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 Selama lebih dari lima tahun USAID IUWASH PLUS telah menjalin 
kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia, mulai dari pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Langkah 
tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan penyediaan 
akses layanan air minum, sanitasi, dan higiene yang yang berkualitas 
dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk 
kelompok rentan.
 
Dalam pembangunan air minum, sanitasi, dan higiene, kolaborasi 
semua pihak ini, terutama masyarakat merupakan salah satu kunci 
sukses. Hal ini karena masyarakat bukan hanya berperan sebagai 
objek penerima manfaat layanan saja. Melainkan, sebagai subjek 
pembangunan yang juga memiliki peran penting dalam  memastikan 
pelayanan air minum, sanitasi, dan higiene yang berkualitas. Bukan 
hanya diyakini bisa menimbulkan rasa kepemilikan, keterlibatan 
masyarakat dalam pembangunan di sektor air minum, sanitasi, dan 
higiene juga mampu memunculkan rasa tanggung jawab untuk 
memastikan pemeliharaan dan keberlanjutan sarana yang telah dan 
akan dibangun.
 

Kata Sambutan
Chief of Party USAID IUWASH PLUS
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Dalam mendorong keterlibatan masyarakat pemerintah melalui dukungan 
USAID IUWASH PLUS mengembangkan sejumlah Mekanisme Keterlibatan 
Masyarakat atau yang selanjutnya disebut dengan Citizen Engagement 
Mechanism (CEM) di berbagai daerah untuk memastikan saran, masukan, 
keluhan, dan berbagai pendapat masyarakat tersampaikan.
 
Setidaknya terdapat lima mekanisme yang dikembangkan yaitu meliputi, 
pembentukan forum komunikasi, penguatan pusat informasi dan layanan air 
minum dan sanitasi (PDAM/UPTD), penguatan sistem pelayanan publik yang 
efisien dan efektif (SP4N), pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat 
(KIM), serta melibatkan media radio untuk melakukan sosialisasi, promosi, 
dan advokasi di sektor air minum, sanitasi, dan higiene. Sejak diperkenalkan 
mulai tahun 2017, lebih dari 36 CEM telah dikembangkan pada 35 
kabupaten/kota di Indonesia, dengan setiap daerah diperbolehkan untuk 
memilih pengembangan mekanisme yang sesuai berdasarkan kondisi wilayah 
masing-masing.
 
Sebagai upaya untuk mendokumentasikan berbagai pembelajaran terkait 
implementasi keterlibatan masyarakat USAID IUWASH PLUS menyusun 
buku bertajuk “Masyarakat Terlibat Akses Meningkat” yang harapannya bisa 
menjadi acuan dalam menyusun rencana kegiatan yang akan melibatkan 
masyarakat. Selain itu, buku ini diharapkan juga mampu membantu untuk 
memahami semua bentuk keterlibatan masyarakat sebagai upaya efektif 
dalam percepatan pembangunan di sektor air minum, sanitasi, dan higiene.

USAID IUWASH PLUS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar atas 
dukungan dan kerjasama semua pihak terkait. Kami berharap buku ini bisa 
menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi semua pelaku pembangunan 
di sektor air minum, sanitasi, dan higiene guna menuju Indonesia sehat.

Jakarta, Desember 2021 

William J, Parente
Chief of Party - USAID IUWASH PLUS
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Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target Sustainable 
Development Goals, yaitu dengan memberikan akses terhadap layanan air minum 
dan sanitasi yang aman. Dalam memenuhi target tersebut, terdapat 5 (lima) 
aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu regulasi, kelembagaan, infrastruktur, 
pendanaan, serta peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini 
diwujudkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan 
sektor air minum dan sanitasi, dimulai dari aspek perencanaan hingga aspek 
pemantauan dan evaluasi.

Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kunci 
keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan sektor air minum 
dan sanitasi. Masyarakat merupakan unsur yang paling tahu dan paham akan 
kondisi dan kebutuhan, serta tantangan yang dialaminya dalam menerima 
layanan air minum dan sanitasi. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat penting 
untuk membantu pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan 
masyarakat akan layanan yang diterima. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat 
merupakan bentuk komunikasi untuk umpan balik kepada pemerintah atau 
penyelenggara layanan air minum dan sanitasi.

Kata Sambutan 
Direktur Perumahan dan Permukiman
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Untuk mendorong keterlibatan masyarakat, diperlukan penyediaan media 
atau wadah komunikasi yang relatif mudah untuk dimanfaatkan, baik oleh 
pemerintah, penyelenggara layanan, maupun masyarakat sebagai penerima 
layanan. Melihat pentingnya hal tersebut, USAID IUWASH PLUS bersama 
Pemerintah Indonesia mendukung pengembangan berbagai mekanisme 
keterlibatan masyarakat yang telah diimplementasikan di berbagai 
daerah, seperti pemanfaatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 
dan siaran radio sebagai media untuk penyampaian informasi seputar 
sektor air minum, sanitasi, dan higiene, pemanfaatan SP4N LAPOR! untuk 
menampung aspirasi dan aduan masyarakat perihal layanan air minum 
dan sanitasi yang diterimanya, pengembangan pusat informasi dan layanan 
pelanggan pada penyelenggara layanan air minum (PDAM) dan sanitasi 
(UPTD PALD), serta melalui pembentukan Forum Komunikasi sebagai 
wadah interaksi antara masyarakat dengan pemerintah.

Berbagai praktik baik keterlibatan masyarakat yang didokumentasikan 
dalam buku ini harapannya dapat terus berlanjut. Dokumentasi ini juga 
diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya untuk 
mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat sebagai bentuk 
peningkatan layanan untuk sektor air minum, sanitasi, dan higiene.

Mari bergerak bersama mendorong peningkatan peran serta masyarakat 
untuk mencapai akses air minum dan sanitasi yang aman, serta untuk 
menciptakan kualitas hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat 
Indonesia.

Jakarta, Desember 2021

Tri Dewi Virgiyanti
Direktur Perumahan dan Permukiman
Kementerian PPN/Bappenas
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Daftar Singkatan

AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

CEM : Community Engagement Mechanism

BPS : Badan Pusat Statistik

IPALD : Instalasi Pembuangan Air Limbah Domestik

KIM : Kelompok Informasi Masyarakat

KPSPAMS : Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi

LAPOR SP4N : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat – Sistem Pengelolaan   
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PALD : Pengelola Air Limbah Domestik

PPAS : Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi

PKP : Perumahan Kawasan Permukiman

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional

SDGs : Sustainable Development Goals

SOP : Standard Operation Procedure

SK : Surat Keputusan

SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum

TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

WHO : World Health Organization
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Kunci Sukses Mencapai Target
Lebih dari satu dekade lalu, tepatnya pada 28 Juli 2010, sidang umum PBB 
mengeluarkan resolusi No.4/292 yang secara eksplisit telah menetapkan 
dan mengakui hak atas air minum dan sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia 
(HAM). 

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia pun sepakat dengan ketetapan 
tersebut dan berkomitmen untuk mencapai target Millenium Development 
Goals (MDGs) pada 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan target 
Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) pada 2030 yang salah satunya tujuannya (Tujuan 6) yaitu, menyediakan 
akses air minum dan sanitasi aman bagi semua, tanpa ada yang tertinggal 
(leave no one behind). 

Untuk memastikan semua warga mendapatkan hak atas air minum, sanitasi, 
dan higiene Pemerintah telah menyelaraskan mandat SDGs 2030 dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2020-
2024 dengan menetapkan target tercapainya 100% akses air minum layak, 
termasuk 15% aman dan 30% akses perpipaan, serta 90% akses sanitasi 
layak, termasuk 15% aman.

Rencana 
Pembangunan 

Jangka 
Menengah 
Nasional 
(RPJMN)

2020-2024
Akses Air Minum

Layak

100%

Akses Sanitasi
Layak,

90%
15%
Aman

30%
Akses

Perpipaan

15%
Aman
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Terkait capaian untuk air minum, sanitasi, dan higiene, data Susenas, BPS, 2020, menunjukkan 
bahwa Indonesia baru mencapai:

 (SKAM-RT, 2020)

90,2%
Akses Untuk Air Minum Layak

11,9%
Termasuk Akses Air Minum Aman

Termasuk Untuk Sanitasi Aman.

79,5%
Akses Sanitasi Layak

7,6%

Secara lebih rinci yang dimaksud dengan 
akses air minum layak ialah jika rumah 
tangga menggunakan sumber air minum 
terlindung seperti, perpipaan, sumur bor, 
sumur terlindung, mata air terlindungi, 
dan penampungan air hujan. Sedangkan 
penggunaan Air Minum Dalam Kemasan 
(AMDK) dan Air Isi Ulang dapat 
dikategorikan sebagai akses layak jika 
sumber air untuk mandi, masak, cuci, 
bersumber dari air minum terlindungi. 
Definisi air minum aman sendiri ialah jika 
sumber air minum layak yang digunakan 
rumah tangga berada di dalam atau halaman 
rumah, tersedia setiap saat serta memenuhi 
standar kualitas sesuai dengan persyaratan 
kualitas air minum yang berlaku.

Sedangkan, pengertian akses sanitasi layak 
adalah rumah tangga yang memiliki toilet 
bersama atau sendiri dengan bangunan atas 
berupa kloset leher angsa dan bangunan 
bawah yang tersambung tangki septik atau 
lubang tanah/cubluk khusus untuk rumah 
tangga di wilayah perdesaan. Sedangkan, 
sanitasi aman adalah rumah tangga yang 
memiliki kloset/toilet leher angsa sendiri 
yang terhubung dengan Instalasi Pengelolaan 
Air Limbah Domestik (IPALD) atau 
menggunakan tangki septik yang disedot 
secara rutin 3-5 tahun sekali.

Terkait dengan target yang telah ditetapkan 
dan hasil yang telah dicapai hingga saat ini, 
tentunya perlu dilakukan berbagai upaya 
percepatan.

Terlebih, data studi formartif air minum, 
sanitasi, dan higiene, USAID IUWASH 
PLUS, 2017 menunjukkan bahwa 63% 
masyarakat memanfaatkan televisi sebagai 
sumber informasi utama dan 36,3% 
masyarakat menyebut tetangga sebagai 
sumber informasi utama. Fakta ini secara 
tidak langsung menunjukkan bahwa 
mayoritas masyarakat masih mendapatkan 
dan mencari informasi dari sumber paling 
dekat dan mudah diakses. Pemerintah dan 
mitra pembangunan dapat memanfaatkan 
peluang ini sebagai upaya komunikasi dan 
promosi untuk mendorong keterlibatan aktif 
masyarakat dalam pembangunan sektor air 
minum, sanitasi, dan higiene.

Peningkatan akses air minum, sanitasi, dan 
higiene mutlak dibutuhkan. Pasalnya data 
WHO, 2020, menunjukkan, penyediaan 
akses air minum dan sanitasi layak dapat 
menurunkan indeks risiko penyakit sebesar 
0,39. Selain itu, dikatakan juga, rata-rata 
investasi 1 USD untuk sektor sanitasi akan 
memberikan manfaat balik sebesar 5,5 USD 
dan untuk sektor air minum memberikan 
manfaat balik sebesar 2 USD. 

14
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Sementara, kondisi air minum, 
sanitasi, dan higiene yang buruk 
akan berkontribusi terhadap 
tingginya potensi penyebaran 
penyakit berbasis air (water 
born disease) seperti diare dan 
kolera. 

Hal ini tentunya sangat tidak diharapkan. 
Untuk itu, dibutuhkan banyak cara yang 
bisa mempercepat pencapaian target 
pembangunan, salah satunya ialah dengan 
menjalin kolaborasi dan menciptakan inovasi 
dengan berbagai aktor pembangunan, baik itu 
pemerintah daerah, swasta, lembaga swadaya 
masyarakat, komunitas, maupun masyarakat. 
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Buku Masyarakat Terlibat Akses 
Meningkat ini menceritakan upaya-upaya 
yang dilakukan daerah dalam mendorong 
keterlibatan aktif masyarakat. Misalnya 
ada pengalaman dari Kota Magelang 
yang mengembangkan mekanisme forum 
komunikasi sebagai wadah sosialisasi, 
promosi, edukasi untuk isu air minum, 
sanitasi, dan higiene yang terpercaya. 
Selain itu, mekanisme ini juga bertujuan 
menjadi forum fasilitasi dan kolaborasi para 
pemangku kepentingan yang ada di wilayah 
tersebut. 

Kemudian, ada cerita dari Kota Ternate 
yang mengembangkam mekanisme Sistem 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional (SP4N)- Layanan Aspirasi dan 
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang 
memberikan ruang terbuka kepada publik 
dalam memberikan masukan dan kritik 
bagi perbaikan layanan di sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene. 

Ada juga cerita dari Kota Malang yang 
mengembangkan Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) untuk menjadi wadah 

Dalam pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene, keterlibatan masyarakat 
merupakan salah satu kunci sukses. Hal ini 
karena masyarakat bukan hanya berperan 
sebagai objek penerima manfaat layanan saja. 
Melainkan, sebagai mitra utama pemerintah 
dalam memastikan pelayanan air minum, 
sanitasi, dan higiene yang berkualitas, serta 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat 
termasuk kelompok rentan. 

Bukan hanya diyakini bisa menimbulkan rasa 
kepemilikan, keterlibatan masyarakat dalam 
pembangunan di sektor air minum, sanitasi, 
dan higiene juga mampu memunculkan 
rasa tanggung jawab untuk memastikan 
pemeliharaan dan keberlanjutan sarana yang 
telah dan akan dibangun.

Dalam mendorong keterlibatan masyarakat 
pemerintah melalui dukungan USAID 
IUWASH PLUS mengembangkan sejumlah 
mekanisme keterlibatan masyarakat di 
berbagai daerah untuk memastikan saran, 
masukan, keluhan, dan berbagai pendapat 
masyarakat tersampaikan. Tujuanya untuk 
mewujudkan layanan air minum, sanitasi, dan 
higiene yang berkualitas dan berkelanjutan.

16



17

promosi, kolaborasi, dan edukasi dengan 
memanfaatkan berbagai jenis media sosial 
yang memang kini tengah digemari oleh 
masyarakat.   

Semua cerita mengenai upaya dan 
pengalaman dari kabupaten/kota ini 
diharapkan bisa memberikan pelajaran 
dan inspirasi bagi daerah lainnya 
untuk mendorong keterlibatan aktif 
masyarakat, sebagai salah satu aktor utama 
pembangunan. 

Buku ini juga disusun sebagai dokumentasi 
praktik baik yang bisa menjadi rujukan agar 
mudah direplikasi oleh daerah lainnya guna 
mempercepat pencapaian target Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024 dan SDGs 2030 untuk 
menyediakan akses air minum, sanitasi, dan 
higiene untuk semua.

17
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Cara Mudah 
Pahami Isi Buku
Buku pembelajaran yang kini berada di 
tangan pembaca dipersembahkan bagi 
semua pemangku kepentingan (stakeholders) 
pembangunan air minum, sanitasi, dan 
higiene. Mulai dari kementerian/lembaga, 
mitra pembangunan, NGO/INGO, lembaga 
swadaya masyarakat, komunitas masyarakat, 
maupun para pegiat di lapangan. 

Buku ini diharapkan bisa memberikan 
informasi dan inspirasi tentang implementasi 
mekanisme keterlibatan masyarakat. Secara 
umum buku ini akan memberikan gambaran 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan keterlibatan 
masyarakat melalui berbagai mekanisme 
seperti pengembangan pusat informasi dan 
layanan, penguatan sistem pelayanan publik, 
pembentukan forum komunikasi, penguatan 
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan 
radio talkshow.

Dalam buku ini, 
disarankan agar 
para pembaca perlu 
memahami definisi 
air minum, sanitasi, 
dan higiene yang layak 
dan aman yang telah 
disesuaikan dengan 
standar definisi 
nasional.  

Pembaca juga perlu memahami kata atau 
istilah teknis, sehingga bisa mengetahui 
maksud yang ingin disampaikan. Seperti 
penggunaan kata air minum mengacu 
pada air minum perpipaan dan jaringan 
non perpipaan. Sedangkan, untuk 
kata sanitasi mengacu pada air limbah 
domestik, namun tidak mencakup 
persampahan dan drainase. 

Perlu juga ditekankan bahwa buku ini 
menjabarkan tentang proses keterlibatan 
masyarakat dalam semua tahapan 
pembangunan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, hingga monitoring dan 
evaluasi. 
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Pengguna Buku
Maksud dan tujuan penyusunan buku ini 
adalah dapat memberikan pengetahuan yang 
komprehensif kepada semua stakeholders 
tentang mekanisme keterlibatan masyarakat 
dalam pembangunan air minum, sanitasi, dan 
higiene.

Bagi pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Kelompok Kerja 
Pembangunan, Perumahan, Permukiman, 
Air Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS/
AMPL/Sanitasi/PKP) buku ini diharapkan 
mampu membantu untuk memahami 
semua bentuk keterlibatan masyarakat 

sebagai upaya efektif dalam percepatan 
pembangunan di sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene. Buku ini juga 
bisa menjadi acuan dalam menyusun 
rencana kegiatan yang akan melibatkan 
masyarakat.

Untuk lembaga donor dan sektor 
swasta diharapkan buku ini bisa 
memberikan pemahaman tentang 
pentingnya keterlibatan masyarakat 
serta memahami peluang yang dapat 
dikembangkan dalam upaya-upaya 
keterlibatan masyarakat. Sedangkan, 
bagi organisasi masyarakat sipil 
diharapkan melalui buku ini dapat 
memahami peran masyarakat sebagai 
bagian dari pelaku pembangunan 
dan memahami hal-hal penting yang 
perlu diperhatikan dalam keterlibatan 
masyarakat termasuk identifikasi 
kebutuhan kelompok rentan.

