib melampirkan foto copy KTP( Pemilik, Ahli waris dan Saksi) 

-Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpen di Kantor 

Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM dan pemilik tanah 

-Wajib melampirkan sketsa peta lokasi  
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Lampiran Sketsa Peta Lokasi 

Sketsa Peta Lokasi* Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas-batas Tanah : 

Sebelah Timur : ......................................... 

Sebelah Barat : ......................................... 

Sebelah Utara : ......................................... 

Sebelah Selatan : ......................................... 

 

 

 

 

*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar 
lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas ( arah 
mata angin) 

  



- 238 - 

Format-4. SURAT PERNYATAAN IJIN PAKAI TANAH 

Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: 

Nama  : ………………………………………………………………………………… 
No KTP : ………………………………………………………………………………… 
Pekerjaan : ………………………………………………………………………………… 

Alamat  : ............………………………………….. 
RT/RW/Dusun:…………………………......... 

Desa/kelurahan :……………………….. Kabupaten/Kota 
………………………………………………......... 
Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah 

Nomor:……………………………………... 
Tanggal ……… dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan 
ini menyatakan bersedia meminjamkan tanah dan aset lain kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota …….............. (sebutkan) untuk kegiatan 
pembangunan............................ selama................................ tahun bagi 

kepentingan masyarakat umum. 
 
Lokasi tanah    : ......................................................... 

Luas tanah yang dipinjamkan  : ......................................................... 
Penggunaan tanah saat ini  : ......................................................... 

 
Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
..................,......................2020 

 

Yang Memberi Izin Pakai Tanah, Yang Menerima Izin Pakai Tanah Atas Nama 
 

 Pemerintah Kabupaten/Kota 
 Pemilik Tanah Lurah/Kepala Desa 
 Materai 6000 
 
 
 
 
(----------------------------)                                (----------------------------) 

 
Mengetahui: 

Nama : Tanda tangan  Nama : Tanda tangan  

Saksi-saksi: 

1.......................... 
2. ........................ 
3. ........................ 

 

............................ 

............................ 

........................... 

Ahli Waris : 

1.......................... 
2. ........................ 
3. ........................ 

 

............................ 
 ........................... 
 ........................... 

Catatan:  
-Wajib melampirkan foto copy KTP( Pemilik, Ahli waris dan Saksi) 
-Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpen di Kantor 
Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM dan pemilik tanah 
-Wajib melampirkan sketsa peta lokasi  
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Lampiran Sketsa Peta Lokasi 

 

Sketsa Peta Lokasi* Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas-batas Tanah : 

Sebelah Timur : ......................................... 

Sebelah Barat : ......................................... 

Sebelah Utara : ......................................... 

Sebelah Selatan : ......................................... 

 

 

 

 

 

*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar 
lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas ( arah 
mata angin) 
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Format-5. SURAT PERNYATAAN IJIN TANAH DILEWATI 

Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: 

Nama  : ………………………………………………………………………………… 
No KTP : ……………………………………………………………………………….. 
Pekerjaan : ….……………………………………………………………………………. 

Alamat  : 
.............…………………………………..RT/RW/Dusun:………………………………

………. 
Desa/kelurahan ……………………….. Kabupaten/Kota 
………………………………………………......... 

Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah 
Nomor:……………………………… 
Tanggal ………............ dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, 

dengan ini menyatakan bersedia tanahnya dilewati fasilitas/pembangunan 
........................................yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

...................... untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum. 
Lokasi tanah    : ......................................................... 
Luas tanah yang dipinjamkan  : ......................................................... 

Penggunaan tanah saat ini  : ......................................................... 
Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

............., ...................2016  

 
Yang Memberi Izin Tanah Dilewati , Yang Menerima Izin Tanah Dilewati Atas 
Nama 

 
 Pemerintah Kabupaten/Kota 

 Pemilik tanah Lurah/Kepala Desa 
  
 

 
 
 Materai 6000 
(--------------------------------)                             (---------------------------------) 

 

Mengetahui: 

Nama : Tanda tangan  Nama : Tanda tangan  

Saksi-saksi: 
1.......................... 

2. ........................ 
3. ........................ 

 
.......................... 

.......................... 

.......................... 

