BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUP A TI GIANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BANTU AN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DANA PENDAMPING PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA

BUPATI GIANYAR,
Menimbang

a. bahwa permasalahan dan tantangan pengembangan Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Masyarakat menjadi tanggung jawab bersama
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang harus ditangani;
b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Program Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2016, pendanaan
Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dilakukan melalui sharing program
dimana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 20%
dari total pagu Bantuan Langsung Masyarakat dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara untuk Kabupaten/Kota penerima Program Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
c. bahwa dalam rangka penggunaan dana sharing sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana
Pendamping Program Pamsimas di Kabupaten Gianyar Tahun 2017;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas clari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3 851 );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2016. tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016
Nomor 8);
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 123 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor
123);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DANA PENDAMPING PROGRAM PAMSIMAS
DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
Pamsimas adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.
Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah Dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus
yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan PAMSIMAS di desa yang
bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar yang berfungsi sebagai dana pendamping.
9. Dana Pendamping Pamsimas adalah Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar
untuk pendampingan dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan PAMS1MAS.
10. RAD AMPL adalah Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
11. DPMU adalah District Project Management Unit.
12. Pakem adalah Panitia Kemitraan
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13. KKM adalah (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) adalah PIHAK Ketiga yang berfungsi
sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan PAMSIMAS yang terdiri dari Kelompok
Masyarakat yang berdomisili di desa.
14. Kontrak Kerjasama adalah Kontrak atau Surat Perjanjian Kerjasama antara Perbekel

dengan KKM (Pihak Ketiga) untuk pelaksanaan PAMSIMAS.
Pasal 2
Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana Pendamping Program
Pamsimas di Kabupaten Gianyar Tahun 2017 digunakan untuk menjalankan Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat di Kabupaten Gianyar
Pasal 3
Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana Pendamping Program
Pamsimas di Kabupaten Gianyar Tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X Peraturan Bupati ini
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penetapanya dalam dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.
Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 Maret 2017
BUPATI GIANYAR,

Ttd.

A.A. GDE AGUNG BHARATA
Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 1 Maret 2017
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,
Ttd.

I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 7
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENT ANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DANA PENDAMPING PROGRAM P AMSIMAS DI KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2017
PEDOMAN UMUM PROGRAM PAMSIMAS YANG BERSUMBER DARI APBD
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian
target Millennium 'Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yang

telah berhasil menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air
minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, di Tahun 2014, sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015-2019,
Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan
meluncurkan program nasional Akses UniversalAirMinum dan Sani tasi Tahun 2019 dengan
capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah
satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan
akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan
pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas I yang dimulai pada Tahun 2008 sampai
dengan Tahun 2012 dan Pamsimas II dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah
berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat
mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup
bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupatenlkota.
Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap
fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum
dan Sanitasi Tahun 2019, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2019 khusus untuk desa-desa di Kabupaten. Program Pamsimas III dilaksanakan
untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap
pelayanan air minum dan sanitasi yang ·layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu
100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib
Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan
layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program
Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam
bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen,
dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.
Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat rnelalui
keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan
pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach)l.
Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan Masyarakat untuk
menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan,
merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang
telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat
termasuk di lingkungan sekolah. Ruang lingkup Program Pamsimas mencakup lima
komponen program:
1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa;
2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;
3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
4) Hibah Insentif; dan,
5) Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.
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Percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019
membutuhkan upaya bersama dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa dan
masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Pamsimas menjadi program air minum dan
sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi program
bersama dalam rangka pencapaian akses universal air minum clan sanitasi di perdesaan pada
tahun 2019.

1.2 MANFAAT PEDOMAN
Program Pamsimas adalah program yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai
unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan
sehingga memerlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya. Sekurang-kurangnya
terdapat 4 (empat) hal yang diharapkan tercapai dengan adanya pedoman ini, meliputi hal-hal
sebagai berikut:
1) Ada kesamaan pandang antara pelaku Pamsimas di berbagai tataran mengenai apa yang
harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh
program.
2) Ada tuntunan bagi para pelaku Pamsimas dalam melaksanakan kegiatan Pamsimas di
desa.
3) Ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja Pamsimas di desa sehingga
memudahkan untuk dilakukan evaluasi secara nasional untuk menentukan apakah
program berhasil atau tidak.
4) Memudahkan replikasi atau adopsi terkait implementasi program oleh para pelaku
progam maupun pihak di luar program.
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BAB II
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN
2.1 TUJUAN
Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan periurban.
2.2 SASARAN
2.2.1 Sasaran Program
Tujuan Program Pamsimas dapat terwujud apabila sasaran program di bawah ini
tercapai, adapun indikator kinerja kunci (key performance indicator/KPI)Program

Pamsimas, yaitu:
1) Terdapat tambahan 22.1 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman
dan berkelanjutan;
2) Terdapat tambahan 14.9 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang
layak dan berkelanjutan;
3) Minimal pada 60% masyarakat dusun lokasi program seluruh penduduknnya
menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
4) Minimal 70% masyarakat mengadopsi perilaku program Cuci Tangan Pakai Sabun
(CTPS);
5) Minimal 70% Pemerintah kabupaten memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air
minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan
6) Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi
daerah;
7) Minimal 60% Pemerintah kabupaten mempunyai peningkatan belanja di bidang air
minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem pelayanan air minum dan
sanitasi saat ini serta pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.
2.2.2 Sasaran Lokasi
Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air
minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran
dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan
pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Target
desa sasaran Program Pamsimas adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020). Mulai tahun
2016, Pamsimas akan melaksanakan pendampingan di 15.000 desa baru (yang belum
pernah mendapatkan program Pamsimas sebelumnya), serta pendampingan keberlanjutan
pada kurang lebih 27.000 desa peserta Pamsimas. Secara umum, kriteria desa sasaran baru
Pamsimas meliputi:
1) Belum pemah mendapatkan Program Pamsimas;
2) Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%;
3) Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%;
4) Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan Iingkungan
tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas;
5) Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efisien;
6) Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 10%
pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) yang bersumber dari APBDesa;
7) Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:
a. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang akan fokus menangani
bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL);
b. Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang
terdiri dari 4 % dalam bentuk uang tunai (in-cash) dan 16 % dalam bentuk natura
(in-kind);
c. Menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).
2.3 STRATEGI, PENDEKATAN DAN PRINSIP
Untuk mewujudkan program nasional "Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2019"
dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh
penduduk Indonesia, Program Pamsimas ditantang untuk melakukan berbagai pendekatan
dan berkolaborasi secara proaktif dalam pemanfaatan sumber dana non-pemerintah, sumber
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daya manusia dan program terutama di bidang pengembangan kapasitas dengan pihak-pihak
lain di luar Program Pamsimas.
2.3.1 Strategi
Untuk mencapai tujuan clan sasaran tersebut di atas maka diterapkan strategi sebagai
berikut:
a. Membangun masyarakat hidup bersih dan sehat melalui pembangunan sistem air
minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
b. Mengarusutamakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dalam
pembangunan sistem air minum clan sanitasi;
c. Melakukan sharing program APBN, APBD dan APBDes dalam pembiayaan program;
dimana untuk 'Desa-APBN' , dana APBN akan membiayai BLM (Bantuan Langsung
Masyarakat) untuk sebesar 70% dari kebutuhan penclanaan desa sasaran, APBDes
sebesar 10% untuk fisik maupun non-fisik dan Masyarakat sisanya sebesar 20%. Untuk
'Desa-APBD' , dana APBD akan membiayai BLM untuk sejumlah 70% kebutuhan
pendanaan desa sasaran, APBDes sebesar 10% untuk fisik maupun non-fisik dan
Masyarakat sisanya sebesar 20%;
d. Penerapan tiga pilihan kegiatan pembangunan dan pengembangan SPAM pada desa
sasaran Pamsimas, sebagai berikut:
• Pembangunan baru yaitu pembangunan baru SPAM karena belum ada SPAM
eksisting, atau pembangunan baru SPAM karena sistem yang ada tidak berfungsi
total ( 100%) dari produksi sampai dengan distribusi ;
• Per luasan yaitu kegiatan pengembangan pada unit distribusi SPAM pada desa yang
telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik untuk menambah
cakupan dan jumlah penerima manfaat, atau pembangunan tambahan SPAM baru
dengan tujuan untuk menambah jumlah layanan;
• Peningkatan yaitu pemulihan clan pengembangan kinerja SPAM (termasuk
penggantian sebagian komponen atau perbaikan komponen utama) dengan tujuan
meningkatkan kinerja SPAM serta penambahanjumlah layanan darijumlah layanan
semula (dengan minimal tambahan jumlah layanan adalah 30% dari jumlah
layanan semula).
e. Desa penerima bantuan Program Pamsimas terdiri dari:
• Desa baru, yaitu desa yang belum pemah mendapatkan bantuan Pamsimas,
walaupun sudah pemah mendapatkan bantuan program air minum dan sanitasi dari
program lainnya. Desa baru ini dapat mempunyai salah satu dari pilihan kegiatan
pembangunan baru, perluasan, atau peningkatan;
• Desa perluasan, yaitu desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan Pamsimas
namun masih mempunyai kapasitas untuk dikembangkan, baik dari sisi teknis dan
pelayanan (misalnya masih ada idle capacity atau penambahan jaringan). Sebagai
catatan, pengembangan harus berada dalam satu lembaga pengelola yang sama
(BPSPAMS);
• Desa peningkatan, yaitu desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan Pamsimas
dengan kinerja SPAM yang buruk (berstatus merah dan kuning) sehingga perlu
mendapatkan bantuan untuk peningkatan kinerja dengan catatan ada penambahan
jumlah pemanfaat minimal sebesar 30% dari jumlah pemanfaat semula, serta ada
perbaikan kinerja dari sisi kelembagaan dan keuangan.
f Penerapan Pagu BLM pada Tingkat Kabupaten, dimana pagu BLM diterapkan di
tingkat kabupaten dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan usulan target tambahan
penerima manfaat program lingkup kabupaten. Alokasi BLM pada setiap desa sasaran
Pamsimas selanjutnya diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan hasil
evaluasi RKM desa;
g. Penerapan Pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) - pendekatan
STBM diterapkan pada skala kabupaten dengan pelibatan aktif dan intensif para
sanitarian, penanggungjawab promkes, kepala puskesmas, bidan desa, kader kesehatan,
dan fasilitator STBM di tingkat kabupaten;
h. Penguatan Kelembagaan di tingkat kabupaten dilakukan sebagai bagian dari fungsi
Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAM perdesaan. Kedua lembaga ini akan terus
berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan program air
minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, memastikan keberlanjutan
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program, dan memfasilitasi kemitraan pembangunan air minum dan sanitasi berbasis
masyarakat;
i. Penguatan peran Pemerintah Desa untuk mampu mengelola pengembangan SPAM di
wilayahnya baik melalui Pamsimas, APBDesa, program air minum dan sanitasi lainnya
maupun swadaya, mengintegrasikan program AMPL dalam perencanaan pembangunan
desa, serta meningkatkan pembiayaan bidang AMPL untuk mencapai target pelayanan
air minum dan sanitasi 100% bagi warga masyarakat.
J. Penguatan peran Kader AMPL di Perdesaan untuk mampu berperan aktif mulai dari
tahap persiapan dan perencanaan program sampai dengan tahap pemutakhiran
informasi/data pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat serta
prioritisasi program air minum dan sanitasi perdesaan pada Musrenbang Desa,
Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan forum pembangunan lainnya.
k. Sinergi dengan program APBD reguler, DAK PAM STBM/Kesehatan dan Hibah Air
Minum Perdesaan. Program Pamsimas mendorong sinergi program air minum dan
sanitasi perdesaan melalui berbagai pendanaan dengan tujuan untuk percepatan
pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan. Program Pamsimas
mempunyai tenaga pendamping tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten) dan
desa (Tim Fasilitator Masyarakat: FS dan FM) yang dapat dimanfaatkan oleh
pemerintah kabupaten dan desa yang ingin memperluas atau memperbaiki kinerja
sarana air minum dan sanitasi melalui Program APBD reguler, DAK PAM
STBM/Kesehatan dan Hibah Air Minum Perdesaan. Pemerintah Kabupaten dapat
memulai upaya sinkronisasi antar program dengan Pamsimas sejak proses pemilihan
desa dan penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM).
2.3.2 Pendekatan
Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan Program Pamsimas ini menganut pendekatan
sebagai berikut:
a. Kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga berbasis TUPOKSI, artinya Program
Pamsimas merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendesa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kernen PUPR),
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) berdasarkan tupoksi masingmasing
b. Peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan desa serta
kolaborasi berbagai program air minum dan sanitasi yang bekerja di wilayah kabupaten
untuk memastikan percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
c. Berbasis Masyarakat; artinya Program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai
pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan
sanitasi.
2.3.3 Prinsip
Prinsip yang diterapkan dalam Program Pamsimas adalah sebagai berikut:
1) Tanggap Kebutuhan - Program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan
dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana
stimulan BLM disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat;
2) Partisipatif: - seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi
pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Program
Pamsimas;
3) Kesetaran Gender - Program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada
perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam
semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan
sanitasi;
4) Keberpihakan pada Masyarakat Miskin - Program Pamsimas memastikan masyarakat
miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman; Akses bagi Semua
Masyarakat -Program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat
berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) dapat mengakses air minum dan
sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
5) Perlindungan pada Anak - Program Pamsimas memastikan bahwa pelayanan yang air
dan sanitasi yang dibangun melalui program mudah untuk dimanfaatkan dan ramah
padaanak;
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6)

7)

8)

Keberianjutan - sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara
menerus. Keberianjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku Program Pamsimas
sejak awal pelaksanaan;
Transparansi dan Akuntabilitas - pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil Program
Pamsimas harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh
pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan
terpercaya;
Berbasis Nilai - Program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilainilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan gotong royong.

2.4 KONDISI YANG DIARAHKAN
Strategi, pendekatan, dan prinsip dalam Program Pamsimas adalah untuk mewujudkan
lingkungan strategis yang mendukung pencapaian tujuan program yaitu:
1) Masyarakat bersedia menerapkan perilaku dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS);
2) Masyarakat memperoleh akses yang keberianjutan terhadap pelayanan air minum yang
aman dan sanitasi yang layak, serta mampu menggunakan,memelihara,
dan mengelola
pelayanan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan;
3) Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan
keberianjutan serta pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi di desa dengan
berpegang pada prinsip Pamsimas;
4) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) memiliki komitmen yang kuat dalam
perluasan pelaksanaan program dan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan
dengan menggunakan pendekatan Pamsimas;
5) Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, teknis dan
keuangan dalam sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan secara
berkelanjutan.
2.5 LANDASAN HUKUM
Pelaksanaan Program Pamsimas dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang
tertuang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional [RPJPN] 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM
2015- 2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat
Indonesia. Beberapa payung hukum utama yang berkaitan dengan pengelolaan Program
Pamsimas antara lain:
Landasan Hukum Tentang
• UU No. 17 Tahun 2007 RP JPN 2005-2025
• UU No. 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial
• UUNo. 17 Tentang 2013 Organisasi Kemasyarakatan
• UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
• UU No. 6 Tahun 2014 Desa
• UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
• Perpu No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah
• Perpres No. 5 Tahun 2015 RPJMN Tahun 2015-2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perpres No. 185 Tahun 2014 Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Perpres No. IO Tahun 20 IO Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
PP No. 122 Tahun 2015 Sistem Penyediaan Air Minum
PP No. 34 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
PP No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN
PP No. 69 Tahun 2014 Hak Guna Air
PP No. 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Permendagri No. 21/2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permenkes No. 3/2014 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Permenkeu No.168/PMK 05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Agggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
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•
•

Permenkeu No. 143/PMK.02/2015 Petunjuk:Penyusunan dan Penelaahan RKA
Kementerian Negara Lembaga dan Pengesahan DIPA
Permenkeu No. 190/PMK.02/2012 Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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BAB III

KOMPONEN PROGRAM
Dalam rangka mewujudkan capaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi
2019, dibutuhkan komitmen dan upaya dan koordinasi terpadu antar pemerintahan dan
masyarakat, dan disertai dengan terobosan/inovasi dalam perencanaan dan pengelolaan program.
Peran dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, desa dan masyarakat menjadi penentu utama
keberhasilan Program Pamsimas. Tata kelola Program Pamsimas melibatkan seluruh pemangku
kepentingan dari semua unsur dan pihak pemerintah termasuk pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan pemerintah desa, masyarakat dan non-pemerintahan termasuk pihak swasta,
perbankan dan masyarakat madani, yang mana dengan perannya masing-masing diharapkan
dapat bersinergi dalam percepatan pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi
2019, yaitu pencapaian target 100% akses layanan air minum dan sanitasi bagi seluruh warga
Indonesia. Pengelolaan Program Pamsimas dibagi menjadi 5 (lima) komponen terkait.