Sedangkan, dari sisi masyarakat 
kehadiran buku ini diharapkan dapat 
meningkatkan keterlibatan aktif 
masyarakat untuk berkontribusi di 
sektor pembangunan air minum, 
sanitasi, dan higiene melalui kanal-kanal 
mekanisme keterlibatan masyarakat 
yang tersedia di daerahnya masing-
masing. Selain itu masyarakat juga 
bisa menjadi lokal promotor yang 
menyebarluaskan informasi ini kepada 
handai taulan di lingkungan tempat 
tinggalnya dan bahkan menginisiasi 
adanya kegiatan swadaya untuk 
mendorong partisipasi aktif masyarakat 
dalam pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene.
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Mengenal Konsep 
CEM
Tidak ada yang bisa bekerja sendiri 
menyelesaikan masalah, apalagi jika masalah 
tersebut terkait dengan hajat hidup orang 
banyak, seperti pembangunan akses air 
minum, sanitasi, dan higiene. 

Bukan sekadar berkaitan dengan kebutuhan 
hidup semata, pembangunan air minum, 
sanitasi, dan higiene tidak bisa berjalan 
sendiri juga karena sektor ini melibatkan 

banyak pemangku kepentingan (multi 
stakeholders), sehingga diperlukan banyak 
pihak untuk saling bekerja sama. Tujuannya 
yaitu untuk mewujudkan akses air minum, 
sanitasi, dan higiene yang layak dan aman 
untuk semua. 

Berangkat dari semua itu, kolaborasi 
menjadi hal mutlak yang perlu dilakukan. 
Keberhasilan pembangunan sektor ini 
akan mudah dilakukan jika banyak aktor 
yang terlibat dan saling bekerja sama 
dengan baik. Diantara para aktor tersebut, 
masyarakat mempunyai peranan penting 
dalam pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene. Keterlibatan masyarakat 
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diyakini dapat menjadi salah satu faktor 
penentu keberhasilan pencapaian target 
SDGs dan RPJMN. Kendati demikian, 
peran aktif aktor lainnya juga tidak kalah 
penting. Kerjasama dan kolaborasi lintas 
sektor, komitmen pemimpin daerah dan 
pemangku kepentingan, serta adanya 
bauran pendanaan juga menjadi bagian 
yang perlu diperhatikan untuk mencapai 
target pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene

Berkaitan dengan itu, sejak tahun 
2017, USAID IUWASH PLUS telah 
mengembangkan konsep Mekanisme 
Keterlibatan Masyarakat atau yang 
selanjutnya disebut dengan Citizen 
Engagement Mechanism (CEM). 

CEM adalah mekanisme interaksi 
dua arah antara masyarakat dengan 
pemangku kepentingan (pemerintah 
maupun penyedia layanan). CEM 
dikembangkan guna memberikan ruang 
partisipasi bagi masyarakat dalam proses 
pembangunan air minum, sanitasi, dan 
higiene. Selain itu, CEM juga bertujuan 
untuk memberikan ruang pertukaran 
informasi, penguatan transparansi dan 
akuntabilitas, pengembangan keterlibatan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan, 
serta  layanan. Secara garis besar, tujuan 
dari penerapan mekanisme ini ialah untuk 
menciptakan kepercayaan yang lebih baik 
antar pihak, mengidentifikasi sumber daya 
baru, serta membangun komunikasi untuk 
meningkatkan keberhasilan program yang 
nantinya diharapkan akan berkembang 
menjadi kolaborasi yang berkelanjutan.

Proses implementasi CEM 
dilakukan melalui banyak 
cara seperti memanfaatkan 
media cetak, siaran radio, dan 
juga media sosial. Keberadaan 
mekanisme CEM di dalam 
program air minum, sanitasi, 
dan higiene diharapkan 
dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasi guna 
memperbaiki layanan sektor 
air minum, sanitasi, dan 
higiene. 
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Dalam menjalin dan menjamin kolaborasi yang baik dan efektif dengan para pihak terkait, 
maka pemetaan peran berbagai pemangku kepentingan sangatlah diperlukan. Berikut adalah 
kerangka kerja umum CEM yang dikembangkan oleh USAID IUWASH PLUS.

MASYARAKAT PENERIMA
LAYANAN WASH

MEKANISME PEMDA
SWASTA
PDAM
UPTD
Dll.

Promosi
Komunikasi
Monitoring dan Evaluasi
Troubleshooting

INKLUSIF
PARTISIPATIF
BERKELANJUTAN
RESPONSIF

Peningkatan Layanan WASH
Monitoring dan Evaluasi Layanan WASH
Customer RelationsGOAL

Pada kerangka kerja keterlibatan masyarakat 
ini, semua pihak terkait mulai dari 
pemerintah daerah melalui dinas/OPD yang 
tergabung dalam Pokja AMPL/PPAS/Sanitasi/
PKP seperti Dinas Komunikasi dan Informasi 
(Diskominfo), sektor swasta, PDAM, 
UPTD, serta masyarakat sebagai penerima 
layanan air minum dan sanitasi itu sendiri 
dilibatkan secara aktif dengan tujuan agar 
semua pihak ini bisa saling berkoordinasi 
dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan 
bersama. 

Pada kerangka kerja CEM, bentuk 
mekanisme yang disarankan juga cukup 
beragam bisa bervariasi tergantung 
kesepakatan antara para pihak terkait. 

Selain itu, pada kerangka kerja CEM ini 
juga ditekankan prinsip-prinsip yang harus 

dilakukan saat menjalankan CEM yang 
meliputi prinsip partisipatif, responsif, 
inklusif, dan berkelanjutan. Pada prinsip 
partisipatif point yang ditekankan ialah 
mendorong adanya keterlibatan aktif 
dari para pihak terkait dengan semua 
pihak, termasuk masyarakat. Responsif 
menekankan bahwa mekanisme yang 
dilakukan harus sesuai kebutuhan dan bisa 
menjawab tantangan yang ada di lapangan 
secara cepat. Inklusif yaitu pastikan tidak ada 
yang tertinggal, libatkan berbagai kelompok 
rentan seperti kelompok disabilitas, 
kelompok perempuan, dan juga kelompok 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 
Prinsip terakhir adalah berkelanjutan 
yang memastikan bahwa mekanisme yang 
dilakukan akan terus berjalan dengan 
pengelolaan mandiri.
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Adapun fungsi pengembangan dan pembagian peran dalam CEM adalah sebagai berikut:

Mekanisme ini digunakan sebagai wadah promosi dan 
komunikasi untuk perluasan akses air minum, sanitasi, 
dan higiene. Kegiatan promosi dan komunikasi dapat 
disesuaikan dengan budaya lokal dan karakteristik daerah.

Mekanisme ini juga berfungsi untuk proses 
troubleshooting/ identifikasi masalah atau 
kendala-kendala yang timbul serta jenis penanganan yang 
tepat sasaran;

Mekanisme ini merupakan bagian dari proses monitoring 
dan evaluasi yang dilakukan bersama antara pemerintah 
dan masyarakat, sehingga dapat menjaring masukan dan 
saran untuk pengembangan pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene yang lebih baik.

Sedangkan, pembagian peran dalam 
mekanisme ini terbagi menjadi tiga bagian, 
yaitu: 

Pemerintah Daerah, sebagai 
regulator yang mempunyai 
peran utama untuk 
menyediakan wadah bagi 
pemangku kepentingan dan 
masyarakat untuk berkolaborasi 
menentukan bentuk mekanisme 
yang tepat dan partisipatif.

PDAM dan UPTD PALD, sebagai 
penyedia layanan dan program 
membantu pemerintah untuk 
mempromosikan tentang 
pentingnya akses air minum 
dan sanitasi yang layak dan 

aman kepada masyarakat dan 
dan berkewajiban memberikan 
pelayanan yang baik berdasarkan 
masukan dan saran yang 
diberikan oleh masyarakat.

Masyarakat, sebagai pihak 
yang memberikan masukan 
dan saran terhadap layanan 
yang tersedia, serta 
mengidentifikasi permasalahan 
yang ada di masyarakat, turut 
mempromosikan pentingnya 
akses air minum dan sanitasi 
yang aman.

1
3

2
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MENDORONG 
KETERLIBATAN AKTOR 
UTAMA
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Pembangunan air minum, 
sanitasi, dan higiene terus 
mengalami kemajuan setiap 
tahunnya. Faktanya data 
capaian akses mengalami 
kenaikan sebesar 1% 
pertahun dalam 5 tahun 
terakhir

Kendati begitu, sayangnya hingga saat 
ini masih ada kesenjangan capaian akses 
diantara lapisan masyarakat, terutama bagi 
mereka Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR). Berangkat dari itu, kolaborasi 
dan dukungan dari berbagai pihak sangat 
dibutuhkan, terutama dari mereka 
masyarakat sendiri yang memiliki peran 
penting dalam pembangunan air minum, 
sanitasi, dan higiene. 

Telah disepakati bahwa dalam pembangunan 
air minum, sanitasi, dan higiene masyarakat 
merupakan salah satu aktor utama. Pasalnya, 
masyarakat bukan hanya merupakan objek 
melainkan subjek pembangunan. Kedua 
peran masyarakat inilah yang perlu dipahami 

oleh semua stakeholders, sehingga tidak ada 
lagi keraguan untuk mendorong keterlibatan 
masyarakat pada setiap tahap pembangunan, 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 
monitoring dan evaluasi.
 
Bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat terhadap 
pentingnya akses air minum, sanitasi, dan 
higiene yang bisa menunjang kesehatan 
mereka, keterlibatan masyarakat juga 
diyakini sebagai kunci untuk memastikan 
keberlanjutan pembangunan agar 
dampaknya bisa terus dirasakan sampai 
kapanpun.

Dalam pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene, keterlibatan masyarakat bukan 
tanpa alasan. Berdasarkan UU No 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
yang menyatakan bahwa air minum dan 
sanitasi merupakan urusan wajib yang harus 
dipenuhi pemerintah daerah.

Hal inilah yang membuat keterlibatan 
masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan 
sebagai strategi percepatan pencapaian 
target pembangunan air minum, sanitasi, dan 
higiene.

25
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Selain itu, keterlibatan masyarakat juga 
didasari karena masyarakat dinilai sebagai 
pihak yang paling mengetahui masalah apa 
yang dihadapi di lapangan, potensi apa yang 
dimiliki, mengetahui cara terbaik untuk 
mengatasi tantangan sesuai kebutuhan, serta 
tahu bagaimana cara untuk mengembangkan 
potensi yang dimiliki. 

Dalam perjalanan pembangunan sektor 
air minum, sanitasi, dan higiene, sejak 
puluhan tahun silam telah menunjukkan 
bahwa keterlibatan masyarakat mampu 
menjadikan upaya-upaya pembangunan yang 
dilakukan menjadi tepat sasaran dan sesuai 
dengan kebutuhan. Selain itu, keterlibatan 
masyarakat juga terbukti mampu membantu 
pemerintah dan penyedia layanan dalam 
melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, 
seperti untuk mengetahui sejauh mana 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
layanan yang diberikan, sekaligus juga 
menginformasikan tantangan yang terjadi di 
lapangan. 

Melihat besarnya peran masyarakat tersebut, 
USAID IUWASH PLUS sebagai mitra 
pembangunan mengembangkan CEM sebagai 
upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Setidaknya terdapat lima mekanisme yang 
dikembangkan yaitu meliputi, pembentukan 
forum komunikasi, penguatan pusat 
informasi dan layanan air minum dan 
sanitasi (PDAM/UPTD), penguatan sistem 
pelayanan publik yang efisien dan efektif 
(SP4N), pembentukan Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM), serta melibatkan media 
radio untuk melakukan sosialisasi, promosi, 
dan advokasi di sektor air minum, sanitasi, 
dan higiene.  

Sejak diperkenalkan mulai tahun 2017, 
lebih dari 36 CEM telah dikembangkan 
di Indonesia, dengan setiap daerah 
diperbolehkan untuk memilih pengembangan 
mekanisme yang sesuai berdasarkan kondisi 
wilayah masing-masing.

Maksimalkan 
Peran Masyarakat, 
Tuntaskan 
Capaian
Bisakah pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene berhasil tanpa peran serta 
masyarakat? jawabannya adalah tidak 
mungkin. Hal ini karena masyarakat 
merupakan aktor utama pembangunan 
yang harus terlibat pada setiap tahapan, 
sejak perencanaan, kemudian proses 
pembangunan, hingga ikut dalam monitoring 
dan evaluasi.  Aspirasi masyarakat sangat 
penting pada semua tahapan pembangunan.
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Bukan hanya untuk memastikan adanya 
transparansi dan akuntabilitas dari program 
pembangunan, keterlibatan masyarakat juga 
bertujuan agar semua tahapan pembangunan 
berjalan dengan optimal. Melihat besarnya 
potensi masyarakat, maka jelas bahwa 
mereka bukanlah hanya kelompok yang 
menikmati hasil pembangunan, namun 
sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. 
Peran masyarakat semakin penting di dalam 
sektor air minum, sanitasi, dan higiene, 
mengingat sektor ini berhubungan langsung 
dengan kehidupan sehari-hari. 

Sebagai salah satu unsur penting dalam 
pembangunan layanan air minum, sanitasi, 
dan higiene, partisipasi masyarakat 
diperlukan untuk mendorong perbaikan 
kualitas layanan. Secara spesifik tujuan 

keterlibatan masyarakat adalah sebagai 
berikut:

Mengajak seluruh pelaku 
pembangunan di suatu daerah untuk 
memprioritaskan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene dalam kebijakan 
perencanaan dan penganggaran daerah.

Memberdayakan masyarakat untuk 
dapat mengembangkan perilaku 
hidup bersih dan sehat, serta 
mengembangkan perilaku pengelolaan 
air minum aman rumah tangga.

Mendorong terciptanya ruang 
komunikasi terpercaya bagi seluruh 
pelaku pembangunan di sektor air 
minum, sanitasi, dan  higiene di suatu 
daerah.
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Mendorong terwujudnya media 
interaksi yang bisa memfasilitasi 
masyarakat untuk dapat secara 
langsung menyampaikan masukan 
terhadap kualitas layanan air minum, 
sanitasi, dan higiene yang diterima.

Mendorong terciptanya proses 
perencanaan dan pembangunan 
layanan air minum, sanitasi, dan 
higiene di daerah yang tepat sasaran 
dan bermanfaat bagi seluruh 
masyarakat.

Mendorong transparansi dan 
akuntabilitas program-program 
pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene

Berangkat dari beberapa tujuan tersebut, 
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 
sektor air minum, sanitasi, dan higiene 
juga diperlukan untuk memberikan ruang 
partisipasi publik agar bisa memberikan 
intervensi layanan yang lebih baik. 

Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat 
memberikan dampak positif terhadap 
pembangunan dan perbaikan layanan. 
Adapun, secara spesifik manfaat yang dapat 
diperoleh dari keterlibatan masyarakat 
adalah:

Meningkatkan partisipasi masyarakat 
terhadap isu dan kondisi layanan 
air minum, sanitasi, dan higiene di 
daerahnya. Jika sebelumnya masyarakat 
masih “menyampingkan” isu ini, maka 
mekanisme keterlibatan masyarakat 
diharapkan bisa membuat publik lebih 
sadar dan paham akan kondisi layanan 
air minum, sanitasi, dan higiene yang 
diterima.

Memudahkan masyarakat untuk 
secara langsung menyampaikan 
aspirasi dan berkonsultasi 
mengenai kondisi layanan air 
minum, sanitasi, dan higiene, 
baik kepada pemerintah daerah 
maupun penyelenggara layanan 
(PDAM, KPSPAMS, UPTD PALD, 
dll).
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Mewujudkan pembangunan layanan 
air minum, sanitasi, dan higiene 
yang tepat sasaran, termasuk 
mendukung prinsip inklusivitas 
dalam penyediaan layanan.

Membentuk komitmen masyarakat 
untuk turut mengelola dan 
menjamin keberlanjutan layanan 
air minum, sanitasi, dan higiene 
yang telah tersedia.

Menjadikan layanan air minum, 
sanitasi, dan higiene yang 
berkelanjutan melalui monitoring 
dan evaluasi partisipatif.
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Keterlibatan 
Masyarakat 
Adalah Sebuah 
Potensi
Meskipun sudah mengalami kenaikan 
capaian dari tahun ke tahun, namun faktanya 
masih terdapat sejumlah tantangan dalam 
pembangunan air minum, sanitasi, dan 
higiene. Nyatanya dalam sepuluh tahun 
terakhir, akses air minum, sanitasi, dan 
higiene di Indonesia belum mengalami 
peningkatan yang signifikan. 

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(SUSENAS) BPS menunjukkan bahwa rata-
rata peningkatan akses air minum layak per 
tahun hanya sekitar 1%, sedangkan rata-rata 
peningkatan akses pipa hanya sekitar 0,2% 

per tahun. Sementara, rata-rata peningkatan 
akses sanitasi layak juga hanya menunjukkan 
kenaikan sebesar 1,2% per tahun. Dengan 
kondisi seperti ini, akan sulit untuk dapat 
mencapai target pemenuhan akses air 
minum, sanitasi, dan higiene yang layak dan 
aman untuk semua. 

Sesuai dengan mandat Sustainable 
Development Goals (SDGs)/Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pada 
tahun 2030 mendatang, Indonesia telah 
berkomitmen untuk menyediakan akses 
air minum dan sanitasi aman bagi semua. 
Komitmen ini pun telah diselaraskan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) pada 2020-2024 yang 
mengamanatkan tercapainya target 100% 
akses air minum layak, termasuk 15% aman 
dan 30% akses perpipaan, serta 90% akses 
sanitasi layak, termasuk 15% aman.