Ahli Waris : 
1.......................... 

2. ........................ 
3. ........................ 

 
........................... 

 ........................... 
........................... 

Catatan:  
-Wajib melampirkan foto copy KTP( Pemilik, Ahli waris dan Saksi) 
-Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpen di Kantor 
Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM dan pemilik tanah 
-Wajib melampirkan sketsa peta lokasi   
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Lampiran Sketsa Peta Lokasi 

Sketsa Peta Lokasi* Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas-batas Tanah : 

Sebelah Timur : ......................................... 

Sebelah Barat : ......................................... 

Sebelah Utara : ......................................... 

Sebelah Selatan : ......................................... 

 

 

 

 

 

*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar 

lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas  
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Format-6. BERITA ACARA KONSULTASI RENCANA PENGADAAN TANAH 

DAN PEMUKIMAN KEMBALI 

Judul Kegiatan   :  

Tanggal/ Bulan/ tahun  :  
Waktu Konsultasi   :  

Tempat Konsultasi   : 
 
Pengelola Kegiatan/Pelaksana Pengadaan tanah memberikan sosialisasi 

Kegiatan dan Rencana Pengadaan Tanah: 

a. Diseminasi tentang tujuan dan manfaat dari Kegiatan secara rinci dan 

potensi dampak positif dan negatif, fisik dan non fisik yang timbul, batas 
wilayah cakupan dampak terutama yang akan berdampak kepada mereka. 

b. Informasi mengenai kerangka kerja Pengadaan tanah dan relokasi, jika 

ada. 
c. Informasi mengenai kemungkinan skema Pengadaan tanah, misal 

dikompensasi, dibeli, kemungkinan hibah dari pemilik tanah atau 
dipinjamkan oleh pemilik tanah atau tanahnya hanya dilewati. 

d. Peta/sketsa Kegiatan Proyek, alat peraga/bantu agar menjadi lebih jelas. 

Konsultasi: 
a. Tim Pengelola Kegiatan diwajibkan mendorong peserta pertemuan untuk 

berbicara secara pro aktif, terutama berkaitan dengan dampak terhadap 
mereka dan aspirasi warga untuk minimalisasi dampak dan kemungkinan 
bentuk skema Pengadaan tanah dan kompensasi; 

b. Seluruh tanya jawab dan usulan dicatat di Format ini; 
c. Berita Acara sosialisasi ini akan menjadi lampiran dalam Rencana 

Kegiatan 

 
Catatan Proses Diskusi/Tanya Jawab: 

1. ................................... 
2. ........................... Dst 
 

Hasil Kesepakatan (jika ada yang disepakati): 
1. ................................... 

2. ..............................Dst 
 
Kami semua yang hadir setuju dengan Berita Acara yang dibuat bersama 

dengan pengelola 
Kegiatan/Pelaksana Pengadaan tanah, dengan daftar hadir terlampir. 
 

Menyetujui, Jabatan di Desa Tanda Tangan 

1

. 

Nama 1 Kepala Desa 

2

. 

Nama 2 Perwakilan warga/tokoh 

masyarakat 3
. 

Nama 3 ............. 

 

Mengetahui,  
(Nama) 

 
POKJA PKP 
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Lampiran 

• Daftar hadir lengkap (Nama, jenis kelamin, alamat, status dalam 
keluarga, tanda tangan) 

• Foto-foto 
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Format-7. SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL) 

(Untuk Rencana Kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL- berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012, PerMen PU No. 10 Tahun 
2008 atau Peraturan Gubernur/walikota/Bupati) 

 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama   : ……………………………  
Jabatan  : ……………………………  
Alamat  : ……………………………  

Nomor telp.  : …………………………… 
 
Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:  

Nama perusahaan/BKM/LKM  : ……………………………  
Alamat perusahaan/BKM/LKM  : ……………………………  

Nomor telp.perusahaan    : …………………………… 
Jenis usaha/ sifat usaha   : …………………………… 
 

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk: 
1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik 

dengan tetangga sekitar; 
2. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan usaha; 

3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan 

yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut; 
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan 

oleh pejabat atau instansi yang berwenang; 

5. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai 
angka 4 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Keterangan: 
Dampak lingkungan yang terjadi 
1. 