3.1

KOMPONEN 1: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN DAERAH DAN DESA
Tujuan dari Komponen 1 adalah: (i) memampukan masyarakat untuk mengorganisasi
dirinya, merencanakan, mengelola dan menjaga keberianjutan pelayanan air minum dan
.sanitasi yang aman; (ii) memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka
menjamin kualitas pengelolaan
pelayanan SP AMS Perdesaan, dan (iii) membangun
komitmen dan kapasitas pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dalam peningkatan kinerja
sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang
berkelanjutan
melalui
pengarusutamaan
pendekatan
Pamsimas
dalam
kebijakan
pembangunan air minum dan sanitasi daerah dan desa. Dengan demikian, Komponen 1
memuat kegiatan-kegiatan
dalam rangka meningkatkan
keberdayaan masyarakat dan
kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan keberianjutan pengelolaan air
minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, termasuk pelatihan Melalui kegiatan
Komponen 1, diharapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah mampu menjadi pelaku utama
pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasca program. Komponen 1
terdiri dari beberapa Sub Komponen sebagai berikut:

3.2

Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat .(Community Driven
Development)
Sejalan dengan prinsip pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (Community
Driven Development), maka masyarakat memiliki peran penuh dalam memutuskan,
merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, serta memelihara sarana dan prasarana air
minum dan sanitasi yang ada secara swakelola. Masyarakat akan difasilitasi oleh fasilitator
masyarakat, khususnya dalam hal menyusun Proposal Desa, Perencanaan Jangka Menengah
(PJM) Program Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (ProAKSi) sebagai masukan terhadap
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan tahapan-tahapan lainnya dalam Program Pamsimas,
serta penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 100% sebagai bahan untuk RKPDesa.
Jika desa telah memiliki dokumen RPJM Desa yang disusun secara partisipatif dan telah
memuat substansi pengembangan air min um dan sanitasi seperti dalam PJM ProAKSi maka
desa tersebut tidak perlu menyusun PJM ProAKSi. Untuk desa yang RPJM Desanya belum
memuat prioritas air minum dan sanitasi maka muatan PJM ProAKSi dapat menjadi masukan
untuk RPJM Desa Perubahan. PJM ProAKSi selanjutnya dirinci untuk pembiayaan tahun
pertama melalui Pamsimas dalam bentuk RKM dan pada tahun selanjutnya dalam bentuk
RKM 100% yang siap diintegrasikan ke dalam Rencana Keria Pembangunan Desa
(RKPDesa). Muatan RKM diantaranya berisikan hal-hal sebagai berikut:
1) Hasil IMAS, hasil kaj ian terhadap dokumen perencaaan desa bidang air minum dan
sanitasi dan kondisi terkini yang menunjukkan data akses masyarakat terhadap fasilitas
air minum dan sanitasi;
2) Rencana (target) tambahan akses melalui pembangunan baru/ perluasan/ peningkatan
SP AMS dan perubahan menuju PHBS;
3) Rancangan Rinci Kegiatan (RRK) penyediaan sarana air minum, penyediaan sarana
sanitasi di sekolah dasar, promosi kesehatan di masyarakat dan sekolah, serta
peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok pengelola;
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4)

Rencana biaya kegiatan konstruksi, peningkatan kapasitas, promosi kesehatan, termasuk
rincian biaya yang didanai melalui BLM dan kontribusi masyarakat, serta pemerintah
desa;

5)
5)

Rencana pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja setempat, rencana pengadaan,
dan usulan skema pembayaran;
Rencana kegiatan pemantauan pekerjaan oleh masyarakat.
Rencana pemeliharaan dan pengelolaan sarana terbangun (jenis kegiatan pemeliharaan,
pembiayaan/iuran, perlindungan daerah tangkapan air)
Dokumen kelengkapan lainnya (surat hibah/ijin pakai, persetujuan pelaksanaan, dan
hasil pemeriksaan air)

6)
7)
8)

Proses yang sangat penting di tingkat masyarakat adalah fasilitasi kajian partisipatif
yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan 'Methodologyfor 'Participatory Assessments
(MPA) dan 'Participatory 'Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST) dan pemicuan
perubahan perilaku sanitasi menggunakan metode Community-Led Total Sanitation (CLTS}
oleh fasilitator masyarakat yang terlatih. Selain itu, mengingat Program Pamsimas sangat
menekankan keterlibatan perempuan dan seluruh elemen warga, maka hal ini perlu didukung
oleh kebijakan program, pelatihan khusus dan pemantauan mengenai pelibatan perempuan
dan seluruh elemen warga tersebut. Komponen 1 Program Pamsimas akan mendanai
kebutuhan biaya kegiatan dalam sub komponen ini sebagai berikut:
1) Penyediaan bantuan teknis tingkat nasional untuk mengkaji dokumen-dokumen program
air minum dan sanitasi dan mengembangkan kebijakan pendukung, menyusun pedoman
dan petunjuk teknis kegiatan di masyarakat, termasuk di dalamnya: proses seleksi desa,
proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, proses pemantauan dan evaluasi, dan
pengelolaan SPAMS berbasis masyarakat;
2) Rekruitmen dan pelatihan fasilitator mengenai teknik penyediaan air minum, kesehatan
dan sanitasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta kegiatan verifikasi dan
baseline bagi pemerintah daerah dan desa yang berpartisipasi dalam Program Hibah Air
Minum Perdesaan;
3) Penyediaan bantuan teknis tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung
pelaksanaan proses Community Demand-Driven (CDD) dengan memberikan coaching
dan mentoring secara berkelanjutan kepada fasilitator, menjamin kualitas pelatihan di
tingkat masyarakat dan transfer keterampilan kepada pemerintah daerah dalam hal
pelaksanaan
dan monitoring proses di masyarakat sebagai upaya menjamin
keberlanjutan Pamsimas, serta dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam
peningkatan kinerja terkait pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan;
4) Pelatihan masyarakat terkait proses perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pasca
konstruksi untuk menjamin keberianjutan pengelolaan layanan air minum, sanitasi, dan
hygiene.

3.1.2 Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Provinsi,
Kabupaten, Kecamatan, dan Desa untuk Implementasi Program
Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kerjasama antar lembaga dalam
pengelolaan program dan pengembangan kapasitas unit-unit pelaksana program, baik di
tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa, seperti Pokja AMPL,
Panitia Kemitraan (Pakem), Tim Pengelola, Tim Evaluasi RKM, Kelompok Keswadayaan
Masyarakat (KKM)/Satuan Pelaksana Pamsimas (Satlak) dan personil lainnya yang terkait
dengan pelaksanaan program. Koordinasi dan pengelolaan kegiatan pengembangan
kapasitas akan dijamin melalui distribusi akuntabilitas dan tanggung jawab pada setiap
tingkatan, pedoman penjaminan mutu, kajian pelatihan secara teratur dan penerapan SIM
(Sistem Informasi Manajemen) pengembangan kapasitas. Hasil-hasil pokok yang
diharapkan dari Sub-komponen ini adalah:
1) Kajian terhadap bahan-bahan yang telah tersedia dan pengembangan lebih Ianjut
berbagai pedoman, petunjuk teknis, pelatihan, untuk menjamin pengelolaan program
sesuai dengan aturan dan prosedur program;
2) Rencana peningkatan kapasitas tahunan yang secara sistematis diarahkan untuk
mengatasi kesenjangan kapasitas dalam pengelolaan program berdasarkan pemetaan
kapasitas pengelola/pelaksana program sesuai peran dan tanggungjawabnya;
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3) Panduan, kerangka acuan, kurikulum, dan · modul pelatihan/lokakarya yang dapat
diadopsi sesuai kebutuhan lokal dan pelaksanaan TOT (Training of Trainers) untuk
menjamin kualitas dan pelaksanaan yang memadai;
4) Terlaksananya lokakarya, rapat koordinasi, pelatihan, kunjungan pertukaran, transfer
keahlian, dan website berbasis pembelajaran, termasuk bimbingan/coaching rutin bagi
fasilitator oleh konsultan kabupaten dan provinsi untuk peningkatan proses fasilitasi di
masyarakat;
5) Knowledge Management oleh CPMU untuk menjamin diseminasi pembelajaran dari
pengalaman dan praktik yang baik melalui website dan media lainnya. Termasuk di
dalamnya mengembangkan pendekatan terpadu bagi pemantauan dan evaluasi hasil
capacity building, dan pembelajaran secara mandiri bagi pelaksana program dalam
pengoperasian SIM.
Komponen I ini akan mendanai kegiatan dalam sub-komponen sebagai berikut:
I) Lokakarya untuk membahas isu-isu penting terkait penyelenggaraan program dan
menyepakati strategi/kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan
program.
2) Rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian pelaksaaan program dan menyepakati
rencana tindak yang direkomendasikan oleh para pelaku program terkait.
3) Pelatihan bagi pelaku program agar pengelolaan program dapat berjalan sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam pedoman dan petunjuk teknis program.
3.1.3 Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Provinsi dan
Kabupaten untuk Keberlanjutan Program
Sub-komponen 1.3 difokuskan pada kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan
advokasi bagi pemerintah daerah dan kelompok peduli (civil society) melalui Panitia
Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL untuk memperbaiki secara menyeluruh penyediaan
pelayanan air minum dan sanitasi dan memperkuat upaya peningkatan atau realokasi
anggaran pemerintah daerah bagi upaya penyediaan dan pengelolaan air minum dan
sanitasi berbasis masyarakat, serta mempromosikan inovasi-inovasi pengelolaan pasca
konstruksi dalam rangka lebih mendorong keberianjutan Pamsimas. Beberapa hasil penting
dari kegiatan ini adalah:
I) Advokasi bagi pemimpin kabupaten (a.I. Bupati dan DPRD) mengenai kinerja
kabupaten dan dukungan sumber daya yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan dan
keberianjutan Pamsimas. Advokasi dilakukan melalui publikasi pada website, kunjungan
studi banding, seminar/lokakarya advokasi, dan kegiatan promosi praktik yang baik (best
practices) dalam pelaksanaan Pamsimas;
2) Review kebijakan kabupaten dan provinsi, pengembangan kebijakan penganggaran dan
regulasi daerah dalam rangka peningkatan penyediaan dana APBD Provinsi/Kabupaten
untuk AMPL, termasuk untuk penguatan kapasitas Pokja AMPL, penguatan kapasitas
Asosiasi dan pembinaan teknis kepada BPSPAMS bagi penciptaan kerangka kerja yang
lebih efektif dalam pengarusutamaan pendekatan Pamsimas;
3) Memperkuat forum antar SKPD (dalam wadah Pokja AMPL dengan kebijakan satu
Pokja AMPL) di tingkat provinsi dan kabupaten melalui Bappeda serta penguatan peran
BPMD/Bagian Pemerintah Desa/SKPD lain yang menangani desa dan pemberdayaan
masyarakat untuk mengawal prioritas AMPL dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes
serta melakukan pembinaan terhadap BPSPAMS dalam rangka mengembangkan
rencana kabupaten dan provinsi untuk keberianjutan dan pengarusutamaan Pamsimas
secara nasional;
4) Tersedianya rencana pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bentuk RAD AMPL
kabupaten yang disepakati sebagai acuan implementasi program air minum dan sanitasi
dengan APBD kabupaten dan acuan pengajuan usulan program yang akan didanai
dengan APBD provinsi;
5) Review keterkaitan program air minum dan sanitasi dengan program strategi daerah
lainnya di bidang penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, dan peningkatan
kesehatan, seperti SSK, Buku Putih STBM, RISPAM untuk memancing sumberdaya
dan pendanaan lainnya. Strategi, program dan investasi penyediaan air minum dan
sanitasi keseluruhan (perkotaan, perdesaan dan berbasis masyarakat) dituangkan ke
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dalam RAD AMPL Akses Universal tahun 2019 dalam rangka peningkatan dukungan
sumber daya bagi perluasan Program Pamsimas;
6) Rencana aksi Pemerintah Provinsi dan penyediaan materi/bahan/instrumen pendukung
untuk memperkuat Pokja AMPL, serta memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam
perencanaan pelayanan sarana air minum dan sanitasi, termasuk partisipasi pelaku
ekonomi lokal, kelompok penerima manfaat sosial Program Pamsimas, forum multi
stakeholder peduli air minum dan sanitasi perdesaan, dan media; Pelatihan bagi pelatih
lokal untuk mampu memberikan pelatihan bagi fasilitator masyarakat untuk
mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan memasarkan pelayanan para fasilitator
masyarakat kepada pemerintah daerah;
7) Adanya sistem monitoring perkembangan pencapaian target Akses Universal Tahun

2019 sektor air minum dan sanitasi yang dapat membantu dinas/lembaga daerah dalam
menyusun tindakan perbaikan/peningkatan kinerja pembangunan air minum dan
sanitasi.
Komponen ini akan mendanai kegiatan pelatihan, workshop dan kegiatan penguatan
kapasitas aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta menyiapkan
tenaga pelatih dan modul pelatihan bagi perangkat desa, fasilitator pendamping desa dan
kader untuk mendukung pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.
3.1.4 Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tlngkat Desa untuk
Keberlanjutan Program
Sub component 1.4 berupa dukungan peningkatan kapasitas dan kegiatan advokasi
bagi pemerintah desa untuk pemeliharaan dan pengembangan pelayananan air minum dan
sanitasi, mendorong alokasi anggaran pemerintah desa untuk mendukung kegiatan paska
konstruksi untuk menjamin keberianjutan SPAMS Pamsimas. Termasuk ke dalam subkomponen ini adalah fasilitasi untuk mendukung integrasi PJM ProAksi ke dalam RPJM
Desa dan RKP Desa (yang penyusunannya difasilitasi dalam sub komponen 1.1 ), serta
peningkatan belanja pemerintah desa untuk memelihara dan pengembangan pelayanan air
minum dan sanitasi. Hasil-hasil pokok yang diterapkan dalam sub komponen 1.4 ini
adalah:
1) Advokasi bagi pemimpin kabupaten yang bertanggung-jawab terhadap pembinaan
pemerintah desa (c.q: Bappeda dan BPMD) mengenai pembinaan, pemantauan dan
penyediaan peraturan kepala daerah guna mendorong kinerja pemerintah desa dalam
pelaksanaan Program Pamsimas serta menjamin keberianjutan SPAMS desa. Advokasi
dilakukan melalui publikasi pada website, kunjungan studi banding, seminar/lokakarya
advokasi, dan kegiatan promosi praktik yang baik (best practices) dalam pelaksanaan
Pamsimas;
2) Review kebijakan pemerintah desa untuk pengembangan standar pelayanan minimal
(SPM) desa bidang air minum dan sanitasi, peningkatan penyediaan dana APBDesa
untuk prioritas air minum dan sanitasi, dan dukungan penguatan kapasitas BPSPAMS;
3) Integrasi PJM ProAKSI dan RKM 100% dengan RPJMDesa dan RKP Desa.
Memastikan adanya pembiayaan APBDesa untuk pengelolaan Program Pamsimas dan
untuk memelihara serta mengembangkan sarana air minum dan sanitasi terbangun,
termasuk upaya peningkatan kinerja BPSPAMS;
4) Penyiapan proposal, berdasarkan RKM 100% (dalam sub komponen I.I), untuk
diserahkan kepada pemerintah kabupaten yang berminat untuk berpartisipasi dalam
Program Hibah Air Minum Perdesaan dalam rangka percepatan akses universal air
minum dan sanitasi tingkat desa, serta pihak peduli lain yang dapat dijadikan mitra.
3.2 KO:MPONEN 2: PENINGKATAN PERILAKU DAN LAYANAN HIDUP BERSIH
DAN SEHA T MELALUI STBM
Tujuan Komponen ini adalah untuk membantu masyarakat dan institusi lokal dalam
pencegahan penyakit yang disebabkan dan atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak
bersih (seperti diare), melalui: (I) perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS), dan (2) peningkatan akses sanitasi dasar. Promosi PHBS ditujukan pada
semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini akan
mendukung dan melengkapi komponen pembangunan sarana dan prasarana air minum dan
penyehatan lingkungan. Promosi PHBS dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/ desa,
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fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan melalui media massa baik cetak maupun
elektronik. Pelaksanaan Komponen 2 dilakukan dengan pendekatan STBM (Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat) yaitu merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan
masyarakat dengan cara pemicuan dengan cakupan wilayah kabupaten (district-wide).

Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan 3 (tiga) strategi sanitasi total
yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi yaitu:
a) Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi;
b) Peningkatan penyediaan sanitasi dan
c) Penciptaan lingkungan yang kondusif
Dengan pelaksanaan tiga strategi secara konsisten diharapkan akses universal air minum dan
sanitasi tahun 2019 yaitu 100 % akses sanitasi layak dapat dicapai. Ketiga komponen
sanitasi total tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 (lima) pilar
STBM yaitu: Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun
(CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLRT). Secara rinci
komponen 2 dalam Program Pamsimas III memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
3.2.1 Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi
Bentuk kegiatan yang termasuk dalam peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi ini
adalah sebagai berikut:
1) Pelatihan bagi fasilitator lokal/tenaga sanitarian untuk memberikan pemahaman dan
keterampilan penerapan metode CLTS untuk memicu terjadinya perubahan perilaku
masyarakat;
2) Pelaksanaan kegiatan pemicuan masyarakat untuk mengubah perilaku hidup tidak sehat
menuju perilaku hidup sehat, dengan menggunakan metode Community Led Total
Sanitation (CLTS), agar masyarakat melakukan:
a. Buang air besar pada tempatnya yaitu di jamban sehat termasuk kotoran
ba yi/balita;
b. Mencuci tangan dengan sabun pada waktu-waktu penting (setelah buang air besar,
setelah membersihkan kotoran bayi, dan sebelum makan).
3) Kegiatan pasca pemicuan berupa pendampingan sampai tercapainya ODF/SBS dan
mempertahankan agar masyarakat yang sudah berubah tetap berperilaku hidup sehat;
4) Pemantauan dan verifikasi terhadap perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, yang
dilaksanakan secara partisipatif oleh kader, aparatur desa, PKK, BPSPAMS, tokoh
agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Seluruh kegiatan ini dikoordinasikan
oleh Sanitarian, yang selanjutnya akan mengirimkan data muktahir tersebut kedalam
sistem monitoring nasional melalui sms/web;
5) Evaluasi dan pembelajaran terhadap pelaksanaan proses pemicuan oleh para
fasilitator/sanitarian, termasuk evaluasi pasca pelatihan untuk memperkuat kegiatan
pendampingan.
6) Kegiatan promosi dan deklarasi sebagai dukungan terhadap rencana dan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan penyebarluasan informasi tentang PHBS.
7) Peningkatan knowledge management dan knowledge sharing.
3.2.2 Program Pemasaran Hygiene dan Sanitasi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk: (i) meningkatkan kebutuhan perbaikan sanitasi, (ii)
fasilitasi penyediaan kapasitas pasar lokal dalam merespon kebutuhan sanitasi dan (iii)
mendorong perbaikan perilaku menuju hidup bersih dan sehat. Tujuan tersebut diupayakan
melalui kegiatan promosi PHBS dan layanan/supply sanitasi. Promosi PHBS ditujukan
pada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Promosi
dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat
ibadah, dan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Kegiatan-kegiatan dalam
program pemasaran hygiene dan sanitasi ini adalah sebagai berikut:
1) Riset/studi mengenai perilaku hygiene masyarakat, rantai supply sanitasi, dan saluran
komunikasi untuk kelompok target yang berbeda. Riset ini bertujuan untuk
mendapatkan materi dan metode promosi yang sesuai dengan kondisi local daerah serta
opsi sarana sanitasi yang dikehendaki dan terjangkau;
2) Penyediaan media promosi dengan pesan yang sejalan dari pusat sampai daerah dengan
memperhatikan kearifan lokal yang sesuai untuk masyarakat dan sekolah;
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3) Pelaksanaan dan pengembangan media promosi di masyarakat yang dikoordinasikan

dengan lintas program dan lintas sektor,
4) Kampanye PHBS menggunakan materi, media, dan metode promosi yang tepat (hasil
riset) dalam upaya stop BABS dan CTPS serta perilaku PHBS lainnya;
5) Kampanye membiasakan CTPS pada waktu-waktu penting dan dengan cara yang