Pemenuhan target akses air minum, sanitasi, 
dan higiene tersebut tentu tidak terlepas 
dari peran serta masyarakat. Bahkan, dapat 
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dikatakan bahwa titik berat pemenuhan 
target akses air minum, sanitasi, dan higiene 
berada pada aspek masyarakat. 

Masyarakat sebagai penerima layanan 
adalah pihak yang paling mengerti tentang 
kebutuhan layanan dan apa yang diharapkan 
dari layanan air minum, sanitasi, dan higiene 
yang diperoleh. 

Sebagai contoh, dalam peningkatan akses 
air minum, sanitasi, dan higiene di suatu 
daerah, masyarakat dapat berperan untuk 
memetakan kondisi penyediaan layanan 
yang ada di wilayah tersebut. Dengan 
bekerjasama, masyarakat juga dapat 
mengidentifikasi rumah tangga mana yang 
belum memiliki sarana yang layak dan aman. 
Kemudian, hasil identifikasi dan pemetaan 
kondisi tersebut, harapannya dapat dijadikan 
dasar perencanaan dan penganggaran 
daerah, agar program penyediaan akses bisa 
tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. 

Keterlibatan masyarakat juga diperlukan 
untuk mendorong perbaikan kualitas 
layanan.  Sebagai penerima layanan, 
masyarakat adalah pihak yang paling paham 
dan tahu bagaimana layanan air minum, 
sanitasi, dan higiene tersebut diberikan oleh 
penyelenggara layanan. Saran dan masukan 
dari masyarakat sangat diperlukan oleh 

penyelenggara layanan untuk mendukung 
perbaikan layanan yang sudah ada. Dengan 
memberikan ruang yang lebih terbuka bagi 
masyarakat dalam memberikan masukan, 
penyelenggara layanan akan terbantu untuk 
menyusun strategi dan skala prioritas dalam 
upaya perbaikan layanan air minum, sanitasi, 
dan higiene. 

Keterlibatan masyarakat dapat diawali 
dengan memanfaatkan forum atau wadah 
yang tersedia dan dekat dengan masyarakat. 
Apabila forum atau wadah belum tersedia, 
keterlibatan masyarakat juga dapat diawali 
melalui inisiasi pembentukan wadah yang 
sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Dengan tersedianya CEM di suatu daerah, 
maka akan ada interaksi antara pemerintah 
daerah, penyelenggara layanan, dan 
masyarakat. Interaksi ini dapat menjadi 
pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk 
melakukan upaya edukasi dan promosi 
kepada masyarakat akan pentingnya 
penyediaan akses air minum, sanitasi, dan 
higiene. Lebih lanjut, interaksi ini diharapkan 
dapat mendukung peningkatan pengetahuan 
dan kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya memiliki akses air minum, 
sanitasi, dan higiene.

3131
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Tidak Boleh Ada 
Yang Tertinggal
Sejalan dengan prinsip utama TPB/
SDGs, leave no one behind, maka CEM 
dalam pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene, maupun perbaikan kualitas 
layanan harus bisa merangkul semua pihak, 
termasuk kelompok rentan yang juga 
menjadi bagian dari masyarakat. Dalam 
prinsip inklusi sosial, diamanatkan bahwa 
dalam seluruh proses pembangunan, 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
dan pemantauan harus melibatkan 
seluruh lapisan masyarakat sebagai 
penerima manfaat dan bagian dari pelaku 
pembangunan. Terkait itu, maka pendekatan 
inklusif wajib untuk selalu digunakan, untuk 
memastikan semua lapisan masyarakat 
mendapat kesempatan yang sama untuk 
terlibat aktif dalam pembangunan sektor 
air minum, sanitasi, dan higiene. Dalam 
memastikan keterlibatan kelompok rentan 
atau inklusif ada dua hal penting yang perlu 
diperhatikan yaitu identifikasi kelompok 
rentan dan melaksanakan pertemuan yang 
bersifat inklusif.

Terkait identifikasi kelompok rentan hal 
yang harus diperhatikan adalah memastikan 
semua kelompok yang ada di daerah 
tersebut seperti kelompok penyandang 
disabilitas, penduduk lanjut usia, Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR), kelompok 
suku, kelompok agama minoritas, kelompok 
pendatang/transmigran dilibatkan dalam 
setiap pertemuan. Kemudian, pastikan 
untuk menghimpun informasi dari 
tokoh masyarakat untuk lebih mengenai 
karakteristik kelompok masyarakat di 
wilayah setempat. Lakukan survei terlebih 
dulu melalui kunjungan rumah untuk 
memastikan keberadaan kelompok rentan 

yang ada. Selanjutnya, lakukan kolaborasi 
dengan berbagai pihak baik organisasi, mitra, 
atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
yang fokus terhadap isu kemiskinan, gender, 
dan livelihood yang ada di daerah setempat.

Sementara itu, dalam memastikan 
keterlibatan semua kelompok masyarakat 
dalam setiap pertemuan, beberapa hal 
yang perlu diperhatikan adalah pastikan 
untuk melakukan identifikasi bantuan 
khusus kepada peserta yang berasal dari 
perwakilan kelompok rentan yang ada di 
wilayah tersebut, kemudian pastikan materi 
dan pembahasan dapat diakses oleh seluruh 
peserta dengan menggunakan bahasa yang 
mudah dimengerti, kombinasi gambar, 
suara dan huruf yang jelas, serta format 
lain yang dibutuhkan sesuai dengan metode 
komunikasi inklusif dengan menggunakan 
intonasi dan juga gesture/gerakan tangan 
dan tubuh. Pastikan untuk memilih 
lokasi yang mudah diakses semua pihak, 
baik itu dari segi jarak, maupun fasilitas 
pendukung lainnya.  Selanjutnya, pastikan ada 
kesempatan yang sama bagi semua peserta 
untuk bisa menyampaikan pendapat dan 
membuat keputusan. Terakhir pastikan untuk 
saling menghormati dan menghargai pada 
setiap kegiatan diskusi.
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LANGKAH JITU 
KETERLIBATAN 
MASYARAKAT
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Identifikasi Kebutuhan dan 
Karakteristik Masyarakat

Memastikan keterlibatan semua pihak 
terkait untuk berdiskusi bersama 
memetakan karakteristik dan 
kebutuhan mekanisme yang akan 
dikembangkan.

1

Membuat Kesepakatan 
Bersama

Menyepakati mekanisme keterlibatan 
masyarakat yang paling sesuai untuk 
menjadi Rencana Kerja Masyarakat 
(RKM), sehingga bisa di bawa ke 
Musrenbang untuk mendapatkan 
dukungan dari pemerintah setempat.

2

Tentukan Strategi Pengembangan, 
Pembagian Peran, Serta Pengaturan 
Mekanisme

Lakukan pemetaan dan pembagian 
peran sesuai dengan potensi 
masing-masing pihak yang terlibat. 
Jangan lupa tentukan motor 
penggerak untuk memastikan 
mekanisme yang dipilih bisa berjalan 
dan terus berlanjut.

3

Dorong Keterlibatan 
Masyarakat

Pastikan untuk melakukan promosi dan 
sosialisasi terhadap semua lapisan 
masyarakat yang ada di wilayah 
masing-masing.

4

Implementasi Mekanisme

Pastikan semua pihak yang terlibat 
menjalankan peran sesuai dengan 
pemetaan dan pembagian yang telah 
ditentukan.

5

Monitoring dan Evaluasi 
Berkala

Tentukan waktu ideal untuk 
melakukan monitoring dan evaluasi 
agar monev yang dilakukan bisa 
mendapatkan hasil optimal guna 
pengembangan mekanisme ke depan.

6

Enam Langkah Jitu Keterlibatan Masyarakat
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Identifikasi Kebutuhan dan 
Karakteristik Masyarakat

Memastikan keterlibatan semua pihak 
terkait untuk berdiskusi bersama 
memetakan karakteristik dan 
kebutuhan mekanisme yang akan 
dikembangkan.

1

Membuat Kesepakatan 
Bersama

Menyepakati mekanisme keterlibatan 
masyarakat yang paling sesuai untuk 
menjadi Rencana Kerja Masyarakat 
(RKM), sehingga bisa di bawa ke 
Musrenbang untuk mendapatkan 
dukungan dari pemerintah setempat.

2

Tentukan Strategi Pengembangan, 
Pembagian Peran, Serta Pengaturan 
Mekanisme

Lakukan pemetaan dan pembagian 
peran sesuai dengan potensi 
masing-masing pihak yang terlibat. 
Jangan lupa tentukan motor 
penggerak untuk memastikan 
mekanisme yang dipilih bisa berjalan 
dan terus berlanjut.

3

Dorong Keterlibatan 
Masyarakat

Pastikan untuk melakukan promosi dan 
sosialisasi terhadap semua lapisan 
masyarakat yang ada di wilayah 
masing-masing.

4

Implementasi Mekanisme

Pastikan semua pihak yang terlibat 
menjalankan peran sesuai dengan 
pemetaan dan pembagian yang telah 
ditentukan.

5

Monitoring dan Evaluasi 
Berkala

Tentukan waktu ideal untuk 
melakukan monitoring dan evaluasi 
agar monev yang dilakukan bisa 
mendapatkan hasil optimal guna 
pengembangan mekanisme ke depan.

6

Enam Langkah Jitu Keterlibatan Masyarakat
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Dalam mendorong keterlibatan masyarakat, 
setidaknya terdapat enam langkah strategis 
yang dapat dilakukan untuk memastikan 
kerangka kerja mekanisme keterlibatan 
yang telah disusun bisa berjalan dengan baik 
dan berhasil maksimal. Enam langkah jitu 
tersebut adalah:

Melibatkan Pokja PPAS/AMPL/Sanitasi/PKP, 
penyedia layanan air minum, sanitasi, dan 
higiene bersama perwakilan masyarakat 
untuk berdiskusi bersama memetakan 
karakteristik dan kebutuhan yang nantinya 
akan disesuaikan dengan potensi mekanisme 
yang bisa dikembangkan. Identifikasi yang 
dilakukan meliputi: Kegiatan kemasyarakatan 
yang ada di daerah tersebut, tempat dan 
waktu berkumpul warga yang efektif, tokoh 
formal dan informal yang berpengaruh, 
media-media informasi yang digunakan oleh 
sebagian besar masyarakat (Internet, TV, 
Radio, Surat Kabar, Media Sosial

Tips

Pastikan semua elemen masyarakat 
terlibat dalam proses diskusi agar 
hasil identifikasi yang didapat tepat 
dan sesuai. 

Libatkan Diskominfo sebagai instansi 
yang memiliki berbagai saluran 
komunikasi untuk penyebaran 
informasi. Selain memiliki radio lokal, 
Diskominfo juga menaungi beberapa 
program seperti Lapor SP4N, 
Kelompok Informasi Masyarakat 
(KIM) dan juga PIP (Penyuluh 
Informasi Publik) yang bisa dikuatkan 
dengan isu air minum, sanitasi, dan 
higiene sehingga bisa menjadi media 
yang efektif untuk memperbaiki 
kinerja layanan publik terutama 
di sektor air minum, sanitasi, dan 
higiene.

Untuk memudahkan proses 
identifikasi, diskusi juga boleh 
dilakukan beberapa kali dengan 
metode Focus Group Discussion 
(FGD) kepada masing-masing 
kelompok masyarakat.

Identifikasi Kebutuhan dan 
Karakteristik Masyarakat1
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Sepakati bersama mekanisme apa yang bisa 
dikembangkan dan paling sesuai sebagai CEM 
berdasarkan media-media yang telah dipetakan 
pada proses sebelumnya. Pada tahapan ini yang bisa 
dilakukan adalah buatlah diskusi, pilih mekanisme 
CEM yang ingin dikembangkan untuk menjadi 
salah satu Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 
yang bisa dibawa ke musrenbang, sehingga bisa 
mendapat dukungan pendanaan dan regulasi dari 
pemerintah terkait. Selain itu, kegiatan ini juga bisa 
dilakukan melalui kegiatan bersama Pokja PPAS/
AMPL/Sanitasi/PKP yang melibatkan semua OPD, 
dengan menambahkan atau melibatkan Diskominfo/
diskominsta untuk membantu penyebaran informasi. 
Dalam melakukan langkah ini, hasil identifikasi 
media yang ada pada langkah satu bisa dijadikan 
landasan untuk membangun kesepakatan.

Siapkan point-point diskusi terlebih dulu 
agar bisa kesepakatan yang dihasilkan 
bisa tepat dan sesuai kebutuhan.

Pastikan mekanisme yang dipilih adalah 
mekanisme yang paling sesuai dengan 
karakteristik masyarakat sebagai 
penerima layanan air minum, sanitasi, 
dan higiene. Di sebagian daerah forum 
pertemuan konvensional dan regular 
radio talkshow masih cukup efektif.

Pastikan melibatkan semua pemangku 
kepentingan dalam pengambilan 
keputusan.

Dokumentasikan komitmen/ 
kesepakatan bersama.

Pastikan motor penggerak yang 
dipilih merupakan pihak/individu 
yang tepat dan memiliki potensi 
sesuai yang dibutuhkan daerah 
untuk memastikan semua pihak 
dapat terlibat.

Perkuat dengan SK Kepala 
Daerah untuk memastikan 
keberlanjutan terutama terkait 
pendanaan CEM.

Tips
Tips

Setelah melibatkan pihak-pihak 
terkait yang dirasa sesuai dengan 
mekanisme yang dipilih, seluruh 
anggota dapat melakukan pemetaan 
pembagian peran yang dapat 
dilakukan, serta menentukan siapa 
yang dapat menjadi motor penggerak 
untuk memastikan mekanisme dapat 
terus berjalan. Selain itu, aturan/ 
Standard Operation Procedure (SOP) 
dalam mekanisme juga penting 
disusun bersama seluruh anggota, 
agar terjadi keselarasan dalam 
menjalankan tugas dan fungsi masing 
masing anggota.

Membuat Kesepakatan 
Bersama

Tentukan Strategi 
Pengembangan, Pembagian 
Peran, Serta Pengaturan 
Mekanisme

2 3
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Susun materi promosi bahasa yang 
menarik dan mudah dimengerti (bisa 
menggunakan bahasa lokal/bahasa 
daerah). 

Promosi bisa dilakukan dengan 
berbagai metode seperti flyer/poster/
spanduk, videotron atau melalui media 
lokal seperti radio lokal, tv lokal, 
media sosial. Disinilah salah satu peran 
penting Diskominfo yang memang 
memiliki fungsi dalam penyebaran 
informasi.

Memiliki rencana komunikasi dan 
publikasi yang disepakati bersama.

Tips

Agar masyarakat mengetahui dan mau 
memanfaatkan mekanisme yang telah 
dibentuk, maka diperlukan promosi dan 
sosialisasi dengan pendekatan yang sesuai 
dengan karakteristik masyarakat. Terkait hal 
tersebut, lakukan tinjauan ulang pada hasil 
asesmen di tahap pertama, untuk memilih 
strategi yang paling efektif dan tepat sasaran.

Dorong Keterlibatan 
Masyarakat4



39

Tentukan waktu rapat koordinasi 
secara berkala minimal 1 bulan sekali.

Lakukan pencatatan tingkat partisipasi 
masyarakat, seperti berapa aduan 
yang masuk dan ditindaklanjuti, berapa 
pendengar apabila mekanisme yang 
dikembangkan berupa radio talkshow. 
Hal ini penting sebagai bahan evaluasi.

Lakukan penguatan juga berupa 
pelatihan pelatihan yang bisa 
memperkuat dan memaksimalkan 
konten dari CEM, seperti pembuatan 
konten terkait isu air minum, sanitasi, 
dan higiene untuk media sosial, radio 
talkshow, materi promosi, pelatihan 
bimtek untuk admin lapor SP4N, dll.

Tips

Pada tahap ini, perlu dipastikan agar setiap 
anggota dapat menjalankan perannya sesuai 
dengan pemetaan yang telah dilakukan 
pada tahap 5. Setiap anggota, baik itu dari 
pihak masyarakat dan pemerintah perlu 
melakukan koordinasi secara proaktif agar 
mekanisme dapat terus berjalan, serta 
meminimalisir terjadi tumpang tindih tugas 
dan fungsi. Pastikan apabila ada aspirasi, 
permintaan informasi dan juga aduan dari 
masyarakat harus segera ditanggapi dan 
ditindaklanjuti. 

Setelah jadwal rapat koordinasi 
ditetapkan bersama seluruh anggota, 
tentukan juga waktu untuk melakukan 
evaluasi secara berkala baik itu dari 
sisi regulasi mekanisme, alur kerja, 
ataupun kinerja setiap anggota. Adapun, 
fungsi lain dari tahap evaluasi ini ialah 
memastikan agar mekanisme berjalan 
sesuai perencanaan kegiatan yang 
dilakukan, memastikan agar masyarakat 
memaksimalkan penggunaan mekanisme 
yang dipilih, serta memastikan agar 
hasil evaluasi bisa digunakan untuk 
pengembangan mekanisme kedepan.

Pastikan untuk menyiapkan 
form monitoring dan evaluasi 
yang berisikan pertanyaan  
terkait point penting seperti, 
mekanisme kolaborasi yang 
dilakukan, proses pelaksanaan 
kegiatan (berapa aduan, aspirasi 
dan permintaan informasi yang 
direspon dan ditindak lanjuti), 
hingga dampak yang terjadi.