2. dst (lihat contoh Format 7a) 
 

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak 
lingkungan melalui 
1. 

2. dst. (lihat contoh Format 7a) 
 

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha 
dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan 
baku dan/atau bahan penolong. 
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Tanggal, Bulan, Tahun Pengelola Kegiatan,  

 
Materai Rp, 6.000,- 

 

Tanda tangan, Cap perusahaan/BKM/LKM 
 

NAMA 

 

Nomor registrasi dari Kantor Lingkungan Hidup 

setempat 
 

Tanggal  
Penerima  
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Format 7a Potensi Dampak Negatif dan Tindakan Mitigasi 

(Contoh kegiatan yang banyak dijumpai pada pelaksanaan Program 

KOTAKU) 

Potensi Dampak Negatif Tindakan mitigasi 

Jalan, jembatan dan Drainase 

Erosi dari jalan yang sedang 
melakukan cut and fills dan 

menyebabkan sedimentasi di 
saluran   

• Batasi kegiatan pemindahkan tanah 

hanya pada waktu musim kering/panas  

• Lindungi permukaan tanah yang rentan 

dengan jerami  

• Lindungi saluran drainasi dengan 

pembatas atau berm  

• Instalasi ruang sedimentasi, tanami 

permukaan yang rawan erosi secepat 

mungkin  

• Pilih jalur yang lebih aman dari 

gangguan  

• Lakukan pemeliharaan tepat waktu  

Terjadinya genangan air yang 
menjadi tempat pertumbuhan 
nyamuk dan vektor penyakit 

lainnya  

Lakukan tindakan untuk mencegah 
dengan perbaikan pertamanan, pengisian 
dan drainasi   

Jalan dan jembatan di lokasi 
yang rawan erosi dan longsor   

• Ubah jalur untuk menghidari 

kemiringan yg curam  

• Bangun turap penyangga dinding tanah  

• Gunakan tanaman untuk mencegah 

erosi dan longsor pada kemiringan  

• Gunakan teknologi khusus seperti 

sistem pengeringan (drain) 

Saluran yg tersumbat karena 
kesalahan perencanaan dan 
pemeliharaan yg menyebabkan 

genangan air yg berdampak ke 
kesehatan  

• Pemeliharaan harus membersihkan 

sumbatan secara berkala  

• Gunakan saluran dari beton atau 

tembokan, saluran tanah 

membutuhkan tempat lebih banyak 

pemeliharaan yang lebih intensif.  

• Gunakan kemiringan alami yg lebih 

tanah terhadap erosi  

Toilet Umum, Sanitasi, dan Penyediaan Air Bersih : 
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Potensi Dampak Negatif Tindakan mitigasi 

Permukaan air sumur hampir 
sama dengan rembesan, sumur 

terlalu dekat dgn tangki septik  

• Cek arah aliran air tanah. Sumur harus 

diletakkan hulu aliran  

• Bangun rembesan sejauh mungkin dari 

sumur  

Sumur dalam kakus yang pasti 
rawan kontaminasi 

• Bangun bak air yg diissi dari melalui 

pipa atau ember  

• Jaga agar kakus tetap bersih dan jauh 

dari sumur  

Pipa sanitasi dipermukaan 
tanah yang sangat rawan thd 

sinar matahari, terinjak, dan 
kenakalan manusia  

• Tanam pipa sanitasi dari kakus ke 

tangki septik  

• Buat lubang kontrol dan pipa udara utk 

tangki septik 

Tangki septik yang tidak bagus 
strukturnya 

Tangki septik yang bagus paling tidak 
terdiri dari:  

• Ada lubang kontrol dengan penutup  

• Pipa masuk kotoran  

• Bilik yang terbagi dgn dinding pembatas  

• Pipa luapan disambung dgn rembesan  

• Pipa udara (ventilasi)  

(Untuk memenuhi SNI - 2398 -2002 
tentang jaringan septic tank) 

MCK yang tidak memenuhi 
syarat 

Semua unsur utama MCK harus ada;  