benar;
6) Pelatihan untuk mengembangkan kapasitas pelaku pasar sanitasi termasuk wirausaha
sanitasi lokal agar dapat melayani permintaan masyarakat terhadap opsi sarana sanitasi
secara terjangkau;
7) Pendampingan terhadap wirausaha sanitasi untuk dapat berperan dalam meningkatkan
akses sanitasi dan meningkatkan kualitas sarana sanitasi;
8) Pelaksanaan kompetisi wirausaha sanitasi dan menciptakan serta memperkuat jejaring
pasar sanitasi perdesaan melalui dukungan kemitraan Corporate Social 'Responsibility
(CSR) untuk percepatan pemenuhan permintaan sarana sanitasi dan perluasan layanan;
9) Pertemuan pelaku sanitasi secara rutin di setiap/antar level untuk sharing pembelajaran;
10) Meningkatkan peran pemerintah, kerjasama dengankelompok peduli termasuk swasta,
NGO, perguruan tinggi dan lain-lain;
11)Pemeriksaan kualitas air dilaksanakan sebelum dan setelah pembangunan SPAM, serta
dilakukan secara berkala pada fase keberianjutan
12)Dukungan semua pihak pemerintahan terutama pihak Pemerintah Daerah untuk dapat
mendorong pemanfatan UMKM/KUR dari Bank UMKM Daerah,
3.2.3 Program Higiene dan Sanitasi Sekolah
Melalui kegiatan ini masyarakat penerima manfaat akan memperoleh bantuan
perbaikan hygiene dan sanitasi sekolah yang layak. Pelaksanaan perbaikan hygiene dan
sanitasi sekolah direncanakan dalam RKM. Untuk keberianjutan kegiatan Hygiene dan
Sanitasi Sekolah terutama perubahan perilaku melalui program Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) dengan mengembangkan kerja sama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan pihak
terkait. Kegiatan-kegiatan dalam program hygienene dan Sanitasi Sekolah ini adalah
sebagai berikut:
1) Pengembangan dan penyediaan media promosi PHBS sekolah;
2) Pengenalan alur kontaminasi dan analisis hubungan air, jamban dan praktek kesehatan
untuk individu dan masyarakat untuk memicu Stop BABS;
3) Pengenalan dan gerakan pemakaian dan pemeliharaan jamban sekolah;
4) Kampanye membiasakan CTPS pada waktu-waktu penting dan dengan cara yang
benar;
5) Pengembangan tanggungjawab murid, guru, orang tua murid dan pihak-pihak lain yang
terlibat di sekolah, mencakup:
a. Pengorganisasian murid untuk pembagian tugas harian, pembagian tugas guru
pembina dan pengawasan;
b. Meningkatkan peranan murid dalam mempengaruhi keluarganya;
c. Meningkatkan kreativitas murid dalam mengembangkan media promosi PHBS;
d. Pelaksanaan monitoring perilaku anak sekolah di rumah melalui buku penghubung;
3.2.4 Penciptaan dan Penguatan Lingkungan Pendukung Program Higiene dan Sanitasi
Prinsip pendekatan STBM adalah keterpaduan antara komponen peningkatan kebutuhan
(demand), perbaikan penyediaan (supply) sanitasI, dan penciptaan lingkungan yang
mendukung. Dalam pelaksanaan di lapangan agar dapat mewujudkan upaya tersebut
sehingga mendapatkan hasil yang optimal, maka perlu dipertimbangkan komponen
pendukung lainnya yaitu strategi pembiayaan, metoda pemantauan dan pengelolaan
pengetahuan/informasi sebagai media pembelajaran. Komponen ini mencakup advokasi
kepada para pemimpin pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam
membangun komitmen bersama untuk melembagakan program pembangunan sanitasi
perdesaan, yang diharapkan akan menghasilkan:
1. Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan
program STBM;
2. Kebijakan daerah dan peraturan daerah yang mendukung program sanitasi seperti
SK Bupati, Perda, RPJMD, Renstra SKPD, dalam rangka mencapai akses universal
air minum dan sanitasi tahun 2019;
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3.

4.

5.

Berfungsinya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan pembangunan sektor
sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah, koordinasi
sumber daya dari pemerintah daerah maupun non-pemerintah;
Adanya tenaga fasilitator terlatih, Tim Inti (Core Team) pelatih STBM dan program

peningkatan kapasitas;
Adanya sistem pemantauan basil kinerja program serta proses pengelolaan
pembelajaran.

Penyelenggaraan komponen kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah, dengan peran dan tanggungjawab sebagai berikut:
1) Peran pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan dan peraturan kebijakan teknis;
b. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
c. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
d. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih, dengan modal terakreditasi pada setiap
pelatihan STBM;
e. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi;
f Pemanfaatan metode-metode yang telah ada, seperti OJT, monev, refresh, pelatihan
jarakjauh, pengajaran di kampus.
2) Pemerintah berperan:
a. Melakukan kordinasi lintas sektor dan lintas program;
b. Menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
d. Melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.
3) Pemerintah provinsi berperan:
a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan;
b. Melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih Kabupaten;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kabupaten;
d. Menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kab dalam penerapan STBM;
e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi;
4) Pemerintah kabupaten berperan:
a. Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan program;
b. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan
dalam rangka pengembangan penyelenggaraan program;
c. Melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan atau
desa;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.
3.3 KOMPONEN 3: PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI
Komponen 3 akan membantu masyarakat berupa penyediaan sarana air minum
tingkat desa dan peri-urban, serta sarana sanitasi sekolah melalui pendekatan berbasis
masyarakat: (i) pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang dikembangkan
oleh masyarakat, (ii) masyarakat yang memilih opsi teknologi untuk infrastruktur air minum,
(iii) masyarakat yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta operasional dan
pemeliharaan sarana, (iv) masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan
infrastruktur dan bertanggungjawab penuh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan, dan
(v) penerapan pendekatan berbasis gender dan penanggulangan kemiskinan secara konsisten
untuk mencapai output dan hasil. Tujuan Komponen ini adalah untuk menambah jumlah
penerima manfaat akses layanan air minum layak dan pemanfaat sarana sanitasi sekolah
untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019.
Komponen ini menyediakan bantuan pengembangan infrastruktur air minum untuk desa-desa
yang mendapatkan bantuan Pamsimas dalam tiga pilihan kegiatan, yaitu pembangunan baru,
perluasan dan peningkatan.
1) Pembangunan baru yaitu pembangunan baru SPAM karena belum ada SPAM eksisting,
atau pembangunan barn SPAM karena sistem yang ada tidak berfungsi total (100%) dari
produksi sampai dengan distribusi;
.
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2) Perluasan, yaitu pengembangan SPAM (jaringan distribusi) untuk menambah jumlah
layanan, atau pembangunan tambahan SP AM baru (dari mulai produksi sampai dengan
distribusi) dengan tujuan menambah jumlah layanan;
3) Peningkatan, yaitu pemulihan dan pengembangan kinerja SPAM (termasuk penggantian
sebagian komponen atau perbaikan komponen utama) dengan tujuan meningkatkan
kinerja SPAM serta penambahan jumlah layanan dari jumlah layanan semulai. Minimal
tambahan jumlah layanan adalah 30% dari jumlah layanan semula.
Terkait dengan penyediaan sarana sanitasi, sarana sanitasi yang dimaksud dalam
komponen ini adalah sarana penunjang perubahan PHBS yang disediakan di sekolah dasar.
Contoh sarana yang dapat dibangun dalam komponen ini yaitu jamban siswa dan tempat cuci
tangan. Komponen ini menyediakan pilihan teknis terhadap penyediaan prasarana air minum
dan sanitasi (informed choice). Pilihan yang diinformasikan tersebut menyangkut seluruh

aspek, seperti aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan, sosial dan budaya serta
kelembagaan pengelolaan. Setiap pilihan prasarana dilengkapi dengan penjelasan aspek
keuntungan dan kerugiannya. Dalam kaitannya dengan pilihan teknologi, beberapa faktor
yang harus dipertimbangkan adalah:
1) Ketersediaan jenis sumber air baku yang akan dimanfaatkan oleh desa terkait dan desadesa sekitarnya; Kriteria persyaratan untuk usulan multi-desa (multivillages) dengan
mempertimbangkan keberadaan sumber daya air yang memadai diatur dalam petunjuk
pelaksanaan;
2) Jumlah biaya yang dibutuhkan, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memberikan
kontribusi pembangunan;
3) Kompleksitas teknologi dan kesiapan masyarakat untuk mengelola SPAMS dengan
teknologi yang ada, terutama kesiapan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam
mendukung dan memfasilitasikan keberadaan dan pengembangan kelompok pengelola
multi-desa.
4) Nilai manfaat, kemudahan, dan kesinambungan penggunaan terhadap opsi teknis yang
dipilih.
Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi didasarkan pada usulan yang
diajukan dan disepakati oleh masyarakat secara partisipatif dalam Rencana Kerja Masyarakat
(RKM). RKM akan membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan sarana sanitasi sekolah dan
pembangunan sarana air minum. RKM dibiayai oleh Pamsimas (porsi APBN), porsi pemerintah
desa (APBDesa) dan kontribusi masyarakat atau Pamsimas (porsi APBD), porsi pemerintah desa
dan kontribusi masyarakat. Porsi dana APBN atau APBD diberikan melalui mekanisme Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM). Alokasi BLM Pamsimas untuk setiap desa akan bervariasi
disesuaikan dengan rancangan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang
dievaluasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa berdasarkan kriteria tertentu misal:
jenis kelayakan pilihan teknologi infrastrukur air minum, jumlah pemanfaat, pilihan sanitasi
sekolah, serta nilai kontribusi masyarakat. Porsi pembiayaan RKM untuk pembangunan
infrastruktur air minum, pembangunan sarana sanitasi sekolah adalah sebagai berikut:

RKM
Desa APBN
Desa APBD

APBN
70%

-

Sumber Dana RKM [%]
APBD
APBDes Masy
10%
10%
70%

20%
20%

Kontribusi masyarakat sebesar 20% tersebut di atas terdiri dari kontribusi dalam bentuk
uang tunai (in-cash) sebesar 4% dan material/tenaga kerja (in-kind) sebesar 16%. Selain itu,
kontribusi dari Pemerintah Desa (APBDesa) sebesar minimal 10% dari total nilai RKM dalam
bentuk
fisik untuk penambahan layanan SPAM. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan
b
yang
dibiayai
melalui porsi APBDesa pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran
y
berikutnya,
sepanjang
tidak melebihi satu tahun anggaran setelah kegiatan konstruksi selesai.
b
Kontribusi swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen
membangun rasa memiliki dan rasa tanggungjawab terhadap program. Dana bantuan
pamsimas sebagai insentif atas tumbuhnya kepedulian dan inisiatif masyarakat
terhadap pelayanan air minum dan sanitasi di wilayahnya

,
<
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Pamsimas dapat dilaksanakan dalam skema multi-desa, tergantung kepada kapasitas produksi
sumber air dan potensi cakupan atau jumlah pemanfaat serta opsi teknologi dan selama RKM
memuat rancangan sistem penyediaan air untuk beberapa desa. DPMU dan Pakem dapat
memberikan rekomendasi untuk skema multi-desa dan dikonsultasikan secara bersama dengan
desa-desa yang terlibat, Desa-desa yang terlibat bertanggung-jawab terhadap operasional dan
pemeliharaan sistem penyediaan air minum dengan skema multi-desa. Dalam sistem multi-desa,
perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sarana air baku (raw water) mulai dari mata air
sampai ke meter induk (master meter) ke masing-masing desa, dilaksanakan secara
bersama/gabungan. Pemerintah kabupaten diharapkan dapat menyiapkan data desa dan sumber
daya air yang berpotensi untuk pengembangan sistem pengadaan air minum dan sanitasi antar
desa

3.4 KOMPONEN 4: DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM
Tujuan Komponen 4 adalah untuk menyediakan dukungan teknis pengelolaan
pelaksanaan program Komponen 1, 2, 3 dan 4 secara terpadu dan terintegrasi serta
memberikan dukungan teknis kepada Central Project Management Unit (CPMU) dan
Central Project Implementation Unit (CPIU) dalam tugasnya sebagai pengelola Program
Pamsimas secara keseluruhan, termasuk:
1) Dukungan pengelolaan program Pamsimas secara keseluruhan;
2) Dukungan teknis bagi CPMU dan CPIU dalam bidang teknis fisik dan konstruksi,
hygiene dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengamanan sosial dan lingkungan
serta pengembangan kapasitas masyarakat dan pemda;
3) Pengawasan dan pengendalian kualitas pendampingan dan hasil di tingkat masyarakat
dan pemda;
4) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan teknis terkait kelembagaan, fisik (termasuk
kontruksi), keuangan dan pengamanan sosial dan lingkungan untuk setiap komponen;
5) Mengelola kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya MIS dan Uji Petik;
6) Diseminasi kemajuan dan hasil-hasil program melalui website Pamsimas, lokakarya,
pelatihan dan EGM.
Beberapa kegiatan yang termuat dalam komponen ini antara lain:
3.4.1 National Management Consultants (NMC)
NMC didukung oleh Tim ROMS dimaksudkan untuk memberikan dukungan secara
terintegrasi dan terpadu kepada CPMU dan CPIU dalam melakukan pengendalian dan
pengelolaan pelaksanaan Program Pamsimas sebagai program air minum dan sanitasi
nasional. Secara keseluruhan Tim NMC akan melakukan antara lain:
1) Pengelolaan program secara menyeluruh, termasuk dari sisi teknis, keuangan,
kelembagaan, pengadaan, pengamanan sosial dan lingkungan, kerangka evaluasi
program, pengelolaan pembelajaran (knowledge management) serta keberlanjutan,
termasuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan Pedum dan Juknis;
2) Dukungan terhadap perencanaan program, mulai dari penyusunan dan revisi dokumen
anggaran (DIPA) pada CPMU dan CPIU, penyusunan kerangka acuan (TOR) dan
perkiraan biaya, dan persiapan dan pemantauan kegiatan pengadaan tingkat pusat
(dokumen lelang, jadwal pelelangan dan pemantauan hasil pelelangan);
3) Memberikan panduan secara teknis kepada seluruh pelaku program, termasuk
didalamnya adalah penyusunan kerangka kerja dan kegiatan serta alokasi pendanaan,
persiapan jadwal kegiatan tahunan dan koordinasi pelaksanaan program dengan ROMS;
4) Pemantauan pelaksanaan dan hasil, baik melalui MIS, kegiatan Uji Petik, dan PPM,
serta pemantauan terhadap kinerja pelaku pendukung program pamsimas di tingkat
propinsi dan kabupaten (ROMS) dan TDS;
.
5) Pelaporan teknis (termasuk pelaksanaan kegiatan setiap komponen terkait), keuangan,
pengadaan dan pengamanan sosial dan lingkungan, termasuk di dalam kajian terhadap
Iaporan ROMS sebagai masukan pembahasan peningkatan kinerja program;
6) Dukungan terhadap optimalisasi peran masing-masing kementerian dalam organisasi
CPMU dan CPIU dalam Pamsimas dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
target indikator kunci serta tujuan program, misalnya persiapan pemantauan kinerja
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tiga-bulanan, peningkatan fungsi organisasi CPIU, dan dukungan pelaksanaan masingmasing komponen;
7) Pengendalian dan peningkatan kinerja terhadap seluruh bantuan teknis dan kegiatan
pengembangan
kapasitas, mulai dari kualitas pelaporan dan MIS, kualitas
pendampingan, dan pencapaian hasil kegiatan (output) serta ketepatan waktu
pelaksanaan;
8) Bersama Sekretariat Nasional Asosiasi, mengelola program keberianjutan, termasuk
dalam penyusunan kerangka pengembangan kapasitas, dukungan pemantauan teknis
dan kinerja, penyusunan rencana kerja, pemantauan kualitas hasil, serta fasilitasi
diskusi lintas kementerian untuk penguatan program keberlanjutan;
9) Pengembangan kegiatan inovatif (atau pengembangan program/program development)
dan program kebutuhan khusus sesuai pembelajaran hasil-hasil atau output kegiatan,
pemuktahiran kebijakan, dan lainnya. Tim NMC akan mendapat dukungan dari TDS
dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan melalui penyiapan dan
pelaksanaan program TOT, pelatihan bagi pelaksana program masyarakat dan
fasilitator dan pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan, pengarustamaan dan
replikasi program AMPL dan STBM, termasuk dalam dukungan kepada CPMU terkait
dengan implementasi
strategi, kebijakan, penyusunan pedoman, dan penguatan
kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan keberianjutan pasca program.
NMC bertanggungjawab untuk memberikan dukungan kepada CPMU dan CPIU dalam
perencanaan program, penganggaran dan pemantauan anggaran tahunan untuk
Pamsimas pada masing-masing kementerian, termasuk penyiapan dokumen anggaran,
pemantauan alokasi anggaran, penyiapan dan evaluasi target pemanfaat, dan lainnya.
3.4.2 Regional Oversight Management Services (ROMS)
ROMS adalah Tim Pelaksana Pamsimas Tingkat Propinsi dan Kabupaten yang
salah satu fungsinya adalah mengawal pelaksanaan Pamsimas agar sesuai dengan Pedoman
dan Juknis; memastikan kualitas pendampingan dan hasil di tingkat masyarakat maupun
pemda; memastikan pencapaian jumlah target pemanfaat tingkat provinsi dan kabupaten;
dan peningkatan kapasitas pemda dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat. Tim ROMS memberikan dukungan kepada Unit Pengelola Program
Pamsimas
Tingkat Provinsi (PPMU) dan Pengelola Program Pamsimas Tingkat Kabupaten (DPMU)
diantaranya adalah:
I) Perencanaan program, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen fasilitator, fasilitasi
penyusunan TOR dan BOP terkait pengelolaan program untuk PPMU dan DPMU,
termasuk Pokja AMPL dan Pakem, penyusunan [adwal kegiatan Pamsimas,
perencanaan target pemanfaat air minum dan sanitasi melalui Pamsimas, pemantauan
DIP A dan DIPDA untuk kegiatan Pamsimas tingkat propinsi dan kabupaten (termasuk
porsi dana APBD untuk desa), serta kegiatan pengembangan kapasitas (lokakarya dan
pelatihan);
2) Pengawalan kegiatan seleksi desa, termasuk di dalamnya penyediaan pendampingan
teknis bagi Pakem serta dukungan bagi Tim Fasilitator Masyarakat (TFM);
3) Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat desa, seperti pengawalan
kegiatan tingkat desa untuk dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu, evaluasi
teknis terhadap RKM (termasuk kajian keuangan), pengawasan terhadap kualitas
pendampingan masyarakat, pengawasan terhadap kualitas hasil kegiatan di tingkat
masyarakat pembentukan kelembagaan, kegiatan promosi kesehatan, pelatihan, dan
kegiatan konstruksi), pengawalan terhadap pelaksanaan pengamanan sosial dan
lingkungan serta gender, pengawalan terhadap kegiatan keberianjutan (kualitas
pendampingan dan hasil kegiatan keberianjutan tingkat desa, seperti penerapan tarif
kinerja BPSPAMS, keberfungsian teknis, fasilitasi dana desa, dan lainnya), mendorong
penambahanjumlah pengaduan dalam website Pamsimas;
4) Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat kabupaten, termasuk
didalamnya adalah: fasilitasi penyusunan RAD AMPL kabupaten, dukungan
pemantauan penyusunan RAD AMPL oleh tingkat Provinsi, kajian belanja AMPL
tingkat kabupaten, fasilitasi koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Pamsimas,
seperti fasilitasi peningkatan kinerja asosiasi, kegiatan STBM, dukungan atau
penyampaian Informasi secara rutin terkait Pamsimas kepada pengambil keputusan

https://jdih.gianyarkab.go.id

5)