Tips

Implementasi Mekanisme Monitoring dan 
Evaluasi Berkala5 6
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Kenali Tantangan 
Capai Tujuan
Dalam setiap proses pembangunan, 
tantangan tentunya akan selalu ada. Hal ini 
karena tantangan merupakan bagian yang 
tidak bisa dipisahkan. Kendati demikian, pada 
setiap tantangan diyakini selalu ada solusi 
yang bisa dilakukan, di mana kuncinya adalah 
harus mengenali tantangan yang menjadi 
hambatan. Dengan mengenali tantangan yang 
dihadapi, proses identifikasi dan memilih 
jalan keluar pun akan menjadi lebih mudah 
dan tepat sasaran. 

Untuk memastikan keterlibatan seluruh 
lapisan masyarakat, termasuk kelompok 
rentan, hal lain yang perlu diperhatikan 
adalah harus memastikan suara dan 
pendapat dari semua kelompok dapat 
diakomodir dalam seluruh proses.  Adapun 
berbagai tantangan yang kerap dihadapi 
yaitu meliputi kesenjangan teknologi, 
keterbatasan fasilitas, dan stigma masyarakat. 

Mengenai kesenjangan teknologi yang 
banyak dialami oleh masyarakat perdesaan, 
kendala utamanya adalah belum meratanya 
akses jaringan internet di sejumlah wilayah.
Kondisi ini tentunya harus dicarikan 
solusinya, terlebih dalam pelaksanaan CEM 
semua lapisan masyarakat harus dilibatkan 
baik dalam kegiatan promosi maupun 

40



41

edukasi di sektor air minum, sanitasi, 
dan higiene. Untuk mengatasi tantangan 
ini solusi yang dianjurkan ialah dengan 
melakukan pertemuan tatap muka secara 
berkala.

Tantangan selanjutnya tentang 
keterbatasan fasilitas, hal yang biasanya 
terjadi adalah masih minimnya fasilitas 
pendukung, terutama bagi para kelompok 
rentan, Terkait hal ini solusi yang bisa 
dilakukan yaitu pilih lokasi rapat atau 
diskusi yang mudah dijangkau dan 
memiliki fasilitas penunjang, sehingga 
semua lapisan masyarakat, khususnya 
perwakilan dari kelompok rentan bisa 
tetap mengikuti secara aktif semua diskusi 
yang dilakukan dalam semua proses. 

4141

Sementara itu, mengenai 
isu air minum, sanitasi, dan 
higiene yang lebih dikenal 
sebagai urusan belakang, 
solusinya adalah dengan 
gencar melakukan upaya 
promosi dan sosialisasi 
kepada semua lapisan 
masyarakat melalui diskusi 
rutin dua mingguan atau satu 
bulanan. 
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STRATEGI TEPAT AGAR 
MASYARAKAT TERLIBAT
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Pusat Informasi dan Layanan Publik 
UPTD PALD dan PDAM
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) 
merupakan organisasi yang dibentuk 
untuk melaksanakan kegiatan teknis 
operasional yang berhubungan langsung 
dengan masyarakat. UPTD Pengelolaan 
Air Limbah Domestik (PALD) merupakan 
salah satu institusi atau unit kerja pada 
dinas daerah yang berfungsi untuk 
mengoperasikan/mengelola infrastruktur 
IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)/
PALD beserta sarana pendukungnya. 
Sedangkan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) merupakan badan usaha milik 
daerah yang bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM). 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
untuk memberikan layanan dasar air minum, 
sanitasi, dan higiene yang prima kepada 
masyarakat, UPTD PALD dan PDAM harus 
selalu memastikan tersedianya sumber daya 
yang optimal, infrastruktur yang memadai, 
sistem dan mekanisme layanan yang efektif, 
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serta inovasi baru untuk selalu memperbaiki 
dan mengembangkan layanan yang ada. 
Pusat informasi dan layanan publik adalah 
sebuah mekanisme yang dibentuk untuk 
membantu PDAM/UPTD PALD  agar 
dapat memberikan pelayanan optimal 
kepada pelanggannya dan juga berperan 
sebagai pusat informasi terkait layanan air 
minum, sanitasi, dan higiene kepada seluruh 
masyarakat.

Sebagai bagian dari indikator kinerja dari 
UPTD PALD dan PDAM, pertumbuhan 
pelanggan tahunan, database pelanggan, 
tingkat kepuasan pelanggan, menjadi bagian 
penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, 
keterlibatan masyarakat dalam mengakses 
informasi dan layanan UPTD PALD dan PAM 
perlu terus menerus ditingkatkan.
Sesuai dengan mekanisme keterlibatan 
masyarakat, pusat informasi dan layanan 
UPTD PALD dan PDAM ini memiliki fungsi 
sebagai garda terdepan untuk membangun 
interaksi dan hubungan baik dengan 
masyarakat. Maka dari itu, bukan hanya bisa 
menjadi pusat informasi, mekanisme  ini 
juga dikembangkan sebagai media promosi, 

komunikasi, dan penyampaian aspirasi yang 
efektif. Bahkan, secara tidak langsung juga 
bisa menjadi alat monitoring dan evaluasi 
untuk peningkatan layanan ke depan.

Untuk memaksimalkan fungsinya, maka pusat 
informasi UPTD PALD dan PDAM perlu 
menjalin kerja sama dengan dinas terkait, 
seperti Dinas Komunikasi dan Informasi 
(Diskominfo) agar secara terus menerus 
dapat melakukan sosialisasi, promosi, dan 
edukasi tentang pentingnya akses air minum, 
sanitasi, dan higiene, guna menarik minat 
masyarakat untuk mengakses layanan dasar 
tersebut. Kemudian, juga berkolaborasi 
dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan 
pemicuan dan promosi kepada sasaran, 
salah satunya adalah masyarakat. Kerja sama 
selanjutnya dengan Dinas Pekerjaan Umum, 
Perumahan, dan Permukiman yang dilakukan 
untuk memastikan kondisi ketersediaan 
akses air minum, sanitasi, dan higiene. 
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Kolaborasi dari berbagai 
pihak dalam pusat 
informasi UPTD PALD 
diharapkan mampu 
meningkatkan keaktifan 
dan keterlibatan 
masyarakat dalam 
mengakses pusat 
informasi dan layanan 
akses air minum, sanitasi, 
dan higiene.

Keberadaan mekanisme ini juga diyakini 
mampu menjawab kebutuhan masyarakat 
atas akses informasi dan layanan yang akurat 
dan terpercaya. Harapannya pusat informasi 
dan layanan publik UPTD PALD dan PDAM 
bisa membuat pemerintah daerah  terus 
berbenah dalam meningkatkan kapasitas 
sumber daya agar mampu menyediakan 
layanan air minum, sanitasi, dan higiene yang 
optimal kepada seluruh masyarakat. 

SP4N-LAPOR!
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi 
dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 
merupakan jalur layanan resmi penyampaian 
aspirasi dan pengaduan masyarakat 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
76 tahun 2013 dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015. 
SP4N-LAPOR! dikelola oleh KemenPAN-
RB sebagai pembina pelayanan publik, 
kantor staf presiden (KSP) sebagai 
pengawas program prioritas nasional, serta 
Ombudsman Republik Indonesia sebagai 
pengawas pelayanan publik. 

Aplikasi pelayanan pengaduan ini dilatar 
belakangi oleh pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik yang masih belum 
terkelola secara efektif dan terintegrasi. 
Masing-masing organisasi pemerintah 
daerah (OPD) mengelola pengaduan secara 
parsial dan belum optimal. Akibatnya masih 
banyak terjadi duplikasi penanganan atau 
bahkan tidak tertangani sama sekali. Oleh 
karena itu, dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintah yang baik atau good governance, 
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SP4N-LAPOR! menjadi satu pintu yang 
mengintegrasikan sistem pengelolaan 
pengaduan layanan publik. 

SP4N-LAPOR! menjamin hak masyarakat 
agar pengaduan dari manapun dan 
jenis apapun akan disalurkan kepada 
penyelenggara pelayanan publik yang 
berwenang menanganinya. Data tahun 
2019 yang dikelola oleh KemenPAN-
RB menyatakan bahwa SP4N-LAPOR! 
telah terhubung dengan 34 kementerian, 
96 lembaga, dan 493 Pemerintah daerah 
di Indonesia (www.lapor.go.id). Dalam 
menangani aduan layanan publik, SP4N-
LAPOR! menjamin fitur anonim, yaitu 
identitas pelapor tidak akan diketahui oleh 
pihak terlapor dan masyarakat umum.

Selaras dengan semangat pelaksanaan 
SP4N-LAPOR!, Pemerintah Daerah juga 
memanfaatkan kanal pelaporan ini untuk 
dapat meningkatkan kualitas layanan publik 
termasuk dalam layanan air minum,  sanitasi, 
dan higiene.  Pengaduan yang masuk terkait 
dengan layanan pengelolaan ar minum, 
maupun air limbah dan lumpur tinja 
diharapkan dapat segera ditujukan kepada 
dinas terkait dan kemudian ditangani dengan 
baik. 

Melalui mekanisme ini seluruh dinas terkait 
penyelenggaraan air minum dan pengelolaan 
air limbah domestik dapat mengetahui 
adanya aduan yang masuk dan dapat segera 
berkoordinasi untuk langkah perbaikan dan 
penyempurnaan layanan. 

Dalam mekanisme keterlibatan masyarakat, 
SP4N-LAPOR! mudah diakses oleh 
masyarakat melalui laman resmi pemerintah 
daerah kabupaten/kota yang dikelola oleh 
Dinas Komunikasi dan Informasi. Masyarakat 
dapat menyampaikan seluruh aspirasi, aduan, 
maupun masukan terhadap layanan publik 
yang nantinya akan diteruskan kepada OPD 
atau penyedia layanan terkait, termasuk 
layanan air minum, sanitasi, dan higiene. 

Untuk memaksimalkan pemanfaatan 
aplikasi SP4N LAPOR! oleh masyarakat, 
maka pemerintah daerah secara berkala 
perlu melakukan sosialisasi dan promosi 
tentang SP4N-LAPOR! kepada masyarakat. 
Agar semakin menarik, salah satu bentuk 
promosi yang dapat dilakukan adalah dengan 
menyebarkan lembar informasi tentang 
cara menyampaikan aspirasi. Selain itu bisa 
juga memanfaatkan kanal-kanal komunikasi 
seperti WhatsApp Grup, website, dan/
atau media sosial resmi milik pemerintah 
daerah, sehingga semakin banyak warga yang 
mengakses aplikasi tersebut. 
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Radio Talkshow
Radio merupakan salah satu media massa 
satu arah dengan jangkauan luas yang 
berperan untuk menyampaikan informasi 
kepada masyarakat. Di tengah pesatnya 
perkembangan media di era kemajuan 
teknologi seperti saat ini, Radio tetap 
memiliki posisi tersendiri yang tidak 
tergantikan keberadaannya. Posisi radio 
yang masih banyak digemari masyarakat ini 
disebabkan karena radio diyakini sebagai 
media informasi yang aktual dan cepat 
dibanding media lainnya, seperti televisi. 

Selain itu, radio juga dianggap sebagai media 
informasi fleksibel yang bisa dinikmati kapan 
saja, dimana saja oleh para pendengar sambil 
melakukan berbagai aktivitas. Di Indonesia 
sendiri, keberadaan radio cukup tersebar 
luas hampir di seluruh daerah, baik radio 
milik pemerintah maupun radio swasta.
Pesatnya kemajuan teknologi digital 
nyatanya tidak menjadi halangan bagi 
radio untuk terus berkembang. Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa waktu 
yang digunakan untuk mendengarkan 
radio dari tahun ke tahun terus meningkat. 
Survey Nielsen, 2020 menunjukkan jumlah 
pendengar meningkat hingga 31 persen 
dibandingkan tahun 2019. Di Jakarta saja, 
jumlah kenaikan pendengar radio pada 
tahun tersebut meningkat hingga lebih dari 
setengah juta pendengar. 

Dari sisi pendengar, pangsa radio kini juga 
telah didominasi oleh Generasi Z atau yang 
lebih dikenal dengan istilah Millenial, yaitu 
sekitar 57 persen dari total pendengar 
(Nielsen, 2016). Adapun rata-rata waktu 
yang mendengar kurang lebih sebanyak 120 
menit per hari hingga 18 jam per minggu. 
Melihat kondisi tersebut, radio masih dinilai 
efektif untuk menyampaikan berbagai pesan 
promosi dan edukasi, tidak terkecuali untuk 
sektor air minum, sanitasi, dan higiene. 
Potensi inilah yang kemudian dimanfaatkan 
oleh sejumlah daerah untuk menyampaikan 
berbagai informasi seputar sektor air 
minum, sanitasi dan higiene melalui 
mekanisme radio talkshow. Bukan 
hanya bertujuan memberikan informasi 
terpercaya, mekanisme ini juga dimaksud 
untuk menjadi media interaksi, komunikasi, 
dan konsultasi antara pemerintah, 
pemberi layanan, dan masyarakat dalam 
menyampaikan masukan maupun keluhan 
terhadap layanan air minum, sanitasi, dan 
higiene yang ada di wilayah masing-masing. 
Lebih dari itu, radio talkshow juga berfungsi 
sebagai media promosi, sosialisasi, dan 
edukasi untuk sektor air minum, sanitasi 
dan higiene oleh penyelenggara layanan 
kepada masyarakat sebagai penerima 
layanan. 

Dalam menjalankan mekanisme ini, 
pemerintah daerah tentunya perlu menjalin 
kerjasama dengan berbagai pihak terkait, 
khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi 
sebagai penanggung jawab utama radio, baik 
radio milik pemerintah atau milik swasta.
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Kelompok 
Informasi 
Masyarakat (KIM)
Informasi yang akurat dan terpercaya 
merupakan salah satu kebutuhan utama 
masyarakat saat ini. Untuk menjawab 
kebutuhan tersebut, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika mendorong 
pembentukan Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) sebagai salah satu media 
pertukaran informasi yang bersifat aktual 
dan terpercaya. 

Pembentukan KIM didasari pada Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8/
PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman 
Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga 
Komunikasi Sosial. 

KIM merupakan kelompok berbasis 
masyarakat yang dikelola oleh Dinas 
Komunikasi dan Informasi di daerah. Meski 
demikian, KIM adalah kelompok yang 
dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat 
dengan kegiatan utama yaitu melakukan 
pengelolaan informasi dan pemberdayaan 
masyarakat melalui peningkatan 
pengetahuan dan kapasitas masyarakat, 
termasuk dalam edukasi isu air minum, 
sanitasi, dan higiene. 

Tujuan pembentukan KIM diantaranya 
adalah untuk: (1) menemukan masalah 
bersama melalui diskusi dengan anggota 
kelompok, (2) mengenali cara pemecahan 
masalah, (3) membuat keputusan bersama, 
(4) melaksanakan keputusan dengan 
kerjasama, dan (5) mengembangkan jaringan 
informasi untuk memecahkan masalah dan 
memenuhi kebutuhan.

Melalui KIM, masyarakat diberdayakan untuk 
bisa menyebarluaskan informasi seputar 
berbagai program pembangunan, baik yang 
berguna untuk kepentingan masyarakat 
maupun kepentingan pemerintah.

KIM juga merupakan mitra masyarakat dan 
pemerintah dalam melakukan promosi dan 
edukasi untuk segala hal, salah satunya untuk 
memberikan pemahaman akan pentingnya 
akses air minum, sanitasi, dan higiene kepada 
para pihak terkait. Selain itu, KIM juga bisa 
menjadi media komunikasi dan penyalur 
aspirasi terpercaya antara masyarakat 
dengan pemerintah. 

Melihat berbagai fungsi dan peran yang KIM 
miliki, maka tidak perlu dipertanyakan lagi 
seberapa penting keberadaan KIM untuk 
mendukung penyebarluasan isu di sektor air 
minum, sanitasi, dan higiene. 
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Forum 
Komunikasi 
WASH
Salah satu aspek penting yang diperlukan 
untuk mendukung suatu pembangunan 
adalah dengan menyediakan wadah 
koordinasi para pemangku kepentingan. 
Dalam pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene wadah koordinasi yang 
dikenal dengan sebutan Forum Komunikasi 
WASH ini juga penting penting karena 
berfungsi sebagai media komunikasi dan 
diskusi para pihak terkait. Terlebih, ketiga 
sektor ini memang dikerjakan oleh banyak 
pihak. 

Forum Komunikasi WASH merupakan 
forum di tingkat kota/kabupaten yang 
beranggotakan perwakilan dari berbagai 
dinas terkait, perwakilan masyarakat, sektor 
swasta, hingga media. Bentuk mekanisme 
keterlibatan masyarakat ini dirasa perlu 
dibangun sebagai wadah edukasi dan 
komunikasi untuk semua stakeholder 
pembangunan di sektor air minum, sanitasi, 
dan higiene. 

Keberadaan Forum Komunikasi WASH 
diyakini bisa membangun mekanisme 
komunikasi partisipatif dan kolaborasi 
pembangunan untuk penyediaan sarana 
air minum, sanitasi, dan higiene sesuai 
kebutuhan masyarakat. Forum Komunikasi 
WASH juga dipercaya sebagai media efektif 
yang  bisa mengajak seluruh pemangku 
kepentingan untuk memprioritaskan sektor 
air minum, sanitasi, dan higiene.

Forum ini dibentuk bukan menjadi 
tandingan dari lembaga ad hoc yang telah 
tersedia di suatu daerah, melainkan 
berfungsi untuk melengkapi forum-forum 
eksisting yang telah tersedia. Melalui 
keberadaan forum komunikasi, diharapkan 
para stakeholder yang tergabung dalam 
Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, 
Air Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS/AMPL/
Sanitasi/PKP) bisa lebih sering melakukan 
komunikasi, sehingga tercipta sinergi dan 
kolaborasi strategis untuk mendukung 
percepatan akses air minum, sanitasi, dan 
higiene.