• Kakus  

• Ventilasi kakus  

• Bak air dgn kran air/sambungan air 

dan lubang pembuangan  

• Ada tempat untuk mencuci yg lebih 

tinggi  

• Ada kran air utk isi ember  

• Ada parit sekeliling lantai untuk 

membuang air ke saluran pembuangan  

Saluran limbah manusia 
mengandung limbah patogen 
harus dilakukan pengolahan 

sebelum dibuang ke saluran air 
yang ada  

• Saluran libah manusia harus 

disalurkan ke tempat pengolahan/ 

tangki septik  

• Tangki septik juga berfungsi sebagai 

pengolah limbah manusia  
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Potensi Dampak Negatif Tindakan mitigasi 

lindi dan bau dari pengelolaan 
limbah padat rumah tangga 

sementara harus dirawat 
sehingga tidak mencemari air 
permukaan tanah  

• Melakukan pemisahan sampah organik 

dan sampah anorganik 

• Limbah yang mengandung lindi 

disalurkan ke tangki yang lantainya 

dicor  

• Lindi disalukan ke tangki pengendapan 

yang lantainya dicor sebelum dibuang 

• Menutup sampah organik untuk 

mencegah bau dan menjadi kompos  
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Format-8. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH  

A. Persyaratan 

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah, menyatakan bahwa syarat-syarat 

yang diperlukan dalam permohonan konsolidasi tanah adalah : 

1. Surat Permohonan konsolidasi tanah. 

2. Gambar lokasi tanah. 

3. Sketsa Rencana Desain Konsolidasi Tanah. 

4. Foto copy Sertipikat/Petuk/Leter C. 

5. Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama. 

6. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan). 

7. Syarat Pernyataan Persetujuan ikut kegiatan konsolidasi tanah 

perkotaaan. 

8. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan apabila obyek konsolidasi 

tanah belum bersertipikat. 

9. Daftar Peserta. 

10. Surat Keterangan Waris, dilengkapi apabila subyek hak telah meninggal 

dunia. 

11. Tanda bukti diri/KTP. 

12. Surat Pernyataan Kesanggupan membayar biaya Konsolidasi Tanah 

Swadaya 

 

B. Tahap-tahap dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

Pelaksanaan Konsolidasi secara fungsional oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. Setiap langkah ataupun prosedur Konsolidasi Tanah 

perkotaan dilaksanakan secara teratur yaitu mulai dari pemilihan calon 

lokasi sampai dengan penerbitan sertipikat Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

Adapun tahap-tahap Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 

410–245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah adalah sebagai berikut: 

1) Penjajagan penetapan lokasi/pemilihan lokasi 

Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan diawali dengan pemilihan calon 

lokasi.Dalam pemilihan calon lokasi tersebut harus sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan dengan memperhatikan faktor fisik wilayah dan 

faktor non fisik untuk menghindari sebaiknya lebih dari satu lokasi. 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota beserta tim koordinasi 

Konsolidasi Tanah Perkotaan menentukan lokasi Konsolidasi Tanah 

Perkotaan. Pemilihan lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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a. Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan harus wilayah pemukiman yang 

pesat perkembangannya. 

b. Daerah yang direncanakan menjadi daerah pemukiman yang baru. 

c. Wilayahnya diperkirakan akan berkembang sesuai dengan tata kota 

tersebut. 

d. Daerah pinggiran kota yang mempunyai potensi untuk berkembang 

sebagai tempat pemukiman. 

2) Penyuluhan 

Dengan mengadakan kegiatan lapang dengan diawali adanya penyuluhan 

kepada pserta KTP, penyuluhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang 

agar peserta Konsolidasi Tanah dapat mengetahui maksud dan tujuan dari 

adanya Konsolidasi Tanah. Kegiatannya adalah sebagai berikut: 

a. Penyuluhan diberikan kepada seluruh masyarakat dan aparat 

pelaksana pada lokasi yang dipilih agar masyarakat mengerti tentang 

manfaat konsolidasi tanah dan bagi aparat mengerti tugas dan 

tanggung jawab dalam konsolidasi tersebut. Penyuluhan dilakukan 

oleh Tim Koordinasi dan petugas yang ditunjuk serta diupayakan 

secara langsung. Penyuluhan secara tidak langsung dapat melalui 

Ketua RT/RW dan pemuka masyarakat setempat. 

b. Materi Penyuluhan yang terdiri dari: 

1. Tentang Konsolidasi Tanah secara umum. 

2. Arti pentingnya Konsolidasi Tanah bagi peserta Konsolidasi Tanah 

itu sendiri. 

3. Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (RUPKT) terhadap 

calon lokasi yang telah dipilih. 

4. Adanya Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) untuk 

sarana dan prasarana jalan atau fasilitas umum atau sosial lainnya. 

Besarnya STUP sudah diinformasikan pada saat penyuluhan dan 

sudah diberi pengarahan bagaimana cara perhitungannya. 

Sedangkan perkiraan besarnya STUP yang di informasikan kepada 

masyarakat harus berdasarkan hasil laporan dari lokasi yang telah 

di pilih (penjajagan lokasi). 

5. Hal lain-lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah. 

3) Penjajagan Kesepakatan 

Membuat Surat pernyataan secara tertulis oleh peserta Konsolidasi Tanah 

tentang persetujuan diadakannya kegiatan konsolidasi tanah dan 

kesanggupan peserta untuk memberikan sumbangan berupa sebagian 

tanahnya untuk pengadaan prasarana jalan dan prasarana umum 

lainnya yang penting. Dalam Konsolidasi Tanah sudah ditentukan 
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sekurang-kurangnya 85% untuk proyek dan 100% untuk swadaya dan 

peserta menyatakan persetujuannya. 

4) Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah 

Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah adalah dengan Surat Keputusan 

Bupati/Walikota setempat. 

5) Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DURK) 

a. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat menyampaikan DURK 

kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi paling lambat bulan juli pada 

tahun yang bersangkutan. 

b. Kemudian Kanwil BPN Propinsi melakukan, menyampaikan, koreksi 

dan rekapitulasi DURK Kantor Wilayah Propinsi dalam lembar 

organisasi atau lokasi dengan dilengkapi daftar yang berisikan Unit 

Kerja, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), lokasi kegiatan, 

penerimaan, penggunaan dan saldo/jumlah yang disetorkan kepada ke 

Kas Negara, Kepala 

c. BPN, dan Departemen Keuangan. 

d. Setelah DURK yang telah dibahas dan disetujui, Kepala BPN 

menyiapkan DRK dan penyampaikannya kepada Menteri Keuangan. 

e. Kepala BPN menyampaikan DRK dan petunjuk operasional yang telah 

dibubuhi Surat pengesahan dari Menteri Keuangan kepada Kakanwil 

BPN Propinsi dan unit satuan pelaksana dipusat. 

6) Identifikasi subyek dan obyek 

Diadakaannya pendataan berupa identifikasi subyek dan obyek tanah 

agar diketahui jumlah peserta, tempat tinggal, bukti kepemilikan tanah, 

luas dan letaknya masing-masing bidang tanah, jumlah bidang, batas-

batas bidang pemilikan tanah. Persyaratan bagi peserta Konsolidasi 

Tanah Perkotaan adalah sebagai berikut: 

a. Peserta tersebut mempunyai surat atau bukti kepemilikan tanah. 

b. Peserta tersebut bersedia melepaskan hak atas tanahnya sebagai dasar 

pemberian hak baru setelah dikonsolidasi. 

c. Peserta tersebut bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya untuk 

prasarana umum misalnya untuk jalan dan untuk fasilitas umum 

lainnya. 

d. Jika tanah yang dalam keadaan sengketa maka kedua belah pihak 

harus menyatakan persetujuannya dan ikut bersedia dalam 

Konsolidasi Tanah.  

e. Peserta harus memenuhi syarat khusus: 

1. Daftar nama peserta 

2. Surat permohonan 

3. Identitas peserta 
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4. Pernyataan kesanggupan peserta 

5. Bukti kepemilikan tanah 

6. Sketsa lokasi atau bidang tanah 

7) Pengukuran/pemetaan keliling 

Dilakukan pengukuran keliling lokasi Konsolidasi Tanah karena hal ini 

bertujuan untuk mengetahui luas tanah yang akan di Konsolidasikan dan 

sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota 

tentang penetapan lokasi. Para pemilik tanah tidak diperkenankan 

melakukan perubahan penguasaan dan penggunaan tanahnya selama 

kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut dilaksanakan baik dengan cara 

mengalihkan hak atas tanahnya maupun mendirikan bangunan diatas 

lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan. Agar perubahan tersebut tidak 

terjadi maka pada awal kegiatan perlu dipasang suatu papan 

pengumuman tentang larangan perubahan penguasaan tanah. 