6)
7)

8)

9)

(misal Kepala Daerah); sinkronisasi RAD AMPL ke dalam RPJMD dan RKPD serta
membantu pengawalan PJM ProAKSI ke dalam RPJMDesalRK.Pdesa, dan Iain
sebagainya;
Pengawalan terhadap sinkronisasi program air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat
propinsi dan kebupaten serta desa dengan Pamsimas (kebijakan dan alokasi anggaran),
termasuk diantaranya adalah kepesertaan kabupaten dalam program hibah air minum
perdesaan, pemanfaatan DAK PAM STBM/Kesehatan, APBDesa, serta program APBD
reguler untuk air minum dan sanitasi;
Dukungan teknis kepada PPMU dan DPMU dalam pengelolaan dan penyelenggaraan
kegiatan pelatihan, lokakarya, EGM, dan kegiatan pengembangan kapasitas sejenis di
tingkat provinsi dan kabupaten;
Memberikan dukungan (back-stop) dalam rangka penyelesaian masalah terkait
pelaksanaan tingkat desa, masyarakat dan kabupaten, termasuk di dalamnya adalah
advokasi kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas lembaga, coaching kepada TFM dan
masyarakat, dan lainnya.
Pemanfaatan alat bantu dan diseminasi penyelenggaran program secara baik dan tepat
waktu, misalnya diseminasi pedoman danjuknis, serta poster dan spanduk; peningkatan
kapasitas TFM dalam memahami pesan dan Informasi; serta pengawasan dan
peinantauan terhadap TFM dalam penyebaran Informasi secara akurat.
Pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya adalah: memastikan pengisian data
dan Informasi secara valid dan tepat waktu melalui MIS Pamsimas, peningkatan
kapasitas pemda (DPMU/PPMU dan Pokja AMPL) dalam memanfaatkan MIS sebagai
alat pengambil keputusan, penyelesaian tindak lanjut hasil audit secara tepat waktu,
masukan atau input terhadap kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat
untuk bidang air minum dan sanitasi (pengawalan terhadap peraturan kepala daerah,
penyusunan dokumen rencana, dan Iain-lain), fasilitasi dan koordinasi masalah
pengaduan secara tepat waktu, evaluasi pelaksanaan kegiatan Pamsimas secara rutin
dan didiskusikan bersama pelaku Pamsimas (termasuk TFM), dan lainnya. ROMS
memberikan laporan pelaksanaan secara rutin kepada PPMU dan DPMU dan termasuk
laporan kegiatan dan kemajuan program, pencapaian target, dan pengelolaan resiko
yang salinannya diberikan kepada CPMU dan NMC.

3.4.3 Training Development Services (IDS)
Tujuan layanan TDS dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada CPMU
melalui NMC dalam mengembangkan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan program Pamsimas di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat.
Tugas Tim TDS antara lain: a) mengembangkan kegiatan pelatihan bagi para pelaku
program (aparatur, konsultan, fasilitator, dan masyarakat); b) membentuk dan
mengembangkan kapasitas pemandu/pelatih melalui kegiatan TOT; c) mengembangkan
modul pelatihan; d) mengembangkan panduan dan melaksanakan pemantauan pasca
pelatihan, dan e) membangun sistem kerjasama pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
pelatihan dengan lembaga di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mendukung
pelaksanaan dan keberlanjutan program.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mempersiapkan dan
melaksanakan program pelatihan, Tim TDS bekerja dibawah koordinasi Tim
Pengembangan Kapasitas dan Dukungan Teknis NMC.
3.4.4 Tim Konsultan Advisor
Tim Konsultan Advisor CPMU dan CPIU terdiri dari kelompok konsultan
perorangan yang bertanggungjawab langsung kepada CPMU dan CPIU dalam kegiatan
perencanaan dan pengelolaan Program Pamsimas yang bersifat strategis untuk kemudian
dilaksanakan oleh NMC, TDS, dan ROMS. Peran utama Tim Advisor adalah memberikan
masukan kepada CPMU dan CPIU terkait:
1) Strategi dan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan Program, termasuk di dalamnya
masukan terhadap penyusunan alokasi anggaran tahunan, target jumlah desa, kabupaten
dan pemanfaat, serta kebijakan pendanaan;
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2) Penyusunan strategi program dan kegiatan Pamsimas, misalnya peningkatan kualitas
pelaksanaan tingkat masyarakat dan kabupaten (pengembangan kapasitas, pelatihan,
dan lain-lain), upaya pencapaian target, strategi keberianjutan, dan lain-lain;
3) Upaya peningkatan kinerja Konsultan (NMC, TDS, dan ROMS)~

4) Fasilitasi masukan peningkatan kinerja program kepada pengambil keputusan (Eselon I
dan II) di masing-masing kementerian;
5) Fasilitasi sinkronisasi kebijakan Program Pamsimas dengan kebijakan kementerian
terkait, misal komponen sanitasi dengan STBM di Kementerian Kesehatan, komponen
penyediaan air minum dengan Program 100-0-100 di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, peningkatan kelembagaan tingkat desa dan kabupaten dengan
Kementerian Dalam Negeri, dan pemberdayaan masyarakat dengan Kementerian Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
6) Rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian masalah atau isu yang bersifat strategis dan
berdampak signifikan terhadap program.
3.4.5 Konsultan Baseline Survey dan Evaluasi Dampak
Evaluasi program dilakukan oleh lembaga/konsultan independen pada saat awal
perencanaan tahun pertama,
mid-term, dan pasca program, dengan menggunakan sampel
I
dan indikator tertentu. Kegiatan evaluasi program meliputi baseline survey dan pengukuran
dampak dan melakukan sampling penerima manfaat guna melakukan studi evaluasi
dampak program secara keseluruhan.
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BAB IV
PENGELOLA PROGRAM
Dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minurn dan Sanitasi 2019, program
Pamsimas yang dikelola oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pernerintah Daerah, Pemerintah
Desa dan masyarakat menjangkau seluruh provinsi kecuali DK.I Jakarta dan seluruh kabupaten di
Indonesia. Untuk itu pembagian peran dan tanggung jawab dan jalur koordinasi dan pelaporan
yang jelas dan terstruktur, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1. dari Pengelola Program
Pamsimas menjadi sangat penting.
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas
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4.1 PENGELOLA PROGRAM TINGKAT PUSAT
Pernerintah Pusat dalam pelaksanaan program Pamsimas secara operasional
dilaksanakan oleh beberapa tim yang dibentuk untuk rnengkoordinasikan pelaksaaan
Program Penyediaan Air Minum. Adapun beberapa tim.pusat yang terlibat yaitu antara lain :
a. Tim Pengarah Pusat
b. Tim Teknis Pusat
c. Central Project Management Unit
d. Central Project Implementation Unit
e. Satker Tingkat Pusat
4.2 PENGELOLA PROGRAM TINGKAT PROVINSI
Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur adalah penanggungjawab pelaksanaan
program di wilayah provinsi. Secara operasional, Gubemur dibantu oleh Pokja AMPL
Provinsi dan Provincial Project Management Unit (PPMU) yang ditetapkan melalui SK
Gubemur dan pejabat Satker Pelaksanaan Anggaran Pamsimas di tingkat provinsi.
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4.3 PENGELOLA PROGRAM TINGKAT KABUPATEN
Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati adalah sebagai penanggung jawab
pelaksanaan Program Pamsimas lingkup kabupaten. Secara operasional Bupati akan dibantu
Pokja Sanitasi Kabupaten, District Project Management Unit (DPMU) dan Satker Kabupaten

yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
4.3.1 Pokja AMPL Kabupaten
Pokja AMPL Kabupaten dibentuk berdasarkan SK Bupati, diketuai oleh Kepala Bappeda
Kabupaten dan beranggotakan Dinas PU, BPMD, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait
lainnya, serta PDAM dan wakil kelompok peduli AMPL dan masyarakat sipil. Peran utama
Pokja AMPL Kabupaten adalah untuk memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran
tingkat kabupaten untuk bidang air minum, sanitasi dan kesehatan perdesaan, termasuk untuk
program pamsimas. Fungsi Pokja AMPL Kabupaten dalam Program Pamsimas antara lain
untuk:
1) Fungsi Pokja AMPL Kabupaten dalam Program Pamsimas antara lain untuk:Memantau
kinerja Program Pamsimas tingkat kabupaten, termasuk pencapaian target kinerja
program (misalnya jumlah pemanfaat air minum dan sanitasi), kinerja SKPD dalam
melaksanakan program (termasuk kinerja DPMU dan Satker Kabupaten) sebagai
masukan bagi Kepala Daerah, fasilitasi perencanaan dukungan pengembangan kapasitas
dan bantuan teknis, evaluasi kontribusi program Pamsimas terhadap pencapaian target
akses universal air minum dan sanitasi tingkat kabupaten, dan lainnya.
2) Memimpin penyusunan dan memantau pelaksanaan RAD AMPL serta melaporkan hasil
pelaksanaan RAD AMPL kepada Kepala Daerah termasuk pemantauan terhadap
peningkatan belanja APBD untuk bidang air minum dan sanitasi;
3) Memfasilitasi sinkronisasi program dan anggaran air minum dan sanitasi perdesaan,
antara lain Pamsimas, DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, DAK Kesehatan,
Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP), Program APBD Reguler, dan lainnya;
4) Mengoptimalkan pendampingan tingkat desa untuk bidang air minum dan sanitasi, antara
lain mensinkronkan pendampingan tenaga pendamping desa dengan fasilitator Pamsimas;
5) Memfasilitasi pembinaan oleh SKPD terkait mengenai pelaksanaan program tingkat desa
dalam bidang kelembagaan, teknis (air minum, sanitasi dan kesehatan) dan keuangan
serta keberianjutan;
6) Mengadvokasi pemanfaatan APBDesa untuk perbaikan kinerja dan pengembangan
prioritas bidang air minum dan sanitasi menuju pelayanan 100% tingkat desa;
7) Memberikan rekomendasi mengenai jumlah target pemanfaat untuk pencapaian akses
universal air minum dan sanitasi tingkat kabupaten;
8) Memimpin pemilihan desa, termasuk diantaranya adalah merekomendasikan jumlah
target pemanfaat, melaksanakan sosialisasi, mereview alokasi bantuan langsung
masyarakat (BLM) yang bersumberkan APBN dan APBD, memberikan rekomendasi
penetapan daftar desa sasaran kepada Kepala Daerah. Termasuk di dalam proses ini
adalah pembinaan dan pemantauan terhadap Pakem dalam pelaksanaan pemilihan desa;
9) Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program keberianjutan oleh SKPD terkait,
diantaranya adalah pembinaan Asosiasi dan BPSPAMS, rekomendasi alokasi anggaran
untuk perbaikan dan pengembangan kinerja SPAM, serta penyediaan sumber daya dan
tenaga pendamping;
10)Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat desa, serta melaporkan
hasilnya kepada Kepala Daerah dan Pokja AMPL Provinsi, termasuk di dalamnya adalah
memberikan rekomendasi pengembangan program dalam rangka perbaikan kinerja dan
peningkatan kapasitas pelaku;
4.3.2 District Project Management Unit
District Project Management Unit (DPMU) dipimpin oleh ketua yang berasal dari
Dinas PU dan anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, BPMD, dan instansi
terkait lainnya. Ketua DPMU dibantu oleh tiga Unit Kerja: Bagian Perencanaan, Bagian
Monitoring dan Evaluasi dan Bagian Keuangan Tugas utama DPMU antara lain untuk:
1) Mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat kabupaten, termasuk
alokasi anggaran (DIPDA), rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan
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peningk:atan kapasitas, sinkronisasi kegiatan antar SKPD, serta pengelolaan pengaduan
dan tindak-laniutnya;

2) Dengan masukan Pokja AMPL, menyusun target kinerja untuk Program Pamsimas
tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, antara lain:
jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok
masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa
dengan kinerja pengelolaan SPAMS secara baik (kelembagaan, teknis dan keluangan),
dan lainnya;
3) Bersama Satker dan PPK Kabupaten bertanggung-jawab terhadap kualitas dan
akuntabilitas pelaksanaan program, baik di tingkat kabupaten maupun desa, termasuk
diantaranya adalah penyusunan dan pelaksanaan RAD AJ\1PL, pekerjaan fisik,
pendampingan rnasyarakat, penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM) serta
kegiatan pengembangan kapasitas;
4) Bertanggung-jawab terhadap pencapaian target indikator kunci tingkat kabupaten;
5) Mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa, termasuk diantaranya adalah
perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja
pendampingan tingkat masyarakat, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan
dan evaluasi kinerja tenaga pendamping masyarakat;
6) Mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten
dan Tim Fasilitator Masyarakat), termasuk diantaranya adalah memimpin strategi
pendampingan tingkat kabupaten dan desa, memberikan panduan dan arahan kepada
tim korkab dan TFM, memantau dan mengevaluasi kinerja tim korkab dan TFM,
memberikan usulan perbaikan kinerja tim korkab dan TFM kepada Satker Pusat dan
CPMU, dan lainnya;
7) Bersama Pakem dan Satker Kabupaten, melakukan evaluasi terhadap RKM, termasuk
di dalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingk:at desa (RKM
dan PJM ProAKSI) dengan proposal desa;
8) Melaporkan hasil-hasil, kemajuan dan kinerja pelaksanaan program (teknis,
kelembagaan dan keuangan) kepada Kepala Daerah, PPMU dan CPMU;
9) Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Pamsimas, termasuk
diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data oleh fasilitator dan tim Korkab,
memastikan data yang terisi adalah akurat, menggunakan data-data dalam SIM
Pamsimas untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten;
10)Merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan
pengembangan kapasitas, kepada Pokja Sanitasi.
4.3.3 Panitia Kemitraan Kabupaten
Panitia Kemitraan (Pakem) adalah unsur pelaksana dari Pokja AMPL yang mempunyai
peran khusus dalam pemilihan desa dengan tujuan untuk:
1) Mendapatkan daftar desa sasaran yang memang membutuhkan bantuan air minum dan
sanitasi, mempunyai potensi untuk pengelolaan sarana air minum dan sanitasi secara
baik, dan mampu mempertahankan dan memperluas perubahan perilaku hidup bersih
dan sehat;
2) Mensinkronkan berbagai program dan alokasi anggaran untuk air minum dan sanitasi
perdesaan di tingk:at kabupaten sehingga dapat mempercepat pencapaian akses
universal air minum dan sanitasi.
Secara spesifik tugas Pakem adalah untuk:
1) Menyusun strategi pelaksanaan pemilihan desa untuk memastikan bahwa prosesnya
dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan),
mulai dari penyiapan substansi sosialisasi, penyusunan kriteria pemilihan dan penilaian
desa, alokasi program dan anggaran untuk disinkronkan dengan Program Pamsimas,
strategi pendampingan desa dalam penyusunan proposal, jadwal pelaksanaan dan lain
sebagainya;
2) Melaksanakan kegiatan pemilihan desa secara tepat waktu, termasuk diantaranya
adalah sosialisasi, verifikasi dan penilaian proposal, serta evaluasi RKM;
3) Memberikan usulan atau rekomendasi daftar desa calon sasaran dan daftar desa sasaran
kepada Pokja AMPL dengan mengutamakan prioritas, kebutuhan dan keberianjutan;
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4) Bersama DPMU dan Satker Kabupaten, melakukan evaluasi terhadap RKM, termasuk
di dalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa (RKM
dan PJM ProAKSI) dengan proposal desa;
5) Mengelola pengaduan serta tindak lanjutnya untuk pemilihan desa;
6) Melaporkan hasil dan keluaran pelaksanaan pemilihan tingkat desa kepala ketua Pokja
AMPL.
Pakem beranggotakan Sembilan (9) orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan nonpemerintah. Keanggotaan Pakem juga dapat berasal dari beberapa Pokja lain yang
menangani AMS selain Pokja AMPL. Pakem bertanggung jawab kepada Ketua Pokja
AMPL Kabupaten dan berkoordinasi dengan DPMU dan Satker PIP Kabupaten.
4.3.4 Satker Kabupaten
Satuan Kerja di tingkat kabupaten adalah Satker PIP yang berada di Dinas Pekerjaan
Umum (atau nama lain yang menangani bidang Cipta Karya). Organisasi Satuan Kerja PIP
Kabupaten terdiri dari: Kepala Satuan Kerja PIP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pamsimas, Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM) Pamsimas,
dan Bendahara.
1) Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten
Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten adalah pejabat pengelola anggaran, sebagai kuasa
pengguna anggaran (KP A) yang ditunjuk oleh Menteri PUPR atas usulan Bupati, dan
diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja
dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tugas utama Satker Kabupaten
meliputi:
a. Bertanggung-jawab terhadap pengelolaan bantuan langsung masyarakat (BLM yang
bersumberkan APBN dan APBD) di tingkat kabupaten,diantaranya adalah
penyusunan rencana alokasi anggaran, penyaluran bantuan langsung masyarakat,
,
serta pemantauan terhadap kemajuan penggunaan BLM;
_, b. Bertanggung-jawab terhadap pengelolaan dana yang bersumberkan dari APBD
Kabupaten yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pamsimas, termasuk kegiatan
operasional, penyediaan kegiatan pengembangan kapasitas, lokakarya RAD-AMPL,
perbaikan kinerja SPAM dan keberlanjutan;
c. Bersama Pakem dan PPK, melaksanakan evaluasi terhadap rencana kerja masyarakat
(RKM), termasuk kelayakan rancang teknis dan biaya, kesesuaian jumlah target
pemanfaat, dan pengelolaan keberianjutan;
d. Memastikan akuntabilitas penggunaan dana BLM dan APBD Kabupaten yang
digunakan untuk mendukungPamsimas;
e. Bersama DPMU, mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat kabupaten (Tim
Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat), termasuk diantaranya
adalah memimpin strategi pendampingan tingkat kabupaten dan desa, memberikan
panduan dan arahan kepada tim korkab dan TFM, memantau dan mengevaluasi
kinerja tim korkab dan TFM, memberikan usulan perbaikan kinerja tim korkab dan
TFM kepada Satker Pusat dan CPMU, dan lainnya;
f Melaporkan kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam SIM Pamsimas, Emon (electronic monitoring) dan SP2D Online, serta menyampaikannya kepada
Kepala Daerah, Satker Provinsi dan DPMU.
2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pamsimas
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pamsimas adalah Perangkat Daerah di tingkat
Kabupaten yang ditunjuk oleh Menteri PUPR dan diberi kewenangan untuk
menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan masyarakat. PPK bertanggung
jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari PKS tersebut dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten. PPK Pamsimas juga
bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian target program seperti tercantum dalam
PKS. Tugas utama PPK Pamsimas meliputi:
a. Bertanggung-jawab terhadap perencanaan dan penggunaan bantuan langsung
masyarakat diantaranya adalah penyusunan perjanjian kerjasama (PKS), kemajuan
penyaluran bantuan langsung masyarakat, pemantauan kesesuaian peruntukkan atau
penggunaan dana, serta pemantauan terhadap kemajuan penggunaan BLM;
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b. Mensinkronkan alokasi penggunaan dana untuk program air minum dan sanitasi
perdesaan di tingkat kabupaten dengan Pamsimas dalam rangka perbaikan kinerja
SPAM dan pengembangan SPM untuk peningkatan pelayanan dan penambahan
jumlah pemanfaat untuk pencapaian target kabupaten;
c. Bersama Pakem dan Satker Kabupaten, melaksanakan evaluasi terhadap rencana
kerja masyarakat (RKM), termasuk kelayakan rancang teknis dan biaya, kesesuaian
jumlah target pemanfaat, dan pengelolaan keberianjutan;
d. Memastikan akuntabilitas penggunaan dana BLM oleh masyarakat, diantaranya
adalah melakukan verifikasi terhadap rencana dan Iaporan penggunaan dana oleh
masyarakat, memastikan kelengkapan administrasi, ketepatan waktu pelaksanaan,
serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
e. Memantau
kinerja tim fasilitator masyarakat (TFM) dalam pendampingan
masyarakat, termasuk dalam keberianjutan;
f Melaporkan kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam SIM Pamsimas, E-