Selain forum komunikasi WASH, masyarakat 
dan pemangku kepentingan dapat 
memanfaatkan forum-forum pertemuan 
yang sudah ada sebagai wadah komunikasi 
dan diskusi terkait isu air minum, sanitasi, 
dan higiene seperti Forum KSM (Kelompok 
Swadaya Masyarakat).

Dalam mendukung peningkatan kapasitas KIM untuk lebih 
memahami kondisi dan situasi sektor air minum, sanitasi, dan 
higiene USAID IUWASH PLUS memberikan dukungan melalui 
pelatihan pemanfaatan media sosial dan pengembangan konten 
yang meliputi sejumlah materi potensial, seperti cara menyusun 
rencana komunikasi, penulisan narasi, dan pengambilan foto. 
Bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KIM, 
pelatihan ini juga untuk memastikan keberlanjutan KIM ke 
depan.
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DARI MASYARAKAT 
UNTUK MASYARAKAT
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Strategi 
Optimalkan 
Layanan
Berawal dari komitmen membenahi layanan 
publik sektor air minum dan sanitasi, 
Pemerintah Daerah membentuk institusi 
UPTD PALD dan PDAM serta memastikan 
adanya SDM yang memiliki kapasitas 
mumpuni dalam menjalankan tugas dan 
fungsi organisasi. USAID IUWASH PLUS 
mendorong Pemerintah Daerah dalam 
mengidentifikasi kapasitas organisasi 
UPTD PALD dan PDAM, termasuk 
penanganan kebutuhan pelanggan dalam 
menyampaikan keluhan ataupun kebutuhan 
informasi. Keterlibatan masyarakat dalam 
menyampaikan aspirasi serta masukan 
menjadi unsur penting dalam memperbaiki 
kualitas layanan serta kinerja organisasi. 
Untuk itu optimalisasi pusat informasi 
dan layanan publik menjadi salah satu 
mekanisme keterlibatan masyarakat yang 
dikembangkan. 

Pusat informasi dan layanan publik 
bertujuan untuk memudahkan masyarakat 
dalam mencari informasi maupun 
menyampaikan aduan melalui portal 
resmi UPTD PALD dan PDAM. Dalam 
implementasinya UPTD PALD Kabupaten 
Sidoarjo menyatakan bahwa dengan 
diaktifkannya pusat informasi dan layanan 
publik atau call centre masyarakat semakin 
tertarik mencari tahu tentang layanan 
pengelolaan air limbah rumah tangga, 
bahkan lebih banyak masyarakat yang 
mencari tahu tentang alur permohonan 
layanan dibandingkan dengan aduan layanan. 
Selain call center, UPTD PALD Kabupaten 
Sidoarjo juga mengembangkan inovasi 
portal website (www.lestari.sidoarjokab.
go.id) dan aplikasi layanan e-sedot tinja 
periodik yang dapat diakses di google play 
store. Dengan adanya antusiasme tersebut, 
UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo selalu 
berusaha memproses seluruh permintaan 
layanan atau aduan yang masuk melalui 
pusat informasi dalam jangka waktu 1 x 
24 jam atau satu hari setelah permohonan 
layanan aduan aduan diterima. Feedback atau 
tanggapan segera diproses dan apabila perlu 
solusi teknis maka petugas siap bertugas 
ke lapangan untuk memberikan pelayanan 
secara langsung.
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Pusat Informasi dan 
Layanan Publik betul-

betul dimanfaatkan 
masyarakat untuk 

mencari tahu tentang 
bagaimana mendapatkan 

layanan UPTD PALD. 
Bulan September yang 

lalu hanya 1 (satu) 
aduan yang masuk ke 

kami, selebihnya berupa 
permohonan layanan. 

Ini artinya masyarakat 
sudah semakin peduli 
terhadap sanitasi dan 

lingkungan,”

Sosialisasi mekanisme keterlibatan masyarakat melalui 
pusat informasi dan layanan juga secara signifikan 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat 
mengenai pentingnya akses sanitasi yang aman. Dalam 

rangka mengembangkan inisiatif baik ini, USAID 
IUWASH PLUS bekerjasama dengan Pokja AMPL 

mengadakan pelatihan dan coaching bagi peningkatan 
kapasitas petugas pusat informasi dan layanan UPTD 
PALD termasuk penyusunan materi promosi seperti 

pembuatan iklan layanan masyarakat, brosur, dan 
strategi promosi melalui media sosial. Melalui materi 

sosialisasi yang tepat, masyarakat menjadi lebih terpicu 
untuk secara mandiri mencari informasi terkait layanan 

dan menyampaikan aspirasi ataupun aduan kepada 
UPTD PALD maupun PDAM.

“ Indah Nursanthi,
Kepala UPTD PALD
Kabupaten Sidoarjo
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Strategi UPTD PALD dalam meningkatkan 
keterlibatan masyarakat kerjasama dengan 

USAID IUWASH PLUS adalah dengan 
mengaktifkan pusat informasi dan layanan 

serta mensosialisasikan mekanisme ini 
kepada masyarakat luas. Hasilnya kita banyak 

menerima orderan sedot tinja dan ada juga 
yang bersifat aduan. Hal ini menunjukkan 

tumbuhnya perhatian dan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya sanitasi yang aman 

di rumah mereka,”

“

Handoko Faradita,
KUPTD Pengelolaan Air Limbah 
Domestik Deli Serdang
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Keberadaan unit khusus pusat informasi dan 
layanan pelanggan baik UPTD PALD maupun 
PDAM memberikan kemudahan baik bagi 
pelanggan yang telah terdaftar maupun calon 
pelanggan dalam mendapatkan pelayanan 
yang berkualitas. Meskipun begitu, bentuk 
mekanisme keterlibatan masyarakat ini 
memiliki tantangannya sendiri. Kreatifitas 
dalam melakukan promosi dan sosialisasi 
akan keberadaan pusat informasi dan layanan 
UPTD PALD dan PDAM perlu selalu digali. 
Hal ini sangat penting sehingga masyarakat 
mengetahui kemana harus mencari informasi 
apabila membutuhkan layanan air minum 
maupun sanitasi. Karakter masyarakat yang 
masih mengandalkan informasi interpersonal 
dari petugas secara langsung perlu 
diimbangi dengan pendekatan teknologi 
dan media massa seperti pembuatan iklan 
layanan masyarakat bekerjasama dengan 
TV lokal, sosialisasi layanan sedot lumpur 
tinja dengan menggandeng public figure, 
dan memanfaatkan kelompok-kelompok 
masyarakat untuk kegiatan berbasis 

Inovasi 
Penyampaian 
Aspirasi

masyarakat seperti arisan sedot tinja. 
UPTD PALD Kabupaten Deli Serdang 
memanfaatkan bentuk keterlibatan 
masyarakat lainnya seperti talkshow radio 
sebagai bentuk sosialisasi keberadaan 
pusat informasi dan layanan yang dapat 
dimanfaatkan masyarakat luas. 

Dalam menjamin keberlanjutannya, 
pemerintah daerah melalui OPD terkait 
harus mampu mendukung penguatan 
kapasitas teknis tim UPTD PALD dan 
PDAM dalam memberikan layanan 
profesional dan tanggap kepada pelanggan. 
Aduan dan permohonan layanan yang 
masuk melalui pusat informasi dan layanan 
UPTD PALD maupun PDAM dan ditanggapi 
dengan baik serta cepat oleh petugas akan 
menghasilkan tingkat kepuasaan yang tinggi 
sehingga masyarakat semakin percaya pada 
kualitas dan profesionalitas lembaga UPTD 
PALD dan PDAM dalam memberikan 
layanan air minum dan sanitasi.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik Nasional (SP4N) – Layanan 
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 
(LAPOR!) dikembangkan sebagai salah 
satu bentuk mekanisme keterlibatan 
masyarakat karena merupakan aplikasi 
pengaduan layanan publik satu pintu yang 
terintegrasi secara nasional dibawah 
pembinaan dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara/ Reformasi Birokrasi 
(KemenPANRB). Peluang pemanfaatan SP4N 
LAPOR! disambut baik oleh pemerintah 
daerah untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas pelayanan publik yang 
berdampak pada meningkatnya kinerja 
OPD dalam memberikan layanan kepada 
masyarakat. 

Pemerintah Pusat sejak tahun 2017 telah 
secara intens memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat dalam mengakses 
SP4N LAPOR!, namun pada tahun 2020, 
melalui dukungan USAID IUWASH 
PLUS, Pemerintah Daerah didorong 
untuk mengoptimalkan penggunaan SP4N 
LAPOR! untuk isu air minum, sanitasi, 
dan higiene. Diskominsta Kabupaten 
Barru sebagai pengampu SP4N LAPOR! 
mengkoordinir administrator untuk 
dapat memproses pengaduan yang masuk 
kepada OPD sesuai dengan pihak yang 
dituju. Untuk itulah admin S4AN LAPOR! 
perlu memahami panduan operasional 
dan prosedur pelaporan. Pengaduan atau 



55

aspirasi masyarakat yang masuk diproses oleh admin utama maksimal selama 3 hari untuk 
didistribusikan kepada OPD terkait pelayanan air minum, sanitasi, dan higiene. OPD terkait 
seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan atau instansi lainnya memiliki 60 hari 
untuk dapat menanggapi aduan atau aspirasi yang masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR! 
Mekanisme ini dipandang efektif karena Kepala Daerah memantau secara langsung laporan 
yang masuk sehingga OPD dituntut untuk tanggap dan responsif menyelesaikan permasalahan 
secara langsung di lapangan. 

Bupati secara langsung 
memeriksa laporan yang 

masuk sehingga OPD 
memprioritaskan tindak 

lanjut penyelesaian masalah. 
Oleh karena itu kita perlu 
terus dorong pemanfaatan 

SP4N LAPOR! untuk 
perbaikan layanan sektor air 

minum dan sanitasi,”

“

Asri Asik, 
Kasi Pengolahan Data 

dan E-Government Dinas 
Komunikasi Informatika dan 

Statistik Kabupaten Barru
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Kami melakukan 
pendekatan kepada 
masyarakat, khususnya 
kelompok milenial, 
pemuda, dan keluarga agar 
mengakses SP4N LAPOR! 
untuk menyampaikan 
keluhan atau aduan, bukan 
hanya mengeluh di media 
sosial pribadi. Dengan 
menggunakan SP4N 
LAPOR! aduan dapat 
langsung ditindaklanjuti 
oleh admin OPD,” 

“

Senada dengan Kabupaten Barru, SP4N LAPOR! juga menjadi 
prioritas bagi Walikota Ternate dalam mengedepankan prinsip 
keterbukaan/ transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah 
Daerah dalam menyelenggarakan layanan publik. Aplikasi 
SP4N LAPOR! yang berbasis web maupun kontak WhatsApp 
menargetkan keaktifan kelompok pemuda dan usia produktif 
untuk memberikan masukan dan saran bagi perbaikan layanan 
melalui jalur resmi pengaduan. Mekanisme pelaporan perlu 
dipahami oleh masyarakat sehingga OPD terkait dapat merespon 
secara tepat.

Hartati Pora,
Bagian Ortala Sekretaris 
Daerah Kota Ternate
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Meskipun efektifitas mekanisme SP4N 
LAPOR! dalam menjawab aspirasi dan 
aduan masyarakat cukup diakui, namun 
saat ini kecepatan dan ketepatan petugas 
administrator SP4N LAPOR! menjadi 
tantangan terbesar untuk melaksanakan alur 
pelaporan dan tanggapan sesuai dengan SOP 
yang berlaku. Selain itu sosialisasi pemanfaatan 
SP4N LAPOR! untuk isu air minum dan 
sanitasi masih perlu ditingkatkan. Menurut 
Dinas komunikasi dan informasi Kabupaten 
Barru pemanfaatan SP4N LAPOR! oleh 
masyarakat masih didominasi seputar isu 
persampahan, kerusakan jalan, penerangan, dan 
galian atau kebocoran pipa. 

Salah satu inovasi pengembangan 
mekanisme SP4N LAPOR! di Kota Bekasi 
yaitu dengan melakukan integrasi dengan 
sistem pengaduan online terpadu yang 
telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi. 
Integrasi aplikasi Pengaduan Online Terpadu 
(POT), yang merupakan media pengaduan 
layanan publik di Kota Bekasi, dengan SP4N 
LAPOR! merupakan upaya optimalisasi 

Lebih Luas 
Menjangkau 
Suara Masyarakat
Ditengah tumbuhnya internet dengan 
sangat pesat di berbagai segmen usia, 
radio masih memiliki tempat di hati 
pendengarnya. Terlebih lagi radio 
lokal yang merupakan media berbasis 
komunitas merupakan sumber informasi 
terpercaya bagi penduduk setempat. 
Hal inilah yang mendorong pemanfaatan 
siaran radio lokal sebagai salah satu 
mekanisme keterlibatan masyarakat yang 
dikembangkan. 

mekanisme keterlibatan masyarakat yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi 
bekerjasama dengan USAID IUWASH 
PLUS. Pengembangan POT sejalan dengan 
kebijakan reformasi birokrasi pemerintah 
yang bertujuan untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih, akuntabel, 
response, efektif dan efisien serta memiliki 
pelayanan publik yang berkualitas termasuk 
pada sektor pembangunan air minum, 
sanitasi, dan higiene. Inovasi ini juga 
sebagai salah satu strategi dalam menjaga 
kontinuitas serta keberlanjutan mekanisme 
keterlibatan masyarakat. 

USAID IUWASH PLUS bersama dengan 
pemerintah daerah masih tetap bekerja 
untuk menyusun materi dan strategi 
promosi dan sosialisasi untuk terus 
mengajak masyarakat terlibat secara aktif 
memberikan saran dan masukan melalui 
optimalisasi mekanisme SP4N LAPOR! 
demi perbaikan layanan air minum, sanitasi, 
dan higiene. 

Radio Deli Serdang Berseri merupakan 
radio resmi milik Pemerintah Kabupaten 
Deli Serdang yang telah berdiri sejak tahun 
2003. Radio Deli Serdang Berseri yang 
lebih dikenal dengan Radio DSB mengudara 
pada frekuensi 93.8 FM dan dikelola oleh 
Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika 
(Diskominsta). Peran utama Radio DSB 
93.8 FM adalah penyelenggaraan kegiatan 
radio atau layanan siaran yang bersifat 
independen, netral, dan non-komersial. 
Sejak berdirinya Radio DSB, masyarakat 
Kabupaten Deli Serdang masih terus 
mengandalkan siaran radio DSB sebagai 
sumber informasi terpercaya. 

Pada tahun 2020 yang lalu, dibawah 
pembinaan Diskominsta Kabupaten Deli 
Serdang bekerjasama dengan Pokja AMPL 
dan USAID IUWASH PLUS menyepakati 
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Program talkshow di 
Radio Deli Serdang Berseri 

93.8 FM bukan hanya 
komunikasi satu arah. 

Interaksi yang terbangun 
dengan masyarakat sebagai 

pendengar siaran radio 
talkshow, menghasilkan 
inisiatif dan terobosan 

pembangunan air minum, 
sanitasi, dan higiene 

termasuk diskusi awal 
penyusunan peraturan 

bupati untuk sanitasi dan air 
bersih,”

 
Arfandi,

Kepala Penyiaran Radio DSB 93.8 FM

“
pemanfaatan Radio DSB 93.8 
FM sebagai salah satu bentuk 
mekanisme keterlibatan 
masyarakat untuk percepatan 
pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene. Radio DSB 
menyelenggarakan program 
talkshow yang dilakukan secara 
reguler setiap satu bulan sekali 
untuk membahas topik air 
minum, sanitasi, dan higiene 
yang disusun beragam seperti 
pentingnya tangki septic kedap, 
penyediaan air minum aman dan 
terjangkau, perilaku hidup bersih 
dan sehat, serta isu tentang 
mikro kredit dan bisnis sanitasi. 
Talkshow diselenggarakan dengan 
memberikan waktu 30 menit bagi 
narasumber ahli dalam membahas 
sebuah topik dan diikuti dengan 
30 menit berikutnya untuk 
interaksi dengan pendengar. 
Masyarakat sangat antusias 
mengikuti talkshow ini terutama 
berkaitan dengan penyediaan 
layanan air minum dan sanitasi. 
Interaksi dengan pendengar 
menghasilkan inisiatif terobosan 
percepatan pembangunan air 
minum, sanitasi, dan higiene 
diantaranya penyusunan peraturan 
bupati yang masih dalam proses. 
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“

Terselenggaranya program talkshow di Radio 
IGA FM Kabupaten Barru sangat dirasakan 
betul manfaatnya dalam menjembatani 
komunikasi antara Pemerintah Daerah 
dengan masyarakat. Melalui dukungan 
USAID IUWASH PLUS, berbagai topik dan 
tema air minum, sanitasi, dan kebersihan 
disusun sebagai bahan talkshow, sesuai 
dengan permasalahan yang terjadi di 
lapangan sehingga masyarakat sangat 
antusias mengikuti diskusi. Hal ini terlihat 
dari sesi interaktif tanya jawab pada siaran 
talkshow selalu diwarnai dengan berbagai 
pertanyaan dan komentar yang masuk dari 
pendengar.