8) Pemetaan rincikan 

Adanya pengukuran rincikan bidang yang bertujuan untuk mengetahui 

secara luas bidang tanah masing-masing peserta. Semua yang ada diatas 

bidang tanah harus terlihat jelas agar memudahkan dalam pembuatan 

rencana desain tata ruang Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

9) Pengukuran topografi dan pemetaan penggunaan tanah 

Diadakannya pengukuran topografi atau kemiringan tanah untuk 

mengetahui kemiringan dan lereng areal yang akan di Konsolidasikan 

serta memudahkan rencana jaringan jalan dan saluran air. Membuat 

pemetaan penggunaan tanah agar diketahui jenis apa penggunaan 

tanahnya yamg ada dilokasi sekaligus sebagai pertimbangan dalam 

penyusunan desain tata ruang.  

10) Membuat peta rencana jaringan jalan dan fasilitas pendukung lainnya 

seperti fasilitas umum dan sosial (pra desain tata ruang).  

11) Pembuatan Desain Tata Ruang (DTR) 

Rencana desain penataan bidang-bidang tanah harus di musyawarahkan 

terlebih dahulu dengan peserta. Setelah dapat diterima barulah desain 

tata ruang disahkan oleh Bupati/Walikota dan digunakan sebagai 

dasar/pedoman penataan selanjutnya.  

12) Musyawarah mengenai besarnya Sumbangan Tanah Untuk 

Pembangunan (STUP)  

Besarnya STUP yang dikenakan kepada peserta ditetapkan secara 

musyawarah tetapi STUP juga ditentukan oleh: 

a. Status Tanah 
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Jika tanah hak/yasan maka besarnya STUP ditetapkan dengan 

kesepakatan bersama peserta konsolidasi tanah dengan mengacu pada 

Rencana Tata Ruang Daerah.. 

b. Rata-rata luas pemilikan kapling tanah 

Jika rata-rata kepemilikan tanah kecil-kecil maka STUP menjadi besar, 

banyak jalan yang dibangun karena jarak antara dua jalan relatif 

dekat. 

c. Prasarana dan fasilitas umum 

Semakin banyak dibutuhkan prasarana dan fasilitas umum maka 

STUP semakin besar. 

13) Pelepasan hak atas tanah oleh peserta 

Pada saat pelepasan HAT maka sertipikat tanah/bukti pemilikan tanah 

harus diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan 

akhirnya nanti dikembalikan lagi dengan luas dan letak tanah yang baru. 

14) Penegasan tanah sebagai obyek konsolidasi 

Tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah negara obyek konsolidasi tanah 

perkotaan. 

15) Setelah tanah dilepaskan menjadi tanah negara maka BPN melaksanakan 

penataan kembali (realokasi/penerapan kapling baru) setelah itu akan 

dikembalikan/diredistribusikan kembali kepada peserta KTP dengan luas, 

bentuk dan letak yang baru sesuai dengan Desain Tata Ruang. 

16) Pekerjaan Kontruksi 

Yaitu pembentukan badan jalan, parit dan fasilitas umum lainnya agar 

tujuan Konsolidasi Tanah Perkotaan benar-benar bisa terwujud.  

17) Redistribusi/penerbitan SK pemberian hak 

Setelah terbit Surat Keputusan KBPN tentang penegasan Tanah Negara 

obyek Konsolidasi, maka Kakanwil Propinsi atas usul Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan pemberian 

HAT kepada peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan tanpa melalui 

permohonan dari masing-masing peserta KTP yang semula sudah 

memiliki suatu hak dibebaskan dari kewajiban membayar uang 

pemasukan kepada negara dan hanya dikenai biaya administrasi yang 

sudah ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 

Tahun 1981 dan biaya pendaftaran tanah. 

18) Sertifikasi 

Sesuai dengan Surat keputusan pemberian HAT, maka Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan sertipikat tanah dan diberikan 

kepada peserta konsolidasi yang berhak. 