mon (electronic monitoring) dan SP2D Online, serta menyampaikannya kepada
Kepala Daerah, Satker Kabupaten dan DPMU
4.3.5 Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan
Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (APSPAMS) Perdesaan
tingkat Kabupaten adalah forum perkumpulan dari BPSPAMS di perdesaan, baik yang
dibangun melalui Program Pamsimas maupun non-Pamsimas. Asosiasi ini mendapat
pembinaan teknis dari SKPD yang membidangi sektor terkait, yaitu pembangunan air
minum dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan. Asosiasi mempunyai tujuan
untuk mendukung peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi menuju 100%,
peningkatan kapasitas pengelola air minum dan sanitasi tingkat desa serta fasilitasi kegiatan
kemitraan dengan pemerintah daerah dan desa, swasta (CSR) serta pelaku lainnya. Tugas
utama APSPAMS Perdesaan adalah untuk:
1) Mengelola data kinerja pelayanan dan kelembagaan BSPAMS dan pengelola air minum
dan sanitasi lainnya di tingkat desa;
2) Membantu memfasilitasi kegiatan peningkatan kinerja pelayanan air minum dan
sanitasi tingkat desa melalui pengembangan kapasitas anggota, membantu BPSPAMS
dalam penyusunan rencana pengembangan pelayanan dan perbaikan kinerja, fasilitasi
pembiayaan untuk kegiatan pengembangan dan perbaikan kinerja, dan pengembangan
jejaring air minum dan sanitasi;
3) Merekomendasikan standar kualitas pelayanan SPAM dan memantau kinerja
peningkatan kualitas pelayanan anggotanya (BPSPAMS dan lembaga pengelola air
minum dan sanitasi lainnya);
4) Memfasilitasi pengembangan pelayanan oleh BPSPAMS dalam rangka mendukung
pencapaian Akses Universal Tahun 2019 melalui program kemitraan;
5) Sebagai wadah tukar informasi dan konsultasi untuk perbaikan dan pengembangan
kinerja pelayanan air minum dan sanitasi;
6) Menjadi mitra kerja pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan program air
minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat.
4.3.6 Tim Kecamatan
Keterlibatan pihak kecamatan dalam seluruh proses utama pengembangan SPAMS di
tingkat desa sangat penting, hal ini terutama untuk mendapatkan dukungan mulai dari tahap
persiapan program sampai dengan pengembangan yang berkelanjutan pasca konstruksi.
Peran dan fungsi SKPD Kecamatan dalam Pamsimas adalah:
1) Mendukung Pokja Sanitasi untuk mengawal kegiatan sosialisasi Program Pamsimas,
termasuk menginformasikan dan menyebariuaskan informasi mengenai program
Pamsimas kepada seluruh pemerintah desa di wilayahnya, pelaku pendampingan
masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Pamsimas di
tingkat Desa,
2) Memberikan masukan kepada Pakem dalam kegiatan verifikasi usulan/proposal desa;
3) Mendukung pelaksanaan kegiatan Pamsimas di tingkat desa, termasuk pemantauan
terhadap kemajuan pelaksanaan, pembinaan terhadap pemerintah desa untuk alokasi
APBDesa dalam Pamsimas, fasilitasi pemanfaatan sumber air baku, fasilitasi
pengembangan SPAM antar desa, dan sinkronisasi pendampingan pemerintah desa dan
masyarakat;
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4) Melaksanakan sinkronisasi program air minum dan sanitasi tingkat kecamatan,
diantaranya penyusunan prioritas kegiatan pelayanan untuk pencapaian akses air
min um dan sanitasi 100% tingkat kecarnatan, ketersediaan program dan alokasi
anggaran tingkat kabupaten (dalam musrenbang kecamatan dan SKPD) dan APBDesa,
dan penyusunan prioritas dan target program air minum dan sanitasi dalam RPJMDesa,
RKPDesa dan musrenbang kecamatan;
5) Memantau realisasi penggunaan APBDesa untuk air minum, sanitasi dan perubahan

perilaku hidup bersih dan sehat;
6) Memantau kinerja BPSPAMS, termasuk kinerja kelembagaan, teknis (cakupan
pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan) dan keuangan serta dukungan
keberianjutan;
7) Melaporkan perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan bidang air minum dan
sanitasi kepada Kepala Daerah dan Pokja Sanitasi Kabupaten.
4.4 PEN GELO LA PROGRAM TINGKAT DESA
Dalam pelaksanaan Program Pamsimas di tingkat desa, Pemerintah Desa berperan dalam
menyelenggarakan kebijakan pogram dan anggaran untuk mendukung pencapaian akses
universal air minum dan sanitasi tingkat desa. Pemerintah desa dan masyarakat berperan
dalam:
1) Memimpin kegiatan sosialisasi Program Pamsimas dan dukungan pemerintah desa
(termasuk APBDesa) di tingkat desa dan dusun, diantaranya untuk memfasilitasi
pertemuan warga atau musyawarah masyarakat desa dan memastikan kehadiran dan
partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi;
2) Memfasilitasi penyusunan proposal desa untuk mendapatkan program bantuan air minum
dan sanitasi, termasuk didalamnya adalah pembentukkan tim penyusun proposal,
pemilihan Kader AMPL, mengorganisasikan musyawarah masyarakat desa dalam
kegiatan IMAS Tahap I, mengorganisasikan pendampingan tingkat desa (termasuk
dengan Tim Pendamping Desa), mengorganisasikan pendanaan untuk penyusunan
proposal (APBDesa dan kontribusi masyarakat) serta menyediakan komitmen alokasi
APBDesa untuk kegiatan pembangunan SPAM;
3) Memastikan akuntabilitas dan integritas penyusunan proposal, PJMProAKSI dan RKM,
termasuk memastikan penyediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4) Bersama tim penyusun proposal, bertanggungjawab terhadap substansi dan penyampaian
proposal desa kepada Pokja AMPL Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten;
5) Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PJM ProAKSI dan RKM, termasuk
didalamnya adalah pembentukkan, pembinaan dan pemantauan kinerja KKM dan
BPSPAMS, pemantauan penyusunan dokumen (penyediaan data dan Informasi,
kesesuaian dengan RPJMDesa dan RKPDesa, kesesuaian [umlah target pemanfaat dan
cakupan pelayanan dalam RKM dengan proposal desa), pelaksanaan kegiatan yang
bersumberkan dari APBDesa, pemantauan kualitas pelaksanaan kegiatan (fisik,
pengembangan kapasitas dan perubahan perilaku), dukungan terhadap rencana
pengelolaan SPAM dan pengembangannya (kelembagaan dan tarif);
6) Menjamin akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
serta pengoperasion SPAM dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta bebas
buang air besar sembarangan;
7) Menjamin akuntabilitas dan integritas penggunaan dana bantuan langsung masyarakat
(BLM) dan APBDesa untuk pelaksanaan RKM;
8) Mensinkronkan program dan kegiatan air minum dan sanitasi dalam PJMProAKSI dan
RKM dengan RPJMDesa dan RKPDesa (serta revisinya) dengan tujuan perbaikan kinerja
SPAM dan pengembangan pelayanan SPAM menuju 100%, serta mendorong
pengelolaan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan tingkat desa;
9) Menyediakan dukungan pelaksanaan pengelolaan SPAM dalam rangka pencapaian akses
universal air minum dan sanitasi tingkat desa, termasuk pemantauan kinerja BPSPAMS
dalam pengelolaan SPAM, pengembangan peraturan desa untuk alokasi APBDesa,
pemantauan kecukupan kualitas dan kuantitas pelayanan, dan penyediaan APBDesa
untuk pengembangan SPAM;
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10) Bertanggungjawab terhadap kelengk:apan dan kebenaran dokumen administrasi, termasuk
penandatanganan proposal desa, SP2K, SK pembentukkan KKM dan BPSP AMS;
11) Melaporkan hasil-hasil kegiatan bidang air minum dan sanitasi kepada Kepala Daerah
dan Camat
4.5 PENGELOLA PROGRAM TINGKAT MASYARAKAT
4.5.1 Kelompok Keswadayaan Masyarakat
Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) adalah organisasi masyarakat yang terdiri
dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel,
berbasis nilai, kesetaraan gender, keberpihakan kepada kelompok rentan, disabilitas, serta
kelompok miskin. Peran KKM dalam program Pamsimas adalah sebagai pengelola
program tingk:at masyarakat, sedangk:an untuk unit pelaksana program, KKM membentuk
Satuan Pelaksana Program Pamsimas (Satlak Pamsimas ). Tugas utama KKM dan Satlak
adalah:
1) Memimpin pencapaian target air minum aman dan sanitasi layak tingk:at desa, baik
untuk pembangunan,
peningk:atan maupun pengembangan,
dengan memastikan
cakupan pelayanan ke 100%, wilayah prioritas layanan, jumlah target pemanfaat, dan
sinkron dengan prioritas pembangunan desa untuk air minum dan sanitasi;
2) Bertanggung-jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan PJM ProAKSI dan RKM
(termasuk RKM perbaikan kinerja dan RKM menuju pelayanan 100%), diantaranya
adalah memfasilitasi pertemuan masyarakat desa serta memastikan bahwa seluruh
warga dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan, organisasi perencanaan dan
pelaksanaan (jadwal, data-data, dan logistik), pembentukan lembaga pelaksana dan
pengelola
tingkat masyarakat
(Satlak, BPSP AMS), pengembangan
kapasitas
masyarakat, satlak dan BPSP AMS, organisasi kontribusi masyarakat, konsultasi dengan
pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten serta diskusi dan konsultasi
dengan pihak lain (asosiasi, narasumber lain jika diperlukan);
3) Bersama pemerintah desa, menjamin tersedianya alokasi APBDesa dalam RKM untuk
kegiatan perbaikan kinerja dan pengembangan SPAM;
4) Bersama sanitarian, bidan desa dan kader AMPL memfasilasi kegiatan pemicuan dan
tindak lanjut pemicuan;
5) Menjamin kinerja pelaksanaan program, termasuk transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas, seperti pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu, penyusunan laporan
yang akurat dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan pemerintah desa serta
pihak lainnya, dokumen dan pekerjaan fisik dengan kualitas baik, kesesuaian [umlah
pemanfaat dengan target dan prioritas, serta kesiapan infrastruktur untuk beroperasi
secara penuh;
6) Pemantauan
dan pembinaan terhadap kinerja BPSP AMS dalam pengelolaan
infrastruktur air minum dan sanitasi;
7) Pengawalan terhadap masukan program peningk:atan kinerja dan pengembangan SPAM
menuju ke pelayanan 100% ke dalam RPJMDesa dan RKP Desa, serta termuat dalam
daftar prioritas kegiatan pada musrenbang desa dan kecamatan;
8) Melaporkan hasil-hasil kegiatan bidang air minum dan sanitasi kepada Perbekel dan
Masyarakat.
4.5.2 Badan Pengelola SPAMS
Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSP AMS) adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan SPAMS di tingkat
desa. BPSP AMS berperan dalam program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai
pengoperasian dan pemeliharaan serta dukungan keberianjutan kegiatan program. Tugas
utarna BPSP AMS adalah:
1) Menyusun rancangan teknis dan pelayanan SP AM dalam dokumen RKM diantaranya
adalah menentukan cakupan danjumlah target penerima manfaat, mengusulkan sumber
air baku yang dapat mencukupi kebutuhan jumlah target, menyusun rancangan teknis
dan skema jaringan SPAM, menghitung perkiraan kebutuhan biaya dan tenaga kerja
(termasuk kontribusi masyarakat), memilih metode pelaksanaan konstruksi serta
menyusun rencana pengelolaan SPAM (iuran bulanan.jenis pelayanan SPAM);
2) Mendiskusikan dengan masyarakat hasil-hasil perencanaan SP AM untuk mendapatkan
masukan dan penyempumaan terhadap rancangan teknis SPAM, rencana konstruksi
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3)

4)
5)
6)

dan rencana pengelolaan, serta jika diperlukan berkonsultasi dengan narasumber
(asosiasi, pemda, dan lainnya);
Bersama Sadak, menyusun rencana pengadaan barang dan jasa diantaranya
menentukan pilihan sub-kegiatan yang akan diadakan, melaksanakan survey took dan
material/spare-parts, menyusun metode, dokumen dan RAB dan jadwal pengadaan,
serta memasang iklan pengadaan;
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi, termasuk kesesuaian
konstruksi dengan gambar, campuran material, dan lainnya;
Mempersiapkan kegiatan operasional dan pemeliharaan meliputi pengumpulan biaya
sambungan rumah (jika diperlukan) dan uji-fungsi SPAM;
Mengelola SPAM secara akuntabel dan transparan, termasuk pengumpulan iuran

bulanan, pemeliharaan secara teknis, pengembangan organisasi, pengembangan
kapasitas anggota pengelola, melaporkan hasil-hasil pengelolaan kepada pengguna, dan

lainnya;
7) Menyusun rancangan teknis dan pelayanan SPAM dalam rangka perbaikan kinerja dan
pengembangan, temasuk menentukan tambahan cakupan pelayanan dan jumlah
pemanfaat, perbaikan kinerja pengelolaan SPAM (kelembagaan, teknis dan keuangan),
menyusun rancangan teknis dan skema jaringan SPAM, serta mendiskusikannya
dengan warga masyarakat, KKM dan pemerintah desa untuk dukungan perbaikan
kinerja dan pengernbangan;
8) Mengkonsultasikan kemajuan dan permasalahan terkait pengelolaan dengan KKM,
pemerintah desa dan asosiasi serta narasumber lainnya (jika diperlukan) sebagai bahan
pembelajaran atau masukan perbaikan kinerja;
9) Melaporkan hasil-hasil kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan
SPAM (kemajuan fisik dan keuangan) kepada Perbekel, KKM dan masyarakat.

4.6 TIM PENDUKUNG PENGELOLAAN PROGRAM .
4.6.1 Konsultan Pendamping
Untuk membantu unit-unit pelaksana di tingkat pusat (CPMU dan CPIU), di tingkat
provinsi (PPMU) dan kabupaten (DPMU) direkrut tim pendukung pengelolaan proyek.
Dukungan teknis ini ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Program Pamsimas
secara efektif dan berkelanjutan. Pengelola Program Pamsimas di tingkat pusat di dukung
oleh konsultan pendamping yang terdiri dari: a) Tim National Management Consultant
(NMC), b) Tim Konsultan Advisor dan c) Training Development Services (TDS).
Sedangkan pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten didukung oleh Tim
Regional Oversight Management Services (ROMS).