Dengan adanya program 
talkshow di IGA Radio ini 

semakin memudahkan 
kami untuk mengedukasi 

publik, mendengarkan 
aspirasi, dan menghimpun 

ide-ide baik dari 
masyarakat. Melalui 

talkshow juga terbangun 
rasa kebersamaan, 

sinergitas dan kepercayaan 
masyarakat terhadap 
pemerintah semakin 

meningkat,” 

Syamsurbair Syarifuddin, 
Kepala Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah, Bappeda 
Kabupaten Barru

Berdasarkan pengalaman mengawal kegiatan 
talkshow, Radio IGA FM menyadari 
bahwa antusiasme masyarakat dalam 
mengikuti acara talkshow perlu diimbangi 
dengan langkah nyata. Tantangan terbesar 
mekanisme keterlibatan masyarakat melalui 
talkshow radio adalah menghimpun masukan 
serta aspirasi masyarakat dan kemudian 
menerjemahkannya menjadi sebuah 
terobosan, program, kegiatan, maupun 
kebijakan yang mendukung percepatan 
pembangunan air minum, sanitasi, dan 
higiene. Untuk itu, Pokja PKP Kabupaten 
Barru secara seksama selalu memantau 
dan menyimak dinamika diskusi yang 
terjadi pada radio talkshow tersebut untuk 
ditindaklanjuti lebih jauh dalam kegiatan 
layanan air minum, sanitasi dan higiene 
di masyarakat. Terbukti, dalam dua tahun 
terakhir Kabupaten Barru dapat secara 
signifikan menurunkan angka kesakitan 
akibat penyakit berbasis lingkungan dan 
dianugerahi penghargaan STBM Award dari 
Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 
dan 2021 secara berturut-turut.

Senada dengan Radio DSB di Kabupaten 
Deli Serdang dan Radio IGA di Kabupaten 
Barru, Kabupaten Jayapura melalui 
Radio Kenambai Umbai 99.6 FM juga 
mengembangkan mekanisme keterlibatan 
masyarakat melalui program radio talkshow 
sejak tahun 2020. Melalui dukungan USAID 
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IUWASH PLUS serta peran aktif Pokja 
AMPL Kabupaten Jayapura Radio Kenambai 
Umbai menyusun jadwal dan materi talkshow 
serta mengidentifikasi narasumber. Tantangan 
terbesar dalam menyesuaikan jadwal 
narasumber dengan jadwal talkshow tidak 
menyurutkan teman-teman Radio Kenambai 
Umbai dalam menyiarkan radio talkshow dan 
membuat materi promosi program. Salah 
satu solusi dalam mendatangkan narasumber 
adalah dengan menggandeng tokoh agama 
dan tokoh masyarakat setempat terutama 
dalam pembahasan topik stop BABS. Kini 
masyarakat mulai paham dan semakin peduli 
akan permasalahan air minum, sanitasi, dan 
higiene khususnya bagi peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat. 

Kolaborasi dan 
dukungan dari berbagai 

pihak menjadi kunci 
keberlanjutan program 

radio talkshow termasuk 
dukungan tokoh agama 
dan tokoh masyarakat 
yang merupakan figur 

panutan di tengah 
masyarakat,” 

Lukman Enrico, 
Kabid Fisik dan Prasarana 

Bappeda Kabupaten Jayapura

“

Keberlanjutan mekanisme keterlibatan 
masyarakat melalui siaran radio talkshow 
membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. 
Program radio talkshow di Kota Jayapura 
melalui Radio Republik Indonesia (RRI) 
Pro 2 FM merupakan buah kerjasama 
Pokja PPAS Kota Jayapura, Diskominfo, dan 
Dompet Dhuafa yang terlibat dalam forum 
kota sehat.  Adanya pemahaman bersama 
akan pentingnya penyelenggaraan layanan 
air minum, sanitasi, dan higiene yang prima 
membuka pintu kerjasama antara Dompet 
Dhuafa sebagai organisasi kemanusiaan 
non-pemerintah dan Pokja PPAS dengan 
memberikan slot siaran talkshow di RRI Pro 
2 FM untuk sosialisasi program dan kegiatan 
sektor WASH.
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Manfaatkan 
Media Sosial, 
Sebarkan 
Informasi!
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah 
kelompok yang dibentuk oleh, dari, dan untuk 
masyarakat yang secara khusus berorientasi 
pada layanan informasi dan pemberdayaan 
masyarakat. KIM bertujuan sebagai wadah 
komunikasi, edukasi, promosi, dan advokasi 
kepada para pihak terkait, termasuk masyarakat 
dan para pengambil kebijakan yang meliputi 
berbagai isu, termasuk pada isu air minum, 
sanitasi, dan higiene. 

Pesatnya perkembangan media informasi di era 
digital seperti sekarang ini tentunya menjadi 
potensi baik yang harus dikembangkan. 
Dengan memanfaatkan media sosial, sebagai 
wadah komunikasi dan informasi, keberadaan 
KIM diharapkan bisa menjadi jembatan antara 
masyarakat dengan pemerintah dan pemberi 
layanan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika, No.08/PER/M.
KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman 
Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga 
Komunikasi Sosial, Dinas Komunikasi dan 
Informasi di daerah, termasuk Diskominfo 
Kota Malang mulai mengembangkan KIM. 
Tepatnya pada tahun 2015, KIM dikembangkan 
pada sejumlah kelurahan yang ada di wilayah 
Kota Malang. Dari 57 kelurahan yang ada, 
setidaknya kini sudah ada 26 kelurahan yang 
telah membentuk KIM.

Selain mengacu pada peraturan menteri, 
pengembangan KIM di Kota Malang juga  
dilandasi oleh pesatnya kemajuan teknologi di 
era digital seperti saat ini yang bisa dijadikan 
sebagai sebuah potensi guna meningkatkan 
keterlibatan masyarakat. 

Untuk memperluas jangkauan dalam 
melakukan komunikasi, edukasi, promosi, dan 
advokasi, KIM menggunakan media sosial 
seperti Instagram (IG) dan Facebook (FB) yang 
memang menjadi media sosial yang banyak 
digemari masyarakat. 

Selain kolaborasi multi pihak, pemanfaatan 
teknologi menjadi kunci keberlanjutan 
dalam menjangkau masyarakat luas. Radio 
Deli Serdang Berseri dan RRI Pro 2 FM 
di Kota Jayapura telah memanfaatkan 
aplikasi radio streaming dan YouTube 
sehingga pendengar setia Radio DSB dapat 
mendengarkan talkshow melalui koneksi 
internet di mana pun mereka berada. 

Interaksi dengan pendengar maupun tindak 
lanjut diskusi radio talkshow baik aspirasi 
masyarakat, maupun aduan layanan dapat 
terus dilakukan melalui nomor WhatsApp 
dan telepon. Hal ini membuat keterlibatan 
masyarakat semakin kuat dalam rangka 
percepatan pembangunan maupun 
perbaikan layanan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene.
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Di dalam KIM, masyarakat tidak sekadar 
berbagi informasi saja, namun bisa 
berdiskusi, memberikan saran, serta 
menyampaikan aspirasi. Selain itu, KIM juga 
bisa menjadi media sosialisasi dan promosi 
bagi program-program pembangunan yang 
dilakukan pemerintah, termasuk program 
peningkatan akses air minum, sanitasi, dan 
higiene.

Sebagai forum milik masyarakat, pengelolaan 
KIM dilakukan oleh masyarakat sendiri 
dengan jumlah tim pengelola sekitar 10-15 
orang untuk setiap kelurahan yang terdiri 
dari ketua, sekretaris, bendahara, dan empat 
divisi (pengumpulan data, pengolahan 
data, penyebaran data dan informasi, divisi 
umum). Untuk memperkuat posisi KIM 
sebagai sebuah forum komunikasi yang legal, 
pengelola KIM juga dibentuk melalui Surat 
Keputusan (SK) Walikota.
Sebagai media komunikasi masyarakat 
di tingkat kelurahan/desa, informasi yang 
dipublikasikan KIM adalah seputar kondisi 
lingkungan di wilayah masing-masing, seperti 
informasi tentang program yang tengah 
berjalan atau membantu mempromosikan 
usaha kecil yang ada di wilayah masing-
masing. 

Sedangkan untuk isu air minum, sanitasi, 
dan higiene, jenis-jenis informasi yang 
diangkat oleh KIM meliputi, promosi 
dan sosialisasi program pembangunan 
sarana seperti penyediaan Biofil, 
edukasi pentingnya kepemilikan akses, 
hingga penyadaran perilaku hidup 
bersih dan sehat, seperti Stop Buang 
Air Besar Sembarangan (BABS) di 
tempat terbuka dan Cuci Tangan Pakai 
Sabun (CTPS). Informasi lainnya yang 
juga biasa disampaikan ialah seputar 
kondisi kebersihan lingkungan seperti 
adanya tumpukan sampah, pencemaran 
air sungai, kebersihan selokan, hingga 
informasi kerusakan jalan.

Bagi pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene keterlibatan masyarakat 
bukan hanya dilandasi karena masyarakat 
sebagai penerima layanan saja, namun 
juga didasari karena mereka adalah pihak 
yang paling tahu atas kebutuhannya, 
masalah yang dihadapinya, cara mengatasi 
masalah yang ada, serta potensi yang 
dimiliki. Melalui keterlibatan masyarakat 
dalam setiap program pembangunan air 
minum, sanitasi, dan higiene harapannya 
muncul rasa memiliki, kebanggaan, 
sehingga timbul rasa tanggung jawab oleh 
masyarakat
Sebagai bentuk pendampingan KIM 
di Kota Malang upaya yang dilakukan 
USAID IUWASH PLUS adalah 
memberikan pelatihan peningkatan 
kapasitas, diantaranya ialah pelatihan 
pemanfaatan media sosial, pelatihan 
pengambilan gambar, serta pelatihan 
pembuatan konten dan penyusunan 
rencana kerja. Melalui beragam pelatihan 
ini pengelola KIM di tingkat kelurahan 
diberikan pelatihan teknis dan tips untuk 
lebih memaksimalkan upaya komunikasi, 
promosi, edukasi, dan advokasi di sektor 
air minum, sanitasi, dan higiene kepada 
semua pihak terkait. 

“
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Kami sangat berterimakasih 
dengan adanya pendampingan 
dan peningkatan kapasitas 
yang telah diberikan USAID 
IUWASH PLUS. Sebagai 
sebuah media penyebarluasan 
informasi dan penyambung 
lidah antara penerima 
dan penyedia layanan, 
pengelola KIM tentunya 
perlu mendapatkan beragam 
pelatihan agar informasi yang 
disampaikan bisa tepat dan 
sesuai dengan kebutuhan,”

“

Menurut Eko, bukan hanya menambah 
kapasitas pengelola, pelatihan yang 
diberikan juga memperluas pengetahuan 
para pengelola KIM, terutama mengenai 
kesehatan lingkungan, termasuk dalam isu 
sektor air minum, sanitasi, dan higiene yang 
menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Mengulas mengenai tantangan, disampaikan 
bahwa kendala yang saat ini dihadapi 
ialah mengenai keterbatasan sumber 
daya pengelola KIM. Hal ini karena masih 
rendahnya antusias masyarakat untuk 
bergabung menjadi bagian KIM, terlebih KIM 
hanya merupakan forum non-profit. 

Kendati demikian, seiring berjalannya 
waktu dan semakin banyaknya informasi 

Eko Zainnudin, Koordinator 
Bidang Penyebaran Data 

dan Informasi KIM NUKUS, 
Kelurahan Sukun, 

Kota Malang

bermanfaat yang dipublikasikan oleh 
KIM, maka saat ini masyarakat sudah 
semakin mengetahui keberadaan KIM dan 
mendukung dengan turut memberikan 
pendapat atau menginformasikan suatu 
kondisi di kanal media sosial yang digunakan 
oleh KIM di wilayah masing-masing.

Untuk mendorong keterlibatan aktif 
masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan 
ialah dengan melibatkan masyarakat dalam 
informasi yang disampaikan, salah satunya 
dengan menjadikan masyarakat sebagai 
narasumber. 
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Selain itu, untuk menarik perhatian 
masyarakat, pengelola juga memprioritaskan 
publikasi informasi terhadap isu terkini yang 
terjadi di wilayahnya, sehingga warga bisa 
terus mengetahui kondisi terbaru yang ada 
di lingkungannya. 

Sementara itu, jika mengulas terkait 
dampak, Eko menceritakan bahwa, sebagai 
forum penghubung antar masyarakat dan 
pemangku kepentingan, keberadaan KIM 
tentunya sangat membantu karena membuat 
komunikasi antar para pihak terkait 
menjadi lebih jelas dan cair. Lebih dari itu, 
keberadaan KIM juga telah membantu dalam 
mendorong upaya penyadaran pentingnya 
perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk 
mengedukasi masyarakat untuk memiliki 
akses air minum, sanitasi, dan higiene yang 
layak dan aman. 

Meski hingga saat ini KIM telah berjalan 
dengan baik dengan terus memberikan 
informasi-informasi akurat dan bermanfaat 
kepada masyarakat di wilayah masing-
masing, namun kedepannya KIM tetap perlu 
melakukan terobosan dan inovasi untuk 
menjaga eksistensi KIM sebagai salah satu 
forum komunikasi, promosi, dan advokasi 
yang berkualitas dan terpercaya. 

Untuk menjaga keberlanjutan tersebut, 
berbagai upaya terus dilakukan, diantaranya 
ialah melakukan kolaborasi dan integrasi 
dengan berbagai program pembangunan, 
serta melakukan advokasi dengan 
pemerintah setempat untuk mendukung 
pelaksanaan KIM melalui APBD dan 
Musrenbang. Sementara, untuk menjaga 
keaktifan forum, setiap bulannya pengelola 
KIM akan menyusun rencana kerja publikasi 
konten. 

Libatkan Masyarakat 
Untuk Perencanaan 
Partisipatif 
Masyarakat perkotaan dengan karakter yang 
heterogen dan multietnik memiliki tantangan 
tersendiri untuk dapat menumbuhkan rasa 
kepedulian bersama akan dampak air minum, 
sanitasi dan higiene yang buruk. Padahal 
pemahaman bersama akan pentingnya air 
minum dan sanitasi yang aman menjadi titik 
tolak munculnya perhatian serta kepedulian 
akan kepemilikan akses layanan yang 
berkualitas. USAID IUWASH PLUS bersama 
dengan Pokja AMPL/ PPAS/ Sanitasi/ PKP 
berinisiatif membentuk forum komunikasi 
swadaya masyarakat sebagai mekanisme 
keterlibatan masyarakat khususnya pada 
wilayah perkotaan yang mengedepankan 
diskusi terbuka antara masyarakat dan 
pihak-pihak terkait. 
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Forum komunikasi Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Sanitasi Magelang 
Gemilang merupakan wadah komunikasi 
dan koordinasi antara masyarakat dan 
pihak-pihak terkait pembangunan air minum 
dan sanitasi di Kota Magelang dalam rangka 
percepatan peningkatan akses dan juga 
perbaikan layanannya. 

Forum KSM Magelang Gemilang sebagai 
wadah partisipasi masyarakat dalam usaha 
pemeliharaan IPAL komunal saat ini telah 
beranggotakan 17 KSM dari total 35 KSM 
yang telah ada di wilayah Kota Magelang. 
Forum KSM Magelang Gemilang menjadi 
jembatan komunikasi dan koordinasi 
yang efektif antara masyarakat dengan 
pemerintah daerah atau OPD terkait. 
Diskusi interaktif dan partisipatif yang 
terbangun pada forum komunikasi KSM 
turut mengundang lurah, camat setempat, 
dan dinas-dinas terkait agar permasalahan 
yang ada dalam pembangunan sektor air 
minum, sanitasi, dan higiene mendapatkan 

solusi serta perhatian dari para pemangku 
kepentingan. Selain itu forum KSM 
menyediakan wadah saling belajar/ learning 
exchange antara satu KSM dengan KSM 
lainnya. 

Forum KSM secara rutin mengadakan 
pertemuan untuk membahas berbagai 
isu pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene termasuk pemanfaatan 
forum untuk melakukan sosialisasi 
PHBS, pemberdayaan masyarakat untuk 
pengelolaan dan pemeliharaan IPAL 
Komunal maupun jaringan perpipaan 
PDAM. Sebagai wadah diskusi, komunikasi, 
serta koordinasi, mekanisme keterlibatan 
masyarakat melalui forum komunikasi 
ini juga dapat memastikan keikutsertaan 
kelompok marginal seperti partisipasi 
kelompok disabilitas, kelompok masyarakat 
ekonomi lemah, dan kelompok rentan 
lainnya sehingga pembangunan air minum, 
sanitasi, dan higiene betul-betul menjawab 
kebutuhan yang ada di masyarakat. 
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Fungsi dan tugas forum KSM yaitu sebagai 
wadah komunikasi dengan semua pihak 
termasuk pelaku pembangunan bidang 
bidang air minum, sanitasi, dan higiene. 

Diskusi dalam forum KSM termasuk 
pembahasan permasalahan isu air minum, 
sanitasi, dan higiene mendorong ketiga isu 

tersebut menjadi prioritas, memberdayakan 
masyarakat dalam pembiasaan PHBS, serta 

memberikan masukan terhadap kegiatan 
pembangunan air minum, sanitasi dan higiene 

yang berbasis masyarakat,”

Santoso, 
Teknis Penyehatan Lingkungan

Ahli Muda Dinas PUPR
Kabupaten Magelang
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“

Sebagai salah satu pelopor mekanisme 
keterlibatan masyarakat melalui forum 
komunikasi WASH, Kota Magelang menyadari 
bahwa seluruh pihak yang terlibat baik 
pemerintah daerah, penyedia layanan, maupun 
masyarakat harus menyadari bahwa masing-
masing memainkan peranan penting.  Atas dasar 
hal tersebut, maka komunikasi yang terbuka dan 
setara merupakan kunci.