C. Kewajiban Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan 
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Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaaan mempunyai beberapa kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh setiap peserta konsolidasi tanah diantaranya 

yaitu : 

1. Bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya sebagai partisipasinya 

untuk penyediaan fasilitas jalan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

lainnya yang diperlukan (STUP). 

2. Bersedia membuat pernyataan tertulis untuk menjadi peserta 

konsolidasi tanah. 

3. Bersedia melepaskan Hak Atas Tanahnya terlebih dahulu, sebagai 

dasar pemberian hak baru melalui konsolidasi tanah. 

4. Apabila tanah dalam sengketa harus diselesaikan dahulu dari kedua 

belah pihak menyatakan persetujuan tertulis untuk bersedia ditata 

dengan cara Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

5. Melengkapi surat-surat tanda bukti pemilikan tanah/penguasaan 

tanah. 

6. Bersedia membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) atas tanah yang diperolehnya. 

 

D. Organisasi Pelaksana 

Organisasi pelaksana konsolidasi tanah adalah organisasi seperti yang 

dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 

Tahun 1991 pasal 5, yang terdiri dari : 

1. Tim Pengendali Konsolidasi Tanah Provinsi  

2. Tim koordinasi Pengendali Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 

3. Pelaksana atau Satuan Tugas (Satgas) Konsolidasi Tanah 

Pembiayaan Konsolidasi Tanah mengandung konsekuensi bahwa 

masyarakat bersedia menanggung pembiayaan secara mandiri (swadaya), 

sesuai PerKa BPN No.4 Tahun 1991 : “Pada asasnya pembiayaan 

Konsolidasi Tanah ditanggung para peserta Konsolidasi Tanah, melalui 

sumbangan berupa tanah dan atau berupa uang maupun bentuk-bentuk 

sumbangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
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Diagram Tahapan Konsolidasi Tanah: 
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Pembiayaan : 

• Pada dasarnya pembiayaan konsolidasi tanah oleh para perserta 

konsolidasi tanah melalui: ( Pasal 7 ayat 1 ): Sumbangan berupa tanah, 

Sumbangan uang, Sumbangan dalam bentuk-bentuk lainnya 

• Sumbangan berupa tanah ini, para peserta konsolidasi dilepaskan Hak 

Atas Tanahnya atau garapannya kepada Negara dihadapan Kepala 

Kantor Pertanahan setempat. (Pasal 7 ayat 2) 

• Tanah pengganti biaya pelaksanaan diperuntukan bagi pembiayaan 

pelaksanaan konsolidasi yang penggunaannya diserahkan bagi peserta 

yang memiliki persil tanah terlalu kecil. ( Pasal 7 ayat 3 ) 

• Penyerahan sumbangan tanah untuk pembangunan dilakukan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan menerbitkan Surat Izin 

Menggunakan Tanah, yang menjadi dasar pemberian hak Atas Tanah 

kepada yang bersangkutan (Pasal 7 ayat 4) 

• Sumbangan berupa uang diterima oleh bendaharawan khusus serta 

merupakan uang penerimaan Negara, dapat dipergunakan langsung 

untuk pembiayaan pelaksanaan konsolidasi tanah berdasarkan Daftar 

Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah. ( Pasal 7 ayat 5 ) 

• Dana konsolidasi tanah disimpan dalam rekening bendaharawan 

khusus pada Bank Pemerintah dan dibukukan dalam buku kas umum 

dan buku pembantu dana konsolidasi tanah. ( Pasal 7 ayat 6 ) 

• Pertanggung jawaban dana konsolidasi tanah disampaikan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Pertanahan 

Nasional cq. Kepala Biro Keuangan dan tembusannya disampaikan 

kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl Provinsi 

secara bulanan berdasarkan Keppres No 29 Tahun 1984. ( Pasal 7 ayat 

7 ) 

 

Penyelesaian Hak Atas Tanah : 

▪ Proses penetapan objek konsolidasi tanah, para peserta konsolidasi 

tanah harus melepaskan Hak Atas Tanahnya. Hal ini dilakukan oleh 

Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Provinsi. ( Pasal 8 ayat 1 ) 
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