4.6.2 Tenaga Pendamping Masyarakat
Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas terdiri dari a) Tim Fasilitator
Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh seorang ( 1) Fasilitator Senior (FS) dan
beranggotakan maksimum Sembilan (9) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk
bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM
Kabupaten dan Sanitarian.
1) Tim Fasilitator Masyarakat mempunyai beberapa tugas utama, yaitu mendampingi
masyarakat dan pemerintah desa dalam:
a. Sosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di dalamnya adalah
pendampingan kegiatan IMAS Tahap I, pembentukan tim penyusun proposal dan
kader AMPL, serta penyusunan dokumen proposal program bantuan air minum dan
sanitasi yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL;
b. Perencanaan PJM ProAKSI dan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja
masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam kegiatan musyawarah masyarakat
desa, pengembangan rancangan teknis SPAM, penyusunan rencana pengelolaan
SPAM serta pembentukkan dan penguatan kelembagaan;
c. Pendampingan dalam masa operasional dan pemeliharaan SPAM, termasuk di
dalamnya adalah pemantauan dan penguatan kinerja kelembagaan, teknis dan
keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam rangka peningkatan kapasitas
pengelolaan, hands-on training, dan peningkatan peran dan kinerja Asosiasi
BPSPAMS;
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d. Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDesa dalam
rangka peningkatan kinerja dan pengembangan SP AM dalam rangka pencapaian target
akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa (100% pelayanan tingkat desa).
Dalam pelaksanaan tugas ini, TFM diharapkan untuk dapat memaksimalkan kerjasama
dengan Tim Pendamping Desa. TFM mendampingi desa lama dan baru peserta
Program Pamsimas. Satu TFM dapat mengkombinasikan desa-desa binaannya baik
terdiri dari yang diatur berdasarkan kapasitas atau kekuatan individu fasilitator.
Kinerja TFM dinilai dari:
1. Keberhasilan pendampingan pemerintah desa dan masyarakat (kualitas proses),
misalnya tingkat partisipasi masyarakat, transparansi (bahwa seluruh proses dapat
diakses oleh masyarakat yang lebih luas); keterlibatan perempuan dalam
pengambilan keputusan, rancangan ramah anak dan difabel, serta dapat
dipertanggung-jawabkan (kebenaran data dan informasi yang disampaikan);
2. Tersedianya dokumen PJM ProAKSI, RKM untuk pembangunan baru,
peningkatan (atau RKM perbaikan kinerja), dan perluasan (pengembangan dalam
rangka pencapaian akses aman dan sanitasi layak 100% atau RKM 100%) yang
baik dan akurat;
3. Terbangunnya SPAM desa secara tepat waktu dengan kualitas teknis yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Terdapatnya jumlah pengguna aktual sesuai dengan target dalam RKM, dan
konsisten dengan proposal desa;
5. Terdapatnya sejumlah desa yang dapat melaksanakan RKM 100% atau
pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dengan menggunakan sumber
dana selain Pamsimas (misalnya APBDesa, APBD, Hibah Air Minum Perdesaan);
6. Kelembagaan tingkat desa dengan kinerja baik (KKM, Satlak, Tim Penyusun
Proposal, BPSPAMS, Kader AMPL) dapat melaksanakan peran dan fungsinya.
Tugas Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat:
• Fasilitator Senior berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin seluruh
proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat, menyediakan
dukungan atau support kepada FM (termasuk menyediakan coaching dan
bimbingan dalam pelaksanaan tugas), fasilitasi penyelesaian masalah dan
koordinasi antar FM, memandu pembelajaran dan peningkatan kapasitas FM,
melakukan evaluasi kinerja FM, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan
kebijakan program dari dan kepada DPMU melalui Koordinator Kabupaten
ROMS. Di tingkat kabupaten, Fasilitator Senior bertugas membantu
Koordinator Kabupaten dalam mengawal Asosiasi SP AMS Perdesaan,
memfasilitasi dukungan dari pemda, serta memfasilitasi kemitraan.
• Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalam membantu masyarakat untuk
mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan
kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan
kegiatan program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum,
termasuk: penerapan tarifl integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan
RKM 100% dengan RKP Desa, dan memfasilitasi akses masyarakat kepada
sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM 100%. Fasilitator
Masyarakat bekerja dalam satu sub-tim yang beranggotakan tiga (3) orang,
terdiri dari: fasilitator masyarakat bidang teknik sarana air minum dan
sanitasi dan fasilitator bidang pemberdayaan masyarakat. Satu sub-tim FM
mendampingi sekitar 15 desa lama dan baru sasaran Pamsimas.
2) Fasilitator STBM Kabupaten merupakan tenaga pendamping yang mempunyai fokus
memfasilitasi penerapan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang
diterapkan pada skala kabupaten. Fasilitator STBM bekerja sama dengan Sanitarian
dalam pelaksanaan pemicuan dan tindak lanjut pemicuan, dan bekerja sama dengan
TFM dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan promosi kesehatan
dan perubahan perilaku dalam RKM. Seorang Fasilitator STBM akan ditugaskan di satu
kabupaten
dan bekerjasama
dengan Fasilitator
Senior dibawah pengendalian
Koordinator Kabupaten ROMS. Rincian peran dan tugas masing-masing tenaga
pendamping masyarakat dapat dilihat di dalam Kerangka Acuan/Terms of Reference
(TOR) untuk FM, FS, dan Fasilitator STBM. Pengelolaan Program menguraikan
..

,

'··
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gambaran umum mengenai beberapa aspek utama dalam pelaksanaan Pamsimas yang
dirancang dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Program Pamsimas
sebagaimana telah ditetapkan pada KPI Program Pamsimas dalam perjanjian kerjasama

(Loan Agreement dan Grant Agreement). Beberapa aspek utama pengelolaan program
yang dimaksud antara lain adalah dukungan jenis/kategori bantuan, dukungan
kelembagaan, rancangan pelaksanaan/implementasi program, pengadaan barang dan
jasa, rencana tindak anti korupsi atau Anti Corruption Action Plan (ACAP),
pengamanan sosial dan lingkungan (sosial and environmental safeguards), pengaduan
masyarakat, operasional dan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi dan sistem pelaporan.
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BAB V
DUKUNGAN PENYEDIAAN JENIS-JENIS BANTUAN/LAYANAN
Program Pamsimas akan memberikan bantuan/layanan dalam kategori Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) dan Bantuan Teknis yang diterapkan untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai kategori komponen-komponen program. Selain berupa BLM, bentuk
bantuan teknis yang diberikan berupa dukungan pelaksanaan oleh pemerintah melalui Central
Project Management Unit (CPMU) di Tingkat Pusat dan pemerintah daerah setempat termasuk di
tingkat provinsi melalui Provincial Project Management Unit (PPMU) dan di tingkat kabupaten

melalui District Project Management Unit (DPMU) serta didukung oleh bantuan teknis dari Tim
NMC, IDS, ROMS dan Tim Konsultan Advisor CPMU sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.5
- Komponen 5. Gambaran umum penerapan [enis-jenis bantuan (BLM dan Bantuan Teknis)
pada komponen-komponen program adalah sebagaimana pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Penerapan Jenis Bantuan pada Komponen Program
No

Jenis-Jenis
Bantuan/
Kategori
Layanan

1

Bantuan
Langsung
Masyarakat
(BLM)

2

Dukungan
pelaksanaan
oleh
pemerintah
daerah

Komponen Program Pamsimas
Komponen 1
Pemberda yaan
Masyarakat dan
Kelembagaan
Daerah

• Kegiatan dan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
• Pembinaan
teknis kepada
BPSPAMSdan
Asosiasi
pengelola
SP AMS
perdesaan
• Pengembangan
kemitraan
• Pemantauan

Komponen 2
Peningkatan
Kesehatan dan
Perilaku
Hogienis dan
Pelayanan
Sanitasi
• Kegiatan
promosi
PHBS dan
kesehatan di
masyarakat
• Kegiatan
promosi
PHBS dan
kesehatan di
sekolah
• Kegiatan
promosi
PHBS dan
kesehatan
lainnya yang
diusulkan
masyarakat

• Penerapan
pendekatan
STBM
• Pelatihan
keterampi Ian
untuk promosi
dan
perencanaan
PHBS secara
partisipatif
• Pelatihan
kewirausahaan
sanitasi
• Penyadaran

Komponen 3
Penyediaan
Sarana Air
Minum dan
Sanitasi

Komponen 4
Insentif
Kabupaten dan
Desa

Komponen 5
Dukungan
Pelaksanaan
dan Manajemen
Proyek

• Infrastruktur
pelayanan
air minum
untuk
masyarakat
dan sekolah
• Sanitasi
sekolah
• Pelayanan
sanitasi
(kegiatan
promosi
kesehatan
dan
perubahan
perilaku
oleh
masyarakat)
• Pengembang
a kapasitas
yang
dikelola oleh
masyarakat
desa PRAST
• MPA-

• Pengembang
an cakupan
dan kualitas
pelayanan
SPAM
• Peningkatan
kinerja
SPAM
• Dukungan
bagi Asosiasi
BP SPAMS

• Bantuan
teknis bagi
project
management
unit(PMU)

• Pemantauan
pelaksanaan

• Bantuan
teknis bagi
project
management
unit (PMU)

sebagai dasar
penyusunan
RKM
• Evaluasi
rancangan
rinci kegiatan
• Pelatihan
ketrampilan
untuk
konstruksi,
pengelolaan
keuangan,
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keberianjutan

kritis

masyarakat
• Evaluasi
dampak dan
monitoring

pengoperasia
n dan
pemeliharaan
• Pemantauan
pelaksanaan

kinerja
3

4

Teknis

Penyediaaan Tim
Fasilitator
Masyarakat

Kontrak
Layanan Jasa
oleh

Pembinaan
teknis dari tim

Pemerintah

kabupaten
(ROMS) dan
Tim Fasilitator
Masyarakat dan
Pasilitator Senior

Dukungan

provinsi dan tim

• PHBS-sanitasi
Bantuan teknis
untuk team
pelaksana
• Advokasi dan
promosi
kesehatan di
tingkat

Bantuan teknis
untuk team

pelaksana
• Pendamping
an
masyarakat

provinsi

• Kaj ian-kaj ian
supply,
demand,
pasar,

konsumen
sanitasi dan
Wirausaha
• Sanitas
• Fasilitator
STBM
Kabupaten

I)

dalam
pembanguna
nSPAMS
Promosi dan
advokasi
melalui
pemicuan
CLTS dalam
pembanguna
n sarana
sanitasi dan
program
CTPS

Bantuan teknis
untukteam
pelaksana
• Pendampinga
n masyarakat
dalam
pembanguna
n
pengembang
anSPAMdan
dukungan
keberianjutan
program

Bantuan teknis
bagi
Project
management
unit(PMU)
• Evaluasi
dampak Tim
NMC, TDS,
ROMS, Tim
Advisory
CPMU
'

5.1 KEGIATAN POKOK PENYELENGGARAAN PROGRAM PAMSIMAS
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Program Pamsimas, berikut ini adalah kegiatan pokok
penyelenggaraan program Pamsimas, yaitu:
1) Sosialisasi program kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
2) Peminatan dan penetapan kabupaten sasaran
3) Pertemuan koordinasi persiapan dan pelaksanaan program antara pelaku program
tingkat kabupaten
4) Sosialisasi program oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa
5) Seleksi dan penetapan desa sasaran berdasarkan RKM desa
6) Penetapan desa sasaran
7) Pelaksanaan program di tingkat masyarakat
8) Pemantauan dan pelaporan kemajuan dan hasil kegiatan berbasis Sistem Informasi
Manaj emen (MIS)
9) Dukungan keberianjutan program pasca program
10) Peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam
pengelolaanprogram AMPL perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan
11) Evaluasi dampak untuk mengetahui efektifitas, efisiensi, dan perubahan yang
dihasilkan program.
5.2 RENCANA TINDAK KESETARAAN GENDER
Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis pada masyarakat melalui
pelibatan seluruh masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin). Proses melibatkan
semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan diartikan bahwa semua elemen
masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam setiap pelaksanaan
kegiatan, proses pengambilan keputusan, menerima manfa.at dan melakukan kontrol terhadap
pelayanan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya
diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan samasama memiliki akses, wewenang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan
memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber
daya tersebut. Selain itu mereka juga memiliki control yang sama atas pembangunan serta
memperoleh manfa.at yang setara dari hasil pembangunan tersebut. Selain terkait dengan
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pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat, program Pamsimas juga menjamin terjadinya
kesetaraan gender dalam pengelolaan program. Hal tersebut berarti bahwa kesetaraan gender
hams tergambarkan pula dalam aspek program lainnya seperti contohnya dalam seleksi
personil pelaksana program yang membuka kesempatan yang sama bagi perempuan dan lakilaki. Program Pamsimas uuga melakukan berbagai upaya nyata dalam mengarusutamakan
pendekatan gender dalam penyelenggaraan programnya sehingga kesetaraan dan keadilan
gender dalam memanfaatkan program dapat terwujud.
5.3 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Dalam Pamsimas pemeliharaan prasarana dan sarana hams memposisikan air sebagai
komoditi ekonomi, tidak sekedar komoditi sosial, dan menjadi tanggung jawab pengelola
yang dibentuk melalui musyawarah desa. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan kaum
perempuan lebih signifikan karena mereka merupakan pengguna, oleh sebab itu partisipasi
aktif perempuan dalam operasi dan pemeliharaan
masyarakat
sangat diperlukan.
Pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) dalam Pamsimas bertujuan sebagai berikut:
1) Tetap berfungsinya prasarana dan sarana yang telah terbangun sesuai dengan kualitas dan
umur pelayanan yang direncanakan;
2) Menjamin pemeliharaan secara rutin, tepat waktu, tepat sasaran dan, efisien (air sebagai
komoditi ekonorni);
3) Memberikan tanggung jawab kepada Pengelola Sarana untuk mengoperasikan
dan
mengoptimalkan pelayanan sarana yang ada.
4) Selain kegiatan O&P-SPAMS, BPSPAMS juga dibebani tugas pemantauan hasil
pemicuan bersama-sama dengan para Sanitarian Kecamatan/PKK sebagai mitra kerja
dalam menghimbau masyarakat menjalankan hidup sehat. Badan Pengelola Sarana
Penyediaan
Air Minum
dan Sanitasi
(BPSPAMS)
adalah
lembaga
yang
bertanggungjawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan.
Pada tahap ini kinerja BPSPAMS, mekanisme iuran, dan keberfungsian sarana terbangun
merupakan faktor penting dalam keberianjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi.
Peran dan keterlibatan aktif Asosiasi Pengelola-SP AMS dalam penguatan kelembagaan,
kapasitas teknis dan keuangan BPSP AMS sangat menentukan keberlanjutan BPSPAMS
sebagai lembaga masyarakat yang dibangun untuk memberikan mutu layanan SP AM yang
berkelanjutan dan dapat dihandalkan.
5.4 PEMANTAUAN
Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terns menerus
untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan
dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan,
dan pelestarian. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas
pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Tujuan Pemantauan:
• Memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan kegiatan Pamsimas tidak menyimpang dari
jadwal yang telah ditentukan pada setiap tahapan kunci dalam rencana induk Pamsimas

(master schedule).
• Memastikan proses fasilitasi kegiatan pelaksanaan siklus Pamsimas sesuai acuan yang
ada (Pedoman, Petunjuk Teknis, dan POB), sehingga capaian substansi sesuai indikator
yang telah ditentukan,
• Memastikan setiap kerangka acuan yang disusun untuk dilaksanakan berdasarkan pada
koridor yang telah ditentukan.
5.4.1 Jenis Kegiatan Pemantauan dalam Pamsimas
1) Pemantauan oleh Masyarakat. Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh KKM,
BPSPAMS dan Kader AMPL secara periodik, untuk aspek berikut: keberfungsian sarana,
penerapan iuran, peningkatan akses air minum dan sanitasi.
2) Pemantauan oleh pemerintah. Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh pihak
pemerintah, baik dari lembaga penyelenggaralexecuting agency, maupun dari Iintas
Kementerian (Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,
Kemendesa, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain). Pemantauan berbasis SIM ini juga
dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten kecamatan, dan desa, Metode pemantauan
oleh pemerintah ini dapatjuga
dilakukan melalui kunjungan lapangan.
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3) Pemantauan oleh konsultan (NMC dan ROMS). Kegiatan pemantauan ini dilakukan
oleh jajaran konsultan mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Metode
pemantauan yang digunakan oleh konsultan adalah uji petik untuk memantau kualitas
pendampingan dan output Uji petik dilakukan terhadap setiap siklus Pamsimas,
infrastruktur (sarana air minum dan sanitasi) dan pembukuan. Hasil pemantauan
digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap konsep dan desain program,
memberhentikan proses pelaksanaan progam apabila dibutuhkan, dan memberikan model
pembelajaran bagi pelaku program.
4) Pemeriksaan
oleh BPKP. BPKP akan memeriksa aspek keuangan Pamsimas setiap
tahunnya dan dilaporkan kepada Bank Dunia pada 6 bulan setelah akhir periode laporan.
Acuan yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan adalah dokumen resmi program
(Pedoman, Petunjuk Teknis, dan POB ). Dalam pemeriksaaan keuangan ini, perlu
disepakati indikator kinerja dan perkembangan pelaksanaan program dengan lembaga
pemeriksa keuangan ini.
5) Pemantauan
oleh Pihak Pemberi Pinjaman, Kegiatan pemantauan misi supervisi
dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa kegiatan yang sudah
dilaksanakan memenuhi standar persyaratan Loan Agreement dan Project Paper yang

telah disepakati. Pihak pemberi pinjaman melakukan pemantauan ini, untuk melihat
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan.
5.4.2 Instrumen Pemantauan Program Pamsimas
1) MIS (Management Information System). Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Pamsimas adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi
capaian pelaksanaan dari Program Pamsimas di lapangan melalui mekanisme
pengelolaan data dan informasi yang terpadu dan terbuka. Keluaran data dan informasi
yang dihasilkan akan dimanfaatkan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Pamsimas. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem informasi
terbuka Program Pamsimas dan yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. SIM
Pamsimas adalah satu-satunya sumber data resmi Program Pamsimas. Semua data-data
yang bersumber dari SIM Pamsimas dianggap 100% benar, sampai ada pembuktian
terbalik dan dikoreksi oleh pengelola SIM. Sehingga menjadi sangat penting untuk selalu
mencantumkan sumber data dan referensi tanggal pengunduhan data SIM.
2) Master Schedule./Rencana Induk. Master schedule merupakan rencana kegiatan selama
program berjalan yang dilaksanakan oleh semua pihak pelaku program baik lintaskementerian tingkat pusat, dinas/instansi tingkat provinsi dan kabupaten, konsultan pusat
sampai daerah maupun masyarakat penerima program. Rencana Induk merupakan acuan
pokok para pelaku Pamsimas dalam menjalankan setiap proses kegiatan agar selalu
berkesinambungan dan tepat waktu. Dengan adanya pemahaman yang sama antar pelaku
tentang Pamsimas, serta sasaran yang ingin dicapai, setiap pelaku dapat segera
menindaklanjuti dengan membuat strategi dalam upaya mencapai sasaran tersebut,
diantaranya dengan menyusun rencana kerja yang didasarkan atas target capaian.
3) Quick Status/Status Cepat. Quick Status disusun dengan tujuan untuk mengendalikan
realisasi pelaksanaan siklus di lapangan (progress) terhadap Master Schedule yang sudah
disepakati bersama. Sehingga, setiap dua minggu akan dapat diketahui secara cepat
tahapan kegiatan mana saja yang sudah selesai ataupun yang belum selesai, dan dapat
diketahui pula progres terakhir pencapaian tahapan kegiatannya. Setiap TFM akan
melaporkan progress Quick Status pada setiap dua mingguan.
4) Pengaduan Masyarakat (PPM). Salah satu aspek penting dari sistem pemantauan
dalam Program Pamsimas adalah pemantauan terhadap proses penanganan pengaduan.
Mekanisme penanganan pengaduan dalam Program Pamsimas di tingkat masyarakat
dilakukan di Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) pada Satlak Pamsimas, di tingkat
kabupaten dan provinsi serta pusat oleh Asisten PMU bidang pemantauan dan evaluasi.
Program Pamsimas menyiapkan Hotline Pengaduan melalui SMS (short message
service), website online, media sosial, dan kotak pengaduan khusus untuk hal ini dan
setiap orang dapat menyampaian pengaduan untuk ditujukan ke alamat tersebut.
5) Uji Petik. Dilaksanakan untuk mengukur pencapaian substansi maupun pemenuhan
prasyarat kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dengan melakukan pengecekan
langsung ke lapangan terhadap desa sampel yang dipilih dengan metode pemilihan
sampel acak terstratifikasi. Hasil uji petik akan menjadi bagian yang saling melengkapi
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6)

7)

8)

9).

dengan kegiatan pemantauan lainnya seperti SIM (sistem informasi manajemen), Quick
Status, dan PPM (pengelolaan pengaduan masyarakat).
Informasi Berbasis Website dan Aplikasi Mobile. Salah satu alat monitoring yang
efektifidan populer untuk memantau kemajuan dan. infomasi terkini suatu proyek adalah
website. Semua informasi mengenai Pamsimas akan diupload melalui website
(www.pamsimas.org). Informasi mengenai data progres dan pencapaian indikator,
pengaduan, resume kontrak konsultan, pustaka publikasi, data kontak pelaku pamsimas
dapat diakses pada website tersebut. Website tersebut juga menyediakan media interaktifi
untuk pelaku Pamsimas di seluruh wilayah untuk menjalin komunikasi, yaitu: forum
diskusi, pengaduan, dan ruang tanya jawab dengan tenaga ahli. Sedangkan aplikasi
mobile adalah salah satu altematif sumber informasi dan alat monitoring yang terdiri dari
berita, grafik keberfungsian dan iuran. Sebagai tambahan, fungsi untuk input data
keberianjutan untuk fasilitator keberianjutan disediakan [uga untuk kemudahan update
data secara langsung melalui telepon pintar (smartphone).
Kunjungan Lapangan. Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan melakukan
kunjungan langsung di masing-masing ROMS di kabupaten dan desa secara sampling,
untuk melakukan pengendalian tentang status pelaksanaan kegiatan dan coaching yang
dibutuhkan, serta monitoring terhadap pemanfaatan dana BLM yang sudah dicairkan
untuk memastikan kualitasnya tercapai, serta memastikan transparansi dan
akuntabilitasnya.
Smart-sight. Aplikasi ini dikembangkan untuk memantau aliran dana operasional (bop)
dari perusahaan konsultan (firm) sampai ke pelaku Pamsimas di propinsi dan kabupaten.
Fitur-fitur lain yang tersedia yaitu grafik penggunaan dana operasional (bop)
dibandingkan dengan total dana yang tersedia serta konfirmasi dana yang telah diterima
masing-masing pelaku menggunakan telepon pintar berbasis Android.
Client Connection Website. Client Connection Website adalah website yang dibuat oleh
Bank Dunia yang dapat digunakan oleh pemerintah, proyek/satuan kerja untuk memantau
informasi terkini mengenai dana pinjaman yang telah ditarik (disbursement of funds) dan
pengadaan untuk proyek Bank Dunia. Informasi yang dapat diakses di website ini antara
lain: Status pinjaman/hibah berupa loan, credit, grant, dan trust funds; Detail atas
penarikan dana (disbursement) dan biaya pinjaman (loan charges dan debt services);
Dokumendokumen Perjanjian Program; Detail atas transaksi pengadaan iprocurementy;
Dokumen aplikasi penarikan dana; dan Petunjuk bagi penerima dana (borrower) dan
proyek.