Forum Komunikasi
WASH merupakan sebuah 
forum dimana semua 
anggotanya memiliki posisi 
yang setara, dengan begitu 
kami berharap masyarakat 
memiliki saluran yang 
tepat dalam menyampaikan 
masalah, isu, gagasan, ide 
yang terkait dengan air 
minum, sanitasi, maupun 
perilaku higiene yang ada 
di lingkungannya secara 
terbuka,” 

Handini Rahayu,
Kepala Bappeda Kota Magelang
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Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan 
forum komunikasi ini sebagai wadah 
melakukan sosialisasi program dan kegiatan 
air minum, sanitasi dan higiene. Selain itu, 
penyedia layanan baik UPTD PALD maupun 
PDAM dapat memanfaatkan forum ini 
untuk menginformasikan layanan-layanan 
yang tersedia kepada masyarakat. Setiap 
unsur yang terlibat dalam forum komunikasi 
WASH Kota Magelang bertemu secara rutin 
untuk membahas dan berdiskusi terkait 
program, kegiatan, serta permasalahan 
air minum, sanitasi, dan kebersihan yang 
ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. 
Komunikasi setara dan terbuka yang 
terbangun antara masyarakat bersama 
dengan pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan dan UPTD/PD sebagai penyedia 
layanan menjadi ciri khas dari mekanisme 
forum komunikasi WASH di Kota Magelang.

Pertemuan rutin anggota forum perlu 
dipastikan keberlanjutannya. Inovasi kegiatan 
seperti penyelenggaraan sanitasi award 
dapat menjadi salah satu terobosan dalam 
memicu keaktifan kelompok swadaya 
masyarakat yang ditunjuk untuk mengelola 

dan memelihara IPAL Komunal. Selain 
itu, pembelajaran dari Kota Magelang 
dengan melibatkan lebih banyak lagi unsur 
masyarakat dalam forum komunikasi 
WASH seperti pelibatan citizen journalist 
dapat menjadi sebuah terobosan untuk 
terus mengaktifkan pertemuan dan diskusi 
interaktif dengan membahas permasalahan 
air minum, sanitasi, serta perilaku higiene 
yang ditemukan di lingkungan sekitar. 
Keterlibatan masyarakat sebagai citizen 
journalist juga dapat menjadi salah satu 
metode monitoring dan evaluasi partisipatif 
berbasis masyarakat. 

Pendampingan dari OPD terkait juga 
menjadi kunci keberhasilan serta 
keberlanjutan forum KSM. Pemerintah 
Kabupaten Magelang memberikan 
perhatian khusus kepada forum KSM 
dengan mengadakan bimbingan teknik 
khususnya pada administrasi dan manajemen 
keuangan kepada forum KSM. Hal ini 
bertujuan agar KSM mampu membuat 
perencanaan kegiatan, implementasi 
kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta 
pemantauan dan evaluasi secara berkala. 
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MEMASTIKAN 
KEBERLANJUTAN
MASA DEPAN AIR MINUM, 
SANITASI, DAN HIGIENE
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Pencapaian target air minum, 
sanitasi, dan higiene masih menjadi 
pekerjaan rumah bersama yang 
perlu dituntaskan. Saat ini telah 
banyak inisiatif program dan 
inovasi pembangunan sektor air 
minum, sanitasi, dan higiene baik 
yang berasal dari Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Mitra 
Pembangunan, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, dan Komunitas di tengah 
masyarakat. Kendati demikian, masih 
perlu dipastikan berbagai program 
dan inovasi tersebut betul-betul 
menjawab kebutuhan masyarakat, 
termasuk adanya keberpihakan 
kepada kelompok marginal yang 
sering sekali terlupakan dalam 
pembangunan.

Keterlibatan masyarakat menjadi 
kunci dalam memastikan 
pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene agar tepat 
sasaran. Dengan dilibatkan, 
masyarakat akan merasa ikut serta 
dan turut bertanggung jawab atas 
layanan air minum dan sanitasi yang 
diterimanya.

Keterlibatan masyarakat 
menjadi sangat penting 

karena merupakan kunci 
sukses dalam memetakan 
masalah dan solusi terkait 

pembangunan sektor 
air minum dan sanitasi 

yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan potensi 
masing-masing daerah,”

 Hana Herawati,
Koordinator Substansi 

Pemberdayaan 
Masyarakat, Direktorat 
Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, 
Kementerian Kesehatan

“
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USAID IUWASH PLUS bersama dengan 
Pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan 
tersebut dan mengembangkan mekanisme 
keterlibatan masyarakat atau yang biasa 
disebut CEM dengan memanfaatkan kanal-
kanal komunikasi dan informasi resmi yang 
dimiliki oleh pemerintah. 

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam 
pelaksanaannya, komitmen pemerintah 
daerah serta dukungan dari USAID 
IUWASH PLUS telah berhasil meningkatkan 
kolaborasi dan koordinasi antar satu sama 
lain untuk memastikan CEM berjalan dengan 
lancar di lapangan, sehingga dapat mencapai 
sasaran pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene. 

Salah satu pembelajaran penting dalam 
mengembangkan mekanisme keterlibatan 
masyarakat adalah keaktifan Kelompok 
Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum, 
dan Sanitasi (POKJA PPAS/AMPL/Sanitasi/
PKP). Pokja PPAS/AMPL/Sanitasi/PKP yang 
beranggotakan dinas-dinas terkait air minum, 

sanitasi, dan higiene secara rutin melakukan 
pertemuan dan koordinasi terhadap kerja-
kerja sektor air minum, sanitasi, dan higiene 
termasuk di dalamnya melaksanakan fungsi 
penyebaran informasi dan komunikasi massa. 

Untuk memperkuat peran ini, Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 
perlu menjadi bagian Pokja PPAS/AMPL/
Sanitasi/PKP. Hal itu karena Diskominfo 
memegang peranan penting dalam 
pengelolaan kanal informasi resmi 
pemerintah daerah. Diskominfo bukan hanya 
memiliki radio lokal tetapi juga menaungi 
beberapa program seperti SP4N LAPOR! 
dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 

Integrasi isu air minum, sanitasi, dan higiene 
pada saluran komunikasi dan informasi 
resmi yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
menjadi sebuah pendekatan efektif untuk 
menjangkau masyarakat. Hal ini terbukti 
pada pelaksanaan program Radio talkshow 
yang membahas tematik air minum, sanitasi, 
dan higiene, optimalisasi SP4N LAPOR! 
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untuk informasi dan pengaduan layanan 
air minum, sanitasi, dan higiene, serta 
pengembangan KIM di berbagai kabupaten/
kota di Indonesia untuk terus memperbaiki 
kinerja pelayanan publik di sektor air 
minum, sanitasi, dan higiene. 

Selain itu, sebagai ujung tombak pemberian 
layanan air minum, sanitasi, dan higiene 
kepada masyarakat, PDAM dan UPTD PAL 
juga terus berinovasi. Melalui dukungan 
USAID IUWASH PLUS, pengembangan 
kapasitas khususnya dalam memasarkan 
produk dan layanan air minum, sanitasi, dan 
higiene menjadi semakin intensif dilakukan, 
termasuk membentuk dan mengaktifkan 
pusat informasi dan layanan PDAM dan 
UPDT PAL. Masyarakat semakin mudah 
mengakses berbagai informasi terkait 
layanan air minum, sanitasi, dan higiene 
karena diaktifkannya kanal-kanal komunikasi 
dan informasi resmi yang terpercaya. 

Promosi dan sosialisasi pusat layanan PDAM 
dan UPTD PAL perlu terus dilakukan pada 
setiap kegiatan di masyarakat, terutama 
melalui forum komunikasi air minum, 
sanitasi, dan higiene yang telah dibentuk dan 
juga melalui media-media publikasi seperti 
billboard, leaflet, poster, dan lain sebagainya. 

Berbagai inisiatif keterlibatan masyarakat 
yang terjadi di kabupaten/kota program 
USAID IUWASH PLUS mendapat 
dukungan penuh dari pemerintah pusat 
melalui Kementerian dan Lembaga terkait. 
Faktanya, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (KOMINFO) menyambut baik 
inisiatif pemanfaatan Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) yang merupakan binaan 
Kominfo untuk mendorong penyebaran 
informasi terkait layanan air minum, sanitasi, 
dan higiene. 

Saat ini KOMINFO membina lebih dari 
1.900 KIM di seluruh Indonesia. Dalam 
dialog kebijakan yang diselenggarakan 
USAID IUWASH PLUS, KOMINFO 

mengapresiasi kemitraan yang terbangun 
dengan radio-radio lokal di daerah 
dan mendorong pemerintah daerah 
mengembangkan program talkshow tersebut 
dengan pesan-pesan layanan air minum, 
sanitasi, dan edukasi perilaku higiene kepada 
masyarakat.

Terkait dengan 
keterlibatan masyarakat, 

kami berkomitmen untuk 
mendorong kolaborasi 

Penyuluh Informasi 
Publik dengan Kelompok 

Informasi Masyarakat. 
KOMINFO melalui Tenaga 

Penyuluh Informasi 
Publik akan menggerakan 

KIM untuk membantu 
diseminasi informasi 

terkait sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene,” 

Angki Kusuma Dewi,
Koordinaotr Kemitraan 

Komunikasi Sosial, 
Kementerian Komunikasi dan 

Informatika

“
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“ “

Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 
melalui Kedeputian Pelayanan Publik 
mendukung pemanfaatan aplikasi SP4N 
LAPOR! sebagai saluran penyampaian 
aspirasi maupun aduan terhadap pelayanan 
air minum, sanitasi, dan higiene.

 Kami akan memperkuat 
kapasitas admin dan 

operator kanal layanan 
SP4N-LAPOR! dan 

meningkatkan performa 
SP4N-LAPOR!. Kami juga 

mungkin bisa membuat 
kategori khusus untuk 

sektor air minum, sanitasi, 
dan higiene untuk SP4N-
LAPOR! sehingga aduan 

masyarakat dapat langsung 
diterima,”

 Yanuar Akhmad,
Asisten Deputi Sistem 

Informasi Pelayanan Publik, 
Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Kita sudah memiliki 
Pokja PPAS di level 

nasional yang diketuai 
oleh Bappenas. Untuk 

menjamin keberlanjutan 
CEM, Kementerian PAN-

RB dan Kementerian 
Kominfo akan kita 

libatkan masuk ke dalam 
koordinasi Pokja PPAS,”

 

Tri Dewi Virgiyanti,
Direktur Perumahan dan 

Permukiman, Kementerian PPN/
Bappenas

Untuk memperkuat mekanisme keterlibatan 
masyarakat, KOMINFO bersama dengan 
Kementerian PAN-RB akan dilibatkan untuk 
masuk dalam koordinasi Pokja PPAS di nasional, 
khususnya untuk mengembangkan dan menjamin 
keberlanjutan dari berbagai mekanisme eksisting 
yang telah ada.
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Sebagai urusan wajib yang perlu dipenuhi oleh pemerintah 
daerah, aduan, dan aspirasi masyarakat dapat menjadi acuan 
untuk terus berbenah memperbaiki kapasitas dan Sumber Daya 
Masyarakat (SDM) yang ada dalam memberikan pelayanan yang 
berkualitas.

Praktik baik pengembangan mekanisme keterlibatan masyarakat 
yang terjadi di 35 daerah dukungan USAID IUWASH PLUS 
perlu dipertahankan dan dikembangkan menjadi kanal-kanal 
penyebarluasan informasi sektor air minum, sanitasi, dan 
higiene. Selain itu CEM secara konsisten perlu dioptimalkan 
sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah, 
penyedia layanan, serta masyarakat luas termasuk kelompok-
kelompok marjinal. Dengan memerhatikan aspirasi, masukan, 
serta aduan masyarakat, maka pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene akan lebih terarah, sesuai kebutuhan di 
lapangan, dan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan bersama 
atas sarana dan prasarana yang telah dan akan terbangun. 

Setiap usaha pencapaian target air minum, sanitasi, dan higiene 
yang aman akan terasa lebih ringan bila dikerjakan bersama-
sama baik unsur pemerintah, mitra pembangunan, penyedia 
layanan, dan tentu saja masyarakat.
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DIBALIK LAYAR CEM
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Lima tahun sudah USAID IUWASH PLUS 
mengembangkan dan mengenalkan konsep 
CEM kepada semua pihak terkait, melalui 
beragam cara dan bentuk kegiatan. Dalam 
perjalanannya melakukan hal tersebut  
tentunya ada banyak pembelajaran suka 
maupun duka yang telah dilalui tim USAID 
IUWASH PLUSH, baik yang ada di tingkat 
nasional, maupun regional. Penyusunan 
bagian ini bertujuan untuk menghimpun 
berbagai cerita menarik dibalik semua upaya 
advokasi, sosialisasi, dan promosi CEM yang 
telah dilakukan. 

Harapannya bagian ini bisa memperkaya 
informasi pembaca dan juga memberikan 
inspirasi untuk lebih aktif dalam 
mendorong keterlibatan masyarakat dalam 
pembangunan air minum, sanitasi, dan 
higiene. Terlebih, telah ada banyak bukti 
yang menunjukkan bahwa ada banyak 
manfaat yang bisa didapat dengan adanya 
keterlibatan masyarakat.

Solusi Peningkatan 
Akses
Konsep keterlibatan masyarakat dalam 
suatu program pembangunan nyatanya 
bukan merupakan hal baru, sudah sejak 
lama konsep ini dilakukan oleh banyak 
pihak. Kendati demikian, sayangnya upaya 
meningkatkan keterlibatan masyarakat 
belum optimal dilaksanakan, sehingga 
tidak heran bila masih banyak pihak, 
terutama masyarakat yang akhirnya belum 
mengetahui atau bahkan tidak terlibat 
dalam suatu program pembangunan 
yang ada di wilayahnya. Hal ini tentunya 
sangat disayangkan, karena dalam 
program pembangunan, masyarakat bukan 
hanya memiliki peran sebagai penerima 
layanan saja, namun juga sebagai pelaku 
pembangunan. 

Ika Fransisca,
USAID IUWASH PLUS

Dalam melakukan sosialisasi konsep CEM, 
tantangan utamanya adalah masih banyak pihak 
yang belum tahu dan paham mengenai konsep 
dan juga manfaat yang bisa didapatkan dengan 
adanya keterlibatan aktif masyarakat. Kehadiran 
CEM tentunya bukan hanya diharapkan 
bisa menjadi saluran aspirasi yang tepat dan 
terpercaya untuk masyarakat, namun CEM juga 
dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan di sektor air 
minum, sanitasi, dan higiene.

“Sebagai salah satu pihak yang memiliki 
peranan penting, keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene tentunya tidak 

terelakkan lagi. Jadi, jika ingin meningkatkan 
performa layanan untuk peningkatan akses, 

pemerintah harus lebih sensitif untuk 
menyediakan kebutuhan yang diperlukan 

dan mendengar aspirasi yang disampaikan 
oleh masyarakat. Dengan melakukan 

implementasi CEM, harapannya bukan hanya 
pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

saja yang bisa ditingkatkan, namun keaktifan 
masyarakat juga bisa terus meningkat 

karena mereka menjadi bagian dari proses 
pembangunan,”



77

Libatkan Pihak 
Berpengaruh
Dalam pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene salah satu hal penting yang 
harus dilakukan ialah menjalin kolaborasi 
dan sinergi dengan pihak-pihak terkait. 
Kolaborasi dibutuhkan tentunya bukan hanya 
untuk mempermudah dalam mengatasi 
tantangan pembangunan, namun kolaborasi 
juga berpotensi untuk memunculkan ide dan 
inovasi baru guna mempercepat peningkatan 
akses. Bahkan, bukan hanya itu, kolaborasi 
juga diyakini menjadi salah satu upaya efektif 
dalam mempercepat pencapaian target 
untuk terwujudnya akses air minum, sanitasi, 
dan higiene yang layak dan aman untuk 
semua.

Dalam mendorong keterlibatan masyarakat, 
kolaborasi potensial yang dapat dilakukan 
ialah dengan aktif melibatkan pihak-pihak 
yang berpengaruh, contohnya yaitu dengan 
melibatkan Kementerian/Dinas Komunikasi 

dan Informasi (Kominfo/Diskominfo) dan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) 
untuk bersama-sama mengenalkan dan 
mengimplementasikan konsep mekanisme 
keterlibatan masyarakat/CEM baik di tingkat 
nasional maupun lokal untuk mendorong 
perbaikan maupun peningkatan kualitas 
layanan di sektor air minum, sanitasi, dan 
higiene. 

Kolaborasi dengan Kominfo/Diskominfo 
dibutuhkan karena instansi tersebut 
memiliki kanal-kanal sosialisasi dan promosi 
yang potensial dan telah terbukti efektif 
dalam membantu penyebarluasan informasi 
kepada semua pihak. Sementara sinergi 
dengan Kemenpan-RB dibutuhkan untuk 
memastikan tercapainya penyediaan layanan 
yang berkualitas dan berkelanjutan.