5.4.3 Pemantauan Indikator Capaian Program Pamsimas
Sebagai upaya pengendalian tercapainya tujuan Pamsimas diuraikan indikator
pencapaian program dan target capaiannya setiap tahun selama pelaksanaan Program
Pamsimas, dengan frekuensi dan pelaporan serta penanggung [awab dalam pengumpulan
datanya, sebagaimana dalam Tabet 5.2. Seluruh data disediakan dalam SIM Pamsimas.
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indikator pencapaian program

7. % d esa/kel yang mempunyai SPAM yang

77%

dikelala dan dibiayai secara efeldif cleh
masyarakat
8. % desalkel yang mempunyai SPAM yang
berfungsi dan memenuhi kepuasan dari
ma)'Oritas masyarakat sasaran

87%

90%

90%

90%

90%

90%

laporan kuartal

Pemdesl Data Primer

Fasi1itator,'ROMS

80%

Pada Akhir
Program

Swvey

CPMU

9. Jumah desa yang melampaui kriteria
ki.nerja program dan mempemleh dana
Miah
10. % kablkota yang mebmpaui kriteria
kinerja program dan mempero!eh dana
hibah

1,249

t,649

2,399

3,399

4,649

4,649

Lsporan tahunan

Masyarakall Dala
Primer

Fasi!ita!odROMS

36%

0%

0%
2

30%

40%

50%

Laporan tahunan

Pemdaf Data Sekunder

ROMS/CMAC

11. % mar;yarakat sasaran yang bebas dari

51%

60%

60%

60%

60%

60%

Laporan kuartal

Masyarakat/ Data

Sanitarian, Dinkes, dan ROMS

68%
6

60%

0%

60%

60%

60%

Laporan tahunan

Masyarakat/ Data

Sanitarian, Dinkes, dan ROMS

95%

95%

95%

Sekolah/ Data Primer

95%

5%

Laporan tahunan

85%
9

Sanitarian, Dinkes, dan ROMS

93%

90%

90%

90%

Laporan kuartal

MIS Data/ Data
Sekunder

ROMS/NMC

buang air besar di sembarang tempat
(ODFJSBS)

12.. % masyarakat sasaran yang
mel!!rapkan program cuci tangan pakai
~abun (CTPS)
13. % sekolah sasaran yang mempunyai
fasi5!as sanitasi yang layak dan
menerapkan PHBS.
Hasil Antara 3:

14. % kabupaten yang mempunyai stNktur
dan alat pemantauan p1ogram (MIS,
M&E) memberikan infonnasi berkala
mengenai kua~tas pelaksanaan pmyek

90%
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Tabel

5.2. Pemantauan lndikator Capaian Kunci Program Pamsimas

1. Jumlah tambahan orang yang mempunyai
7,9juta

10.3 juta

12juta

16juta

19 ju1a

22.1 juta

Lapcran Kuar1al

Masyarakal/Data
Primer

Faslilalordan ROMS

7.7 juta

82jula

9.1 juta

11.1 juta

13.6 juta

14.9 juta

Lapcran Kuartal

Masyarakal/Data
Primer

Sanitarian, Dinkes, dan ROMS

77%

90%

90%

90%

13.6juta

90%

Lapcran Kuartal

Masyarakal/Data
Primer

Fas1itatcrdan ROMS

10,237

14,000

18,000

21,000

24,000

27,000

Lapcran tahunan

Masyarakat/Data
Primer

FasilitatorJROMS

32%

35%

40%

50%

60%

70%

Lapcran tahunan

Pemda/Data Sekunder

ROMS/NMC

35%

35%

40%

45%

50%

60%

Lapcran tahunan

Pemda/ Data Sekunder

ROMS/NMC

100%

90%

90%

90%

90%

90%

Lapcran tahunan

Pemda/Data Sekunder

ROMS/NMC

5. 'lEi desa memiEki RPJM CesaJRKP Desa
yang mengintegrasikanPJM PrcAKSilRKM

NJA

0%

80~

80%

80%

80%

Lapcran tahunan

Pemdes/ Data

Fasilitatcr/ROMS

6. 'lEi desa yang merealisasikanAPBDesa
untuk kebutuhananggaranbidang air
minum dan sanitasi

NJA

0%

80~

80%

80%

80%

Lapcrantahunan

Pemdes/Data Primer

Fasilitatcn'ROMS

aksesta!hadap fasililas a;r minum yang
aman secaraberkelanjulan
2. Jumlah tambahanorang yang mempunyai
aksesteihadapfa~mtassanitasi yang layak
secaraberkelanjutan
3. 'lEi desalkel yang mempunyaiSPAM yang
dikeIola dan d biayai secaraefeklifoleh
masyarakat
Hasil Antara 1:
1. Jumlah desa yang menyuSW1 RKM

2. 'lEi kabupalanyang telah menyusun
rencana peningkalan kapasilas(RAD
AMPL) untuk mendukung adcpsi dan
pengarusutamaanpendekatan Pamsimas,
dan kinerja dalam rangka pencapaian
tujuan prcg~am
3. 'lEi kabupatenyang telah menyusun
realisasianggaranKabJKota (APBD) dalam
sektor AMPL sebagai persentased ari
kebutuhan anggaran untuk mencapai
target UA 2019
4. 'lEi kabupalenyang mereplatasipendekatan
Pamsiilnasdi tuar masyarakatsasaran
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5.5 EVALUASI PROGRAM PAMSIMAS
Evaluasi dalam Pamsimas dilakukan untuk menilai secara berkala apa yang telah
dihasilkan melalui pengukuran indikator kinerja utama untuk mengetahui tingkat
pencapaian tujuan-tujuan utama Pamsimas. Indikator kinerja Pamsimas dapat dilihat pada
Tabel 4.3. Evaluasi difokuskan pada keluaran dan dampak proyek untuk menilai
kesesuaiannya dengan tujuan dan rencana yang ditetapkan. Evaluasi ini akan dilakukan
pada pertengahan pelaksanaan proyek dan setelah' keseluruhan program selesai. Jenisjenis evaluasi yang akan dilakukan dalam Program Pamsimas adalah:
1) Evaluasi Keluaran (Output). Dilakukan dengan melihat sejauh mana perubahan
yang dialami masyarakat penerima manfaat dengan membandingkan kondisi sebelum
dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
'
2) Survei/Studi Dampak. Program Pamsimas melalui kerja sama dengan konsultan
atau pihak lain melakukan survei/studi dampak/manfaat ekonomi, peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, dan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, serta
peran masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan.
3) Studi Khusus/Tematik. Untuk mempertajam hasil pemantauan dan evaluasi
dampak, sejumlah studi tematik dapat dilakukan pada masa pelaksanaan prograri,
bilamana diperlukan.

BUPATI GIANYAR,
Ttd.
A.A. GDE AGUNG BHARAT A

·
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUP ATI GIANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DANA PENDAMPING PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2017
Pedoman Pelaksanaan

Perencanaan

Kegiatan Tingkat Masyarakat

BAB I
Peran Lembaga dan Tim Pendamping

Dalam Perencanaan

1.1 Lembaga Tingkat Desa
Suatu kelembagaan masyarakat di tingkat desa sangat diperlukan dalam mendukung
program pemberdayaan masyarakat seperti Pamsimas, hal ini disebabkan karena lembaga

tersebut dapat difungsikan sebagai:
1) wadah partisipasi masyarakat di tingkat desa yang dilandasi dengan nilai dan norma;
2) wadah pengelolaan suatu program/kegiatan agar dapat berjalan lebih terarah dan
berkelanjutan;
3) penanggungjawab kegiatan agar pencapaian tujuan dapat lebih terorganisir;
4) wadah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi, menyampaikan pendapat/ gagasan
dan mendapat informasi dari program;
5) wadah pembelajaran bagi masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan
(khususnya dalam penerapan nilai-nilai luhur: demokratis, bertanggungjawab,
transparan, akuntabel, dsb);
6) mitra Pemerintah Desa dalam pengelolaan program/kegiatan pembangunan.
Pembagian peran dan tanggungjawab yang [elas di antara lembaga pengelola dan
pelaksana program sangat penting dalam pencapaian kinerja program Pamsimas. Bab ini
menguraikan peran dan tugas para pelaku program yang bertanggungjawab langsung
untuk mendukung keberhasilan proses perencanaan kegiatan program di tingkat
masyarakat.
1.1.1 Pemerintah Desa
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa tujuan pembangunan
desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta
penanggulangan kemiskinan. Adapun lingkup pembangunan desa antara lain: pemenuhan
kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya air
minum dan sanitasi. Salah satu pendekatan pembangunan desa yang diatur dalam undangundang tersebut adalah Pembangunan Lokal Skala Desa melalui konsep Desa
Membangun, dimana pendekatan ini didukung oleh Pemerintah Desa dan Partisipasi
Masyarakat.
Berdasarkan amanat UU seperti diuraikan di atas, Pemerintah Desa memainkan
peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa,
termasuk pembangunan di bidang air minum dan sanitasi. Sehingga dalam pelaksanaan
Program Pamsimas di tingkat desa sangat diharapkan adanya peran dari Pemerintah Desa
untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program khususnya. Adapun peran
Pemerintah Desa dalam tahap perencanaan program Pamsimas antara lain adalah:

https://jdih.gianyarkab.go.id

1) Memimpin kegiatan Program Pamsimas di tingkat desa dan dusun, diantaranya
dalam memfasilitasi pertemuan warga atau musyawarah masyarakat desa dan
memastikan kehadiran dan partisipasi warga dalam seluruh tahapan program mulai
dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
2) Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan air minum
dan sanitasi tingkat desa yang antara lain terdiri dari: proposal desa, PJMProAKSI
dan RKM serta integrasinya ke dalam RPJMDes dan RKPDes dalam rangka
peningkatan kinerja SP AMS dan pengembangan pelayanan SP AMS menuju 100%,
serta mendorong pengelolaan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan di tingkat

desa;
3) Memastikan akuntabilitas dan integritas penyusunan dokumen perencanaan,
termasuk memastikan penyediaan data dan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan;
4) Menjamin akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pada tahap
perencanaan.
Dalam menjalankan perannya, tugas-tugas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah:
1) Mengikuti kegiatan sosialisasi program Pamsimas berdasarkan undangan dari
Pakem Kabupaten untuk memperoleh informasi tentang program pembangunan air
minum dan sanitasi yang ada di kabupaten terrnasuk program Pamsimas;
2) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi program Pamsimas di tingkat desa/dusun untuk
menyebarluaskan informasi mengenai program kepada masyarakat dan dalam
menyatakan minat untuk ikut serta dalam program Pamsimas (atau tidak berminat);
3) Memfasilitasi penyusunan proposal desa untuk mendapatkan program bantuan air
minum dan sanitasi, termasuk: membentuk tim penyusun proposal, memilih Kader
AMPL, mengorganisasikan masyarakat desa untuk melakukan kegiatan IMAS
Tahap I, mengorganisasikan pendampingan tingkat desa, mengorganisasikan
pendanaan untuk penyusunan proposal (melalui APBDesa dan/atau kontribusi
masyarakat), serta menyediakan komitmen alokasi APBDesa untuk kegiatan
pembangunan SPAMS;
4) Memantau proses penyusunan Proposal Desa untuk memastikan bahwa seluruh
proses penyusunan telah dilakukan dengan benar dan data/informasi yang
digunakan dapat dipertanggungjawabkan;
5) Menyetujui dokumen proposal yang telah disusun oleh tim penyusun proposal, dan
menyampaikan Proposal Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL;
6) Memfasilitasi proses verifikasi Proposal Desa yang dilakukan oleh Pakem secara
langsung maupun tidak langsung ke desa dengan cara menyediakan data dan
informasi yang lengkap dan benar;
7) Memfasilitasi kegiatan pemicuan perubahan perilaku masyarakat, khususnya buang
air besar dan cuci tangan, yang dilakukan oleh tim pendamping (Sanitarian dan
Fasilitator) agar muncul komitmen masyarakat untuk berubah perilakunya dan dapat
memanfaatkan program dalam rangka menunjang terjadinya perubahan perilaku
tersebut;
8) Memfasilitasi dan memantau proses penyusunan dokumen PJM ProAKSI dan
RKM, termasuk didalamnya adalah pembentukan/penguatan lembaga KKM,
pelaksanaan IMAS Tahap 2, pemantauan penyusunan dokumen (antara lain melalui
penyediaan data dan Informasi, pengecekan kesesuaian rencana dengan RPJMDesa
dan RKPDesa, pengecekan kesesuaian jumlah target pemanfaat dan cakupan
pelayanan dalam RKM dengan Proposal Desa);
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9) Menyetujui dokumen RKM yang telah disusun oleh KKM dan Satlak Pamsimas,
dan menyampaikan RKM kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL.
10) Melaporkan proses dan hasil perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi
kepada Pemerintah Daerah melalui Camat.
11) Melakukan pengamprahan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana
Pendamping Program Pamsimas yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar.
12) Memfasilitasi pelaksanaan Pamsimas di Desa dan menyalurkan Bantuan Keuangan
yang diperoleh kepada KKM sebagai pihak ketiga pelaksana kegiatan Pamsimas di
Desa.
13) Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pamsimas di Desa
14) Melaporkan hasil pelaksanaan Pamsimas di Desa.
15) Melaporkan
pertanggungjawaban
penggunaan
Bantuan
Keuangan
Kepada
Pemerintah Desa Dana Pendamping Program Pamsimas kepada Pemerintah Daerah
melalui Satker Pamsimas.
1.1.2

Tim Penyusun Proposal
Untuk mendukung penyusunan proposal desa, Pemerintah Desa memfasilitasi
musyawarah pembentukan Tim Penyusun Proposal Desa seperti dijelaskan dalam
Petunjuk Teknis Pemilihan Desa. Tim Penyusun Proposal Desa dapat terdiri dari:
1. Perangkat desa;
2. Perwakilan warga;
3. Anggota masyarakat tertentu yang mempunyai keterampilan
pembangunan/konstruksi, kesehatan, dan perubahan perilaku;

khusus di bidang

4. Kader AMPL/Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
5. perwakilan BPSPAMS (untuk desa yang pemah mendapatkan program Pamsimas).
Masa tugas Tim Penyusun Proposal berakhir setelah proses seleksi proposal
selesai yang ditandai dengan terbitnya Daftar Calon Desa Sasaran yang dikeluarkan
oleh Pokja AMPL. Peran utama dari Tim Penyusun Proposal adalah menyiapkan
dokumen Proposal Desa yang berkualitas yang dapat menginformasikan antara lain:
kondisi akses air minum dan sanitasi masyarakat saat ini; jenis, jumlah, dan kondisi
sarana air minum dan sanitasi saat ini, serta usulan pembangunan sarana air minum dan
peningkatan layanan sanitasi yang diharapkan untuk dapat dibantu realisasinya. Adapun
tugas-tugas yang dilakukan oleh Tim Penyusun Proposal antara lain adalah:
1) Bersama dengan Kader AMPL memfasilitasi proses Identifikasi Masalah dan
Analisis Situasi (IMAS) Tahap I yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi
umum masyarakat terkait air minum dan sanitasi, tingkat kebutuhan masyarakat
terhadap fasilitas air minum dan sanitasi, serta mengidentifikasi sumber daya dan
potensi yang tersedia di masyarakat. Proses IMAS Tahap I ini juga didampingi oleh
Tim Fasilitator Masyarakat;
2) Menyusun draf Proposal Desa sesuai dengan formulir proposal desa berdasarkan
hasil yang diperoleh dari proses IMAS Tahap I;
3) Bersama dengan pemerintah desa mengkonsultasikan draf Proposal Desa kepada
pemerintah kecamatan dalam rangka mengetahui kesesuaian usulan dengan rencana
pembangunan desa dan kecamatan, apabila telah sesuai maka Tim Penyusun
Proposal meminta pemerintah desa dan kecamatan untuk menandatangani proposal
tersebut;
. 4) Memfasilitasi pengajuan Proposal Desa untuk disampaikan oleh pemerintah desa
kepada pemerintah kabupaten melalui Pokja AMPL;
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5) Bersama dengan pemerintah desa memfasilitasi proses verifikasi Proposal Desa
yang dilakukan oleh Pakem dengan cara menyediakan data dan informasi yang
lengkap dan benar.