Deasy Sekar,
USAID IUWASH PLUS

“Meningkatkan akses layanan air minum, sanitasi, 
dan higiene tentunya bukanlah suatu hal yang mudah 
untuk dicapai tanpa adanya upaya dan inovasi, terlebih 
hingga kini masih banyak tantangan yang perlu 
dihadapi. Salah satunya ialah belum banyaknya pihak, 
termasuk masyarakat yang tahu dan paham pentingnya 
ketersediaan akses air minum, sanitasi, dan higiene 
layak dan aman bagi kehidupan dan kesehatan mereka. 
Berkaitan dengan itu, kolaborasi dan sinergi dengan 
berbagai pihak sangatlah dibutuhkan, bukan hanya untuk 
mencapai target yang telah ditetapkan tetapi juga untuk 
memastikan keberlanjutan pembangunan air minum, 
sanitasi, dan higiene ke depan,” 
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Pahami Kebutuhan 
Masyarakat
Dalam pembangunan air minum, sanitasi, 
dan higiene keterlibatan masyarakat 
merupakan bagian yang tidak bisa 
terpisahkan. Bahkan, keikutsertaan 
masyarakat dinilai sebagai kunci 
keberhasilan dan keberlangsungan program 
ke depan. Kendati demikian, sayangnya tidak 
semua masyarakat memahami hal tersebut, 
maka dari itu dibutuhkan upaya sosialisasi 
dan rangkaian edukasi yang dilakukan terus 
menerus. Dalam melakukan hal ini, USAID 
IUWASH PLUS menjalin kerjasama dengan 
pemerintah daerah, sehingga upaya yang 
dilakukan bisa sesuai dengan karakteristik 
masyarakat setempat. Hal penting lainnya 
ialah selalu libatkan masyarakat dalam setiap 
kegiatan, sehingga mereka akan merasa 
menjadi bagian penting dan mudah untuk 
diyakinkan. 

Di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Magelang 
upaya keterlibatan masyarakat baru dimulai 
pada 2018 dan tentunya saat awal masuk 

banyak tantangan yang harus dihadapi, 
mulai dari masih rendahnya pemahaman 
pihak terkait, termasuk masyarakat akan 
pentingnya akses air minum, sanitasi, dan 
higiene. Kendati begitu, seiring berjalannya 
kerjasama yang baik antar semua pihak, 
termasuk adanya keterlibatan masyarakat 
kini sejumlah Kabupaten/Kota dampingan 
USAID IUWASH PLUS telah menunjukkan 
hasil yang baik dengan meningkatnya 
capaian akses yang juga didukung oleh 
adanya perubahan perilaku hidup bersih 
sehat yang diterapkan oleh masyarakat. 
Bahkan, saat ini telah ada sejumlah regulasi 
pendukung guna mempermudah pencapaian 
target yang telah ditetapkan. 
 
Dalam mendorong keterlibatan aktif dari 
masyarakat hal utama yang perlu dilakukan 
ialah harus mengetahui dan memahami 
peran dan kebutuhan masyarakat sebagai 
bagian dari pembangunan. Bukan sekadar 
dapat mendukung pencapain target di 
sektor air minum, sanitasi, dan higiene, 
implementasi CEM juga dapat menjamin 
keberlanjutan pembangunan ke depan.

“Dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan promosi 
untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 
pembangunan air minum, sanitasi, dan higiene kami 

selalu menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai 
objek, melainkan juga subjek pembangunan. Untuk 
menarik perhatian masyarakat, pola pikir tersebut 

penting dilakukan agar masyarakat merasa menjadi 
bagian, sehingga nantinya akan timbul ketertarikan, 
kepedulian, dan akhirnya mau terlibat dan beraksi 

bersama untuk peningkatan akses air minum, sanitasi, 
dan higiene,”

Edy Triyanto,
USAID IUWASH PLUS Jawa Tengah
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Promosi Adalah 
Kunci
Menjalin kolaborasi dengan semua pihak, 
termasuk dengan swasta merupakan 
salah satu cara efektif yang bisa dilakukan 
dalam meningkatkan capaian akses air 
minum, sanitasi, dan higiene. Berkaitan 
hal itu, promosi tiada henti diyakini 
menjadi solusi tepat yang bisa dilakukan 
untuk meningkatkan perhatian para pihak 
potensial. Terlebih hingga saat ini masih 
banyak masyarakat yang kurang memahami 
pentingnya akses air minum, sanitasi, 
dan higiene. Dari tingkat pemerintah, 
pembangunan sektor air minum, sanitasi, dan 
higiene juga masih belum menjadi prioritas.

Meskipun demikian, USAID IUWASH PLUS 
bersama dengan pemerintah setempat terus 
melakukan promosi-promosi menarik yang 
juga melibatkan banyak pihak potensial. 
Di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan 

Tangerang misalnya, upaya promosi tiada henti 
dilakukan dengan menjalin kolaborasi bersama 
radio swasta terkemuka yaitu Radio Dakta. 
Kemudian ada juga kolaborasi dengan Pokja 
Kelurahan Sehat dan mengembangkan program 
SP4N LAPOR! dengan memasukan isu air 
minum, sanitasi, dan higiene. 

Promosi melalui kanal-kanal tersebut (Radio, 
Pokja Kelurahan Sehat, dan SP4N LAPOR!) 
sangat penting karena kanal-kanal tersebut 
merupakan media resmi yang memiliki potensi 
besar untuk melakukan promosi terus menerus 
guna meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat. 

Mekanisme radio talkshow penting dilakukan 
karena hingga kini radio masih menjadi salah satu 
media penyebarluasan informasi yang digemari 
masyarakat. Sementara itu, kerjasama dengan 
Pokja Kelurahan Sehat dilakukan untuk bisa 
mengawal masuknya isu air minum, sanitasi, dan 
higiene di dalam perencanaan resmi perintah, 
seperti pada proses murenbang ditingkat desa/
kelurahan. Terlebih anggota Pokja Kelurahan 
Sehat merupakan kader-kader potensial yang 
bisa membantu dalam mengedukasi masyarakat. 

Bukan sekadar membuka ruang interaksi 
antara pemerintah, pemberi layanan, 
dan masyarakat. Kehadiran CEM di 

suatu wilayah juga dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat, sehingga 

akhirnya mereka mau peduli dan terlibat 
aktif untuk bersama-sama mendukung 

pembangunan sektor air minum, sanitasi, 
dan higiene yang menjadi kebutuhan 

dasar dan hak setiap manusia,”

Isep Syaifudin,
USAID IUWASH PLUS Jawa Barat,

DKI Jakarta, Tangerang
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Menularkan 
Semangat Kepada 
Semua

“Tujuan penyebarluasan dan sosialisasi 
keberhasilan CEM dilakukan untuk 
memotivasi banyak daerah dalam 
mendorong dan memastikan adanya 
keterlibatan masyarakat di setiap kegiatan 
pembangunan air minum, sanitasi, dan 
higiene. Bukan hanya bisa meningkatkan 
pencapaian akses, keterlibatan aktif 
masyarakat juga merupakan kunci dari 
keberlanjutan suatu program, termasuk 
juga bisa mendorong komitmen para 
pengambil kebijakan,”

Mencapai kondisi air minum, sanitasi, dan 
higiene yang ideal di suatu wilayah tentunya 
bukanlah hal mudah. Terdapat sejumlah 
tantangan yang harus dihadapi, seperti 
masih minimnya pemahaman banyak pihak 
akan pentingnya akses air minum, sanitasi, 
dan higiene, belum optimalnya layanan yang 
diberikan oleh operator (UPTD PALD dan 
PDAM), serta belum dijadikannya isu air 
minum, sanitasi, dan higiene sebagai prioritas 
pembangunan.

Kendati begitu lain dulu lain sekarang, 
implementasi CEM yang ada di wilayah 

Sulawesi Selatan membuat sedikit demi 
sedikit tantangan yang ada bisa teratasi 
dengan baik. Faktanya, kini telah muncul 
inisiatif-inisiatif baru dari pemerintah daerah 
untuk melakukan inovasi peningkatan 
akses air minum, sanitasi, dan higiene di 
kabupaten/kotanya masing-masing. 

Selain itu, kolaborasi antar pihak terkait juga 
sudah berjalan dengan baik, salah satunya 
buktinya yaitu adanya kolaborasi antar 
pemerintah daerah dan juga terjadinya 
kerjasama dengan pihak swasta melalui 
kegiatan radio talkshow. Bukan hanya itu, 
keberadaan CEM juga telah membawa 
dampak baik dengan meningkatnya 
pemahaman dan keterlibatan masyarakat 
di sektor air minum, sanitasi, dan higiene.
Melihat semua manfaat yang ada, maka 
harapannya semangat CEM bisa terus 
dilanjutkan dan disebarluaskan kepada 
semua pihak baik yang ada di dalam atau di 
luar wilayah Sulawesi Selatan. 

Lidiastuty Anwar,
USAID IUWASH PLUS
Sulawesi Selatan
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Pastikan Semua 
Sepakat
Masih minimnya pemahaman banyak pihak, 
rendahnya komitmen pengambil kebijakan, 
kurangnya integrasi antar program, adanya 
keterbatasan dana, kurang mendukungnya 
ketersediaan sarana dan prasarana, 
hingga masih tingginya mutasi staf, adalah 
sejumlah tantangan yang mau tidak mau 
harus dihadapi dalam meningkatkan 
akses air minum, sanitasi, dan higiene 
di suatu wilayah. Bukan sekadar dapat 
menghambat pencapaian target saja, bila 
tidak diatasi semua tantangan ini tentunya 
berpotensi membuat isu pembangunan 
sektor air minum, sanitasi, dan higiene 
menjadi dikesampingkan. Padahal nyatanya 
ketersediaan akses adalah hal penting karena 
merupakan kebutuhan dasar dan hak dari 
setiap masyarakat.

Dalam mengatasi sejumlah tantangan 
ini, salah satu cara yang dapat dilakukan 
ialah dengan mengembangkan mekanisme 
keterlibatan masyarakat/CEM. Melalui CEM 
semua pihak potensial, terutama masyarakat 
dilibatkan dan diajak berperan aktif dalam 
setiap tahap pembangunan. Tujuannya untuk 
menimbulkan rasa kepemilikan yang akhirnya 
berujung pada meningkatnya perhatian, 
kepedulian, dan keinginan masyarakat untuk 
terlibat dalam peningkatan percepatan akses 
air minum, sanitasi, dan higiene

Untuk menjamin keberlanjutan CEM, 
upaya yang bisa dilakukan ialah dengan 
memastikan semua pihak yang terlibat, 
seperti pemerintah daerah, penyedia layanan, 
hingga masyarakat sama-sama sepakat 
dalam melanjutkan kolaborasi yang telah 
berlangsung dengan baik. 

“Meski semua pihak saat ini telah 
semangat dan antusias untuk 

melanjutkan mekanisme keterlibatan 
masyarakat yang sudah ada, upaya 

advokasi kepada kepala daerah dan 
pengambil kebijakan harus tetap 

dilakukan guna menjadikan sektor air 
minum, sanitasi, dan higiene menjadi 

prioritas pembangunan,” 

Shofyan Ardiansya,
USAID IUWASH PLUS 

Ternate

81



82

Membangun 
Rasa Percaya 
Diri
Mengawal keterlibatan 
masyarakat dalam sektor air 
minum, sanitasi, dan higiene 
bukan pekerjaan mudah. Salah 
satu tantangan terbesar adalah 
ketika masyarakat itu sendiri 
belum memiliki pemahaman 
yang cukup mengenai sektor 
air minum, sanitasi, dan higiene. 
Penguatan kapasitas dan 
pengetahuan kepada masyarakat 
menjadi kunci membangun 
rasa percaya diri masyarakat 
untuk mulai berbicara mengenai 
kebutuhan mereka dalam 
pembangunan sektor air minum, 
sanitasi dan higiene. 

Melalui pengaktifan sistem 
informasi manajemen air minum 
dan sanitasi serta siaran talkshow 
radio Deli Serdang berseri (DSB) 
dengan mengangkat berbagai 
topik seputar air minum dan 
sanitasi, masyarakat semakin 
sering terpapar dengan isu-
isu tersebut. Semakin lama 
masyarakat menjadi lebih percaya 
diri dan berani menyampaikan 
atau mengutarakan aspirasi 
mereka terhadap kebutuhan 
pembangunan air minum, sanitasi 
dan higiene. Secara tidak sadar 
masyarakat secara mandiri 
menjadi promotor isu air minum, 
sanitasi, dan higiene, menggali 
inovasi-inovasi pemecahan 
masalah, dan bahkan menjadi 
narasumber pada kegiatan-
kegiatan berbasis masyarakat. 

Rasa percaya diri masyarakat untuk menyuarakan 
kebutuhan dan aspirasi akan pembangunan 
sektor air minum, sanitasi, dan higiene perlu terus 
dikembangkan. Mekanisme keterlibatan masyarakat 
seperti radio talkshow perlu terus didukung dan 
dikembangkan oleh pemerintah daerah sebagai wadah 
penyampaian pendapat dan masukan dari masyarakat 
secara langsung. Keaktifan masyarakat dalam bersuara 
tentu dapat menjadi strategi untuk mendorong 
Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan dan 
pengambil keputusan untuk memprioritaskan sektor 
WASH bagi semua kelompok masyarakat.

“Radio talkshow DSB melakukan 
live recording di berbagai desa 
untuk menggali inovasi dan 
cerita langsung dari masyarakat. 
Hal ini membuat masyarakat 
lebih aktif bercerita tentang 
kegiatan pembangunan sektor air 
minum dan sanitasi di daerahnya, 
contohnya arisan tangki septik. Live 
recording ini kemudian juga menjadi 
inspirasi bagi pendengar lainnya,” 

Eliawati Ginting, 
USAID IUWASH PLUS 
Sumatera Utara
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Inovasi Tiada Henti
Selain sinergi dan kolaborasi, salah satu kunci 
sukses lain yang diyakini bisa mempercepat 
peningkatan akses air minum, sanitasi, dan 
higiene adalah inovasi. Inovasi dinilai penting 
karena dianggap menjadi angin segar yang dapat 
membawa pembaruan. Selain dapat menarik 
perhatian, inovasi juga diyakini bisa menularkan 
inspirasi bagi para pelaku pembangunan di 
sektor air minum, sanitasi, dan higiene 

Berkaitan dengan itu, dalam implementasi CEM 
di Jawa Timur terdapat strategi-strategi inovasi 
yang dilakukan. Diantaranya seperti adanya 
keterlibatan sektor berbeda yaitu Diskominfo 
yang memang memiliki banyak kanal informasi 
publik dan juga adalah pelibatan semua 
kalangan masyarakat, baik tua maupun muda 
pada kepengurusan KIM. Keterlibatan semua 
lapisan masyarakat dalam mekanisme KIM ini 
dilandasi dengan keyakinan bahwa keterlibatan 
yang beragam ini akan membuat informasi yang 
disampaikan akan lebih bervariasi, sehingga 
dapat menjangkau segmentasi follower yang 
beragam pula. 

“Untuk memastikan semua 
pengurus KIM memiliki 

kapasitas yang sama meski 
berbeda usia, salah satu 

upaya yang dilakukan 
ialah dengan mengadakan 

pelatihan pengelolaan media 
sosial dengan tujuan agar 
semua pengurus memiliki 
kemampuan yang sama,”

Ratih Dewi,
USAID IUWASH PLUS 

Jawa Timur
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Sementara itu, guna memastikan keberlanjutan mekanisme radio talkshow dan KIM  yang telah 
ada dan berjalan, harapannya Pokja PPAS/AMPL/Sanitasi/PKP dapat melakukan pembinaan 
dan pengawalan intensif, sehingga bisa muncul inovasi-inovasi menarik lain yang bisa semakin 
membuat banyak pihak tertarik dan mau terlibat dalam pembangunan sektor air minum, 
sanitasi, dan higiene.

“Keberlanjutan 
mekanisme radio 
talkshow dan KIM 

tentunya harus 
dipastikan. Pasalnya 

kedua mekanisme ini 
dapat menjangkau semua 
kalangan masyarakat dari 

berbagai usia. Terlebih, 
media radio dan juga 

media sosial masih 
menjadi media massa 
yang paling digemari 

masyarakat,”

Achmad Dardiri,
USAID IUWASH PLUS
Jawa Timur
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“Partisipasi dan 
komitmen para pihak 
terkait menjadi kunci 

jaminan keberlanjutan 
kegiatan keterlibatan 

masyarakat, ditambah 
dengan dukungan 

kebijakan, perencanaan, 
dan penganggaran yang 

tepat.” 

Surya Akbar,
USAID IUWASH PLUS 

Indonesia Timur

Strategi Jitu 
Pastikan 
Keberlanjutan
Mendorong terjadinya kolaborasi antar 
pihak-pihak terkait tidak selalu terjadi 
secara instan. Kolaborasi yang solid perlu 
mendobrak sekat-sekat sektoral dan 
mengedepankan semangat sinergitas antar 
program dan kegiatan pembangunan air 
minum, sanitasi, dan higiene. Masing-masing 
pihak yang terlibat perlu bergandengan 
tangan dan saling berbagi sumber daya, 
sehingga pekerjaan besar pencapaian target 
air minum, sanitasi, dan higiene yang layak 
dan aman dapat dikerjakan dengan mudah 
secara bergotong-royong. Hal ini sangat 
penting karena pencapaian target air minum, 

sanitasi, dan higene bukan hanya pekerjaan 
salah satu sektor semata. 

Selain itu, pekerjaan pembangunan 
infrastruktur dan penguatan kualitas 
layanan juga harus diimbangi dengan 
promosi dan edukasi sanitasi aman, serta 
perilaku hidup bersih dan sehat kepada 
masyarakat termasuk kelompok-kelompok 
rentan. Untuk itu, mekanisme ketelibatan 
masyarakat bukan hanya perlu dilaksanakan 
pada saat ini, tetapi perlu dipastikan 
keberlanjutannya di masa mendatang. 
Komitmen dari para pihak berkepentingan 
perlu dituangkan dalam kebijakan daerah 
yang mendukung. Selain itu, melalui 
alokasi anggaran yang cukup Pemimpin 
Daerah melalui dinas-dinas terkait juga 
perlu memastikan tetap terselenggaranya 
pertemuan-pertemuan berkala di tingkat 
masyarakat untuk membahas isu dan 
permasalahan air minum dan sanitasi.  
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MASYARAKAT TERLIBAT 
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