1.1.3 Kader AMPL
Salah satu elemen masyarakat yang diharapkan memegang peranan penting dalam
proses pembangunan di tingkat desa adalah Kader Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Kader
Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki
pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat agar
berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif Kriteria
umum Kader Masyarakat antara lain adalah:
1. Warga desa (laki-laki atau perempuan) yang bertempat tinggal secara tetap di desa
yang bersangkutan;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan baik dan menjadi teladan di
lingkungannya, dikenal, dan diterima oleh masyarakat setempat;
3. Sehatjasmani dan rohani;
4. Mempunyai komitmen untuk bekerja puma waktu dalam membangun desa;
5. Diutamakan pengurus dari suatu Lembaga Kemasyarakatan, atau pemuka
masyarakat, atau pemuka agama, atau pemuka adat, atau guru, atau tokoh pemuda,
dan sebagainya;
6. Batas umur disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi/kondisi desa;
7. Tingkat pendidikan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan
potensi/kondisi desa;
8. Mempunyai mata pencaharian tetap; dan
9. Memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh desa.
Untuk keperluan implementasi program, Pamsimas menyiapkan Kader Pemberdayaan
Masyarakat yang fokus pada bidang AMPL (Kader AMPL). Selain kriteria KPM,
kriteria khusus Kader Masyarakat Bidang AMPL, antara Iain:
I) Bukan Perbekel atau perangkat desa maupun suami/istrinya;
· 2) Bukan anggota BPD maupun suami/istrinya;
3) Mempunyai perhatian dan minat terhadap pembangunan air minum dan sanitasi;
4) Mempunyai pengetahuan tentang air minum, kesehatan dan sanitasi; dan
5) Berpengalaman atau pernah terlibat dalam kegiatan AMPL.
Peran yang diharapkan dijalankan secara aktif oleh Kader AMPL adalah:
I) Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan partisipatif melalui perencanaan dan pelaksanaan
program Pamsimas;
2) Mengawal kegiatan keberianjutan di tingkat masyarakat, serta mengawal isu-isu
AMPL dalam proses perencanaan dan implementasi program pembangunan AMPL
berbasis masyarakat.
Dalam proses perencanaan program Pamsimas, Kader AMPL mempunyai tugas antara
lain sebagai berikut:
I) Mengikuti proses sosialisasi program Pamsimas tingkat desa yang dilaksanakan
oleh pemerintah desa dan mengikuti pemilihan tim penyusun proposal;
2) Bersama dengan tim penyusun proposal memfa.silitasi kegiatan IMAS Tahap I
dengan didampingi oleh Tim Fasilitator Masyarakat;
·
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3) Bersama dengan tim penyusun proposal melakukan penyusunan dokumen Proposal
Desa berdasarkan hasil kegiatan IMAS Tahap I dengan didampingi oleh Tim
Fasilitator Masyarakat;
4) Memfasilitasi terbitnya surat minat keikutsertaan desa dalam program Pamsimas;
5) Memfasilitasi proses pemicuan perubahan perilaku buang air besar dan cuci
tangan;
6) Memfasilitasi proses IMAS Tahap II dan menyediakan data pencapaian kinerja

AMPL;
7)

Mendukung KKM dan Satlak Pamsimas dalam melakukan penyusunan dokumen
PJM ProAKSi dan RKM, serta pengintegrasian dokumen tersebut dalam dokumen
RPJMDes dan RKPDes.

1.1.4 KKM dan Satuan Pelaksana Pamsimas
Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program Pamsimas harus
terorganisir sehingga tujuan program dapat dicapai secara optimal. Hal ini yang
menjadikan dasar bahwa program Pamsimas secara khusus mendorong terbentuknya
kelembagaan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai wadah partisipatif bagi
masyarakat di tingkat desa yang dilandasi dengan nilai dan norma yang berlaku yang
secara generik disebut dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM). KKM
adalah organisasi masyarakat warga yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih
secara demokratis, partisipatif transparan, akuntabel, berbasis nilai, berkesetaraan
gender, dan keberpihakan kepada kelompok rentan, disabilitas dan miskin.
Peran KKM dalam program Pamsimas secara umum antara lain adalah:
I) Mitra pemerintahan desa (Pemdes dan BPD) dalam memfasilitasi proses
pembangunan di tingkat desa dengan cara memediasi/mengadvokasi aspirasi dan
partisipasi masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat;
2) Perwakilan masyarakat dalam mengelola dan menerima bantuan program di
tingkat masyarakat, sehingga KKM berperan penting dalam menjaga akuntabilitas
dan transparansi
implementasi
program
melalui
penerapan
nilai-nilai
kemanusiaan,
kemasyarakatan,
dan demokrasi
dalam kehidupan
nyata
masyarakat, serta pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb) dalam
pelaksanaan program.
Adapun tugas-tugas KKM adalah sebagai berikut:
I) Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan
usulan program penyediaan layanan air minum dan sanitasi, untuk dapat
dikomunikasikan, dikoordinasikan, dan diintegrasikan dengan program serta
kebijakan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, khususnya terkait dengan
pencapaian target air minum aman dan sanitasi layak tingkat desa;
2) Mengkoordinasi pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, dan
membentuk Unit-unit Pelaksana (UP)/Satuan Pelaksana (Satlak) yang menjadi
pelaksana berbagai program sektoral. Dalam hal ini, membentuk Satuan Pelaksana
Program Pamsimas yang disebut dengan Satlak Pamsimas;
3) Mendorong berlangsungnya
proses pembangunan
partisipatif sejak tahap
penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Dalam hal
perencanaan, KKM bertanggungjawab dalam penyusunan PJM ProAKSI dan
RKM (termasuk RKM perbaikan kinerja dan RKM menuju pelayanan 100%) dan
kegiatan pemicuan dan tindak lanjut pemicuan;
4) Memonitor, mengawasi, dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan dan
pelaksanaan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk
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5)
6)
7)
8)

9)

mendapatkan pelayanan dasar seperti air minum dan sanitasi (seperti:
mendorong tersedianya alokasi APBDesa dalam RKM dari Pemerintah Desa
dan pengawalan usulan program peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM
menuju ke pelayanan 100% ke dalam RPJMDesa dan RKP Desa, serta termuat
dalam daftar prioritas kegiatan pada musrenbang desa dan kecamatan);
Memonitor, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan
yang telah diambil KKM termasuk penggunaan dana bantuan program yang
diterima dan dilaksanakan oleh Satlak Pamsimas;
Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya
masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya;
Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan, dan keuangan yang di
bawah kendali KKM;
Membangun transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak luar
melalui berbagai media seperti: papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan
dan keuangan, serta rapat dan laporan pertanggungjawaban kegiatan program
secara terbuka
Bersama dengan Satlak Pamsimas melaporkan hasil-hasil kegiatan bidang air
minum dan sanitasi kepada Perbekel dan Masyarakat.

1.1.5 BPSP AMS
Untuk menjamin pelayanan yang dihasilkan melalui program Pamsimas dapat
berkelanjutan, maka kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana air minum dan
sanitasi terbangun harus terorganisasi dengan baik dan ditunjang dengan tertib
administrasi. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh suatu organisasi yang mewakili
masyarakat yang disebut dengan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi (BPSPAMS).
BPSPAMS dibentuk sejak tahap perencanaan program
Pamsimas yaitu agar dapat terlibat sejak awal sehingga diharapkan dapat memahami
program lebih baik dan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan terdapat
desain program dengan mempertimbangkan upaya keberianjutan yang akan
diperlukan pada tahap pasca program. Peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh
BPSPAMS yang dimulai pada tahap perencanaan sampai dengan tahap operasional
dan pemeliharaan antara lain sebagai berikut:
1. Memberikan masukan dan pertimbangan kelebihan dan kekurangan terhadap
pilihan opsi kegiatan yang direncanakan;
2. Memberikan masukan terhadap rencana operasional dan pemeliharaan untuk
sarana terbangun, seperti rencana besaran iuran air dan proses pengelolaan
keuangan yang dicantumkan dalam RKM;
3. Memonitor pelaksanaan kegiatan konstruksi dan kegiatan non fisik dalam RKM,
sehingga dapat menjamin kualitas sarana terbangun dan kapasitas masyarakat
untuk mengoperasikan dan memelihara;
4. Mengelola pelayanan air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat;
5. Mengembangkanjaringan kenja (kemitraan) dengan pihak-pihak lain.
Sedangkan tugas-tugas BPSPAMS yang harus dilakukan untuk mendukung
keberlanjutan hasil-hasil program antara lain sebagai berikut:
1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga
BPSPAMS, termasuk hal-hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota;
2) Bersama masyarakat menentukan iuran pemanfaatan sarana air minum untuk
pengoperasian dan pemeliharaan;
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3) Menghimpun, mengadministrasikan, dan mengelola keuangan yang berasal dari
iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum atau dana APB
Desa dan Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat;
4) Menyelenggarakan
rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna
manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala, menyusun
pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BPSP AMS;
5) Memberikan laporan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kepada KKM dan
Pemerintah Desa secara berkala (1 kali 6 bulan), dan mempublikasikannya;
6) Mengorganisasi pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi,
antara lain:
a. Mengelola pemakaian air sesuai kesepakatan masyarakat.
b. Mengelola pengembangan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat.
c. Menginventarisasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan.
d. Menginventarisasi sarana dan prasarana sarana air minum dan sanitasi desa.
e. Menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air
minum dan sani tasi.

f
g.

Mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi desa.
Mengorganisasi masyarakat untuk perbaikan sarana

7) Mengorganisasi kegiatan pelestarian sumber daya air, termasuk pengetahuan
masyarakat tentang kelestarian sumber air.
8) Mengorganisasi kegiatan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (di
masyarakat dan sekolah), kegiatan kesehatan lingkungan termasuk meningkatkan
penggunaan jamban dan cuci tangan pakai sabun.
9) Bersama dengan KKM dan Kader AMPL menyusun dokumen proposal dan
rencana kegiatan untuk perbaikan kinerja atau perluasan/pengembangan menuju
pelayanan air minum dan sanitasi 100%.
Secara umurn struktur lembaga BPSPAMS dapat digambarkan sebagai berikut, namun
demikian struktur ini hanya sebagai contoh saja dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
dan
kondisi
masing-masing
desa
lokasi
program
Pamsimas.
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PENASEHATdan PENGAWAS
(BPD, PEMDES, KKM)

KETUA

SEKRETARIS

~~

~
~

,,
SEKSI TEKNIK
AIR MINUM

BENDAHARA

',.

,,

SEKSI SANITASI DAN
KESEHATAN

SEKSI lAINNYA
(sesuai kebutuhan)

KPS

KPS

KPS

KPS

Ada pun tugas untuk masing-masing posisi dalam struktur lembaga BPSPAMS dapat
diuraikan sebagai berikut:

No

1

Posisi
Ketua

Tu gas
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanan pengoperasian
dan pemeliharaan.
• Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang
telah ditetapkan.
• Mencatat segala pengaduan dari pemakai sarana air minum dan
dibahas dalam rapat anggota.
• Melakukan pertemuan/rapat rutin secara berkala (2 kali dalam I
tahun) dengan penerima manfaat sarana air minum.
• Menyusun rencana kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana
air minum dan sanitasi selama periode kepengurusannya.

•
•
•

Membangunjaringan kerja BPSPAMS dengan pemerintah desa,
lembaga lain yang sejenis, dan pihak-pihak lain yang dapat
memberi dukungan teknis dan pembiayaan.
Memverifikasi dan memberi persetujuan atas usulan dan hasil
pengamatan, pengoperasian dan pemeliharan yang dilakukan oleh
tenaga teknis.
Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala (bulanan,
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semester, dan tahunan).

2

Sekretaris

•
•
•
•
•
•
•
•

3

Bendahara

•
•
•
•
•
•

4

Seksi Teknis

•

•
•
•
•
•

Membuat Berita Acara/Notulen Rapat dari rapat anggota dan
rapat pengurus.
Mengelola kegiatan surat menyurat, melakukan pencatatan dan
pengadministrasian secara tertib.
Membantu ketua BPSPAMS menyusun laporan
pertanggungjawaban.
Mendata jumlah masyarakat pengguna sarana air minum dan
sanitasi.
Mendata sarana air minum dan sanitasi yang terbangun .
Membuat dokumentasi proses dan hasil kegiatan operasional dan
pemeliharaan.
Bertanggungjawab atas pemberitahuan/undangan kepada
anggota sebelum rapat diadakan.
Mencatat dan menyimpan semua bukti keuangan, barangbarang/
jaminan, surat berharga.
Menyusun laporan keuangan (pembukuan) dan
pertanggungjawaban keuangan pada waktu yang ditentukan.
Menerima semua pembayaran iuran pemanfaat atas pelayanan
sarana air minum atas nama organisasi dan menyimpan di tempat
aman yang telah ditentukan pengurus.
Melakukan tindakan yang diperlukan apabila terjadi
penunggakan atau hal-hal yang akan mengganggu keuangan.
Melakukan pembayaran atau pengeluaran uang dengan
sepengetahuan Ketua.
Membuat laporan keuangan.
Mengoperasikan sistem pelayanan air minum, mengontrol
kuantitas dan kualitas air yang dihasilkan, serta melakukan
tindakan apabila terjadi gangguan pada sistem (misal terjadi
kebocoran, genset rusak, pencurian air, dan lain-lain).
Mengontrol tingkat persediaan bahan/material untuk keperluan
operasional dan pemeliharaan (kebutuhan BBM untuk genset,
kaporit, dan lain-lain).
Memelihara secara rutin dan berkala seluruh sistem dan
memperbaiki kerusakan sarana yang menjadi tanggungjawabnya.
Memperbarui data terkait sarana dan prasaranan air minum
(jumlah dan keberfungsian).
Membuat laporan teknis tertulis secara rutin tiap bnlan.
Menyusun Rincian Anggaran Biaya kegiatan operasional dan
pemeliharaan, baik harian maupun periodik (bulanan dan
triwulan).
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•

Membantu Ketua dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.
Mengatur pemasangan jaringan untuk pengembangan sarana.
Melakukan update terhadap peta akses air minum.

•

Memeriksa kualitas air secara periodik.
Mendata sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan terbangun.
Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan untuk
meningkatkan penggunaan jamban dengan menitikberatkan pada
perubahan perilaku masyarakat.
Memperbaharui data sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan.
Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan PHBS.
Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan
kegiatan lain yang berkaitan dengan sanitasi dan PHBS,
memfasilitasi dan bekerja sama dengan wirausaha
sanitasi/STBM.
Memonitor PHBS dan capaian SBS dan CTPS.
Melakukan update terhadap peta sanitasi.

•
•
5

Seksi Sanitasi
dan Kesehatan

•
•

•
•
•

•
•
6

Kelompok
Pengguna
Sarana (KU,
HU, SGL,
PAH
dan lain-lain
sarana yang
dimanfaatkan
secara
bersama-sama
dalam suatu
kelompok)

•

•
•
•
•
•

•

Mengatur penggunaan air dan pemeliharaan sarana air minum
dan sanitasi.
Melaporkan kepada seksi teknis apabila terjadi kerusakan pada
sarana umum yang dikelola.
Mengorganisasi pembayaran iuran pemakai sarana umum (missal
KU/HU) dan menyetor iuran bulanan dari para pengguna sarana
air minum kepada Bendahara BPSPAMS.
Mengorganisir anggota pada kegiatan kesehatan lingkungan dan
promosi PHBS.
Mengorganisasi kegiatan gotong-royong yang berkaitan dengan
kegiatan air minum dan sanitasi.
Melakukan pemeliharaan sarana umum yang menjadi tanggung
jawab pengelolaannya.
Memantau pelaksanaan pembangunan jamban melalui
pendekatan CLTS untuk meningkatkan penggunaanjamban pada
masyarakat.

1.2 TIM PENDAMPING MASYARAKAT
Tenaga pendamping masyarakat untuk program Pamsimas terdiri dari Tim
Fasilitator Masyarakat (TFM) yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Fasilitator Senior (FS)
dan beranggotakan maksimum 9 (sembilan) orang Fasilitator Masyarakat (FM),
Sedangkan untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa akan didampingi
secara khusus oleh Sanitarian yang dibantu oleh Fasilitator STBM Kabupaten.
1.2.1 Tim Fasilitator Masyarakat (TFM)
Jenis dan peran TFM dalam program Pamsimas adalah sebagai berikut:
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1) Fasilitator Senior (FS). FS berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin
seluruh proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat, menyediakan
dukungan atau support kepada FM (termasuk menyediakan coaching dan bimbingan
dalam pelaksanaan tugas ), fasilitasi penyelesaian masalah dan koordinasi antar FM,
memandu pembelajaran dan peningkatan kapasitas FM, melakukan evaluasi kinerja
FM, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan kebijakan program dari dan kepada
DPMU melalui Koordinator Kabupaten ROMS. Di tingkat kabupaten, FS bertugas
membantu Koordinator Kabupaten dalam mengawal Asosiasi SPAMS Perdesaan,
memfasilitasi dukungan dari pemda, serta memfasilitasi kemitraan.
2) Fasilitator Masyarakat (FM). FM berperan dalam membantu masyarakat untuk

mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya
dalam hal teknis dan
kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan
kegiatan
program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum, yang meliputi:
penerapan tariff/iuran air rninum, integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan
RKM 100% dengan RKP Desa, dan memfasilitasi akses masyarakat kepada
sumber- sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM I 00%.
Untuk menjamin terjadinya pendampingan yang baik terhadap masyarakat maka TFM
dibagi menjadi 3 (tiga) sub tim FM, dimana satu sub-tim FM harus terdiri dari minimal
I (satu) orang FM-WSS dan minimal satu orang FM perempuan. Adapun jumlah dan
lokasi desa yang akan didampingi oleh masing-masing sub-tim akan ditentukan oleh
DPMU, Koordinator Kabupaten ROMS, dan FS dengan mempertimbangkan: (a) total
jumlah desa baru dan desa lama di kabupaten; (b) rasio yang memadai antara jumlah
sub tim FM dengan jumlah desa dampingan; serta (c) jarak antar desa yang akan
didampingi. Secara umum satu sub-tirn FM akan mendampingi semua jenis desa
Pamsimas (yaitu desa baru, desa perluasan, dan desa peningkatan kinerja). Dalam
implementasi program Pamsimas, lingkup tugas TFM adalah mendampingi masyarakat
dan pemerintah desa terutama dalam:
1) Sosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di dalamnya adalah
pembentukan tim penyusun proposal dan kader AMPL, pendampingan kegiatan
IMAS Tahap I, dan penyusunan proposal program bantuan air minum dan sanitasi
yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL;
2) Perencanaan PJM ProAKSI dan perencanaan serta pelaksanaan rencana

kerja masyarakat
(RKM), termasuk
pendampingan
dalam
kegiatan
musyawarah masyarakat desa, pengembangan rancangan teknis SPAM, penyusunan
rencana pengelolaan SPAM serta pembentukan dan penguatan kelernbagaan;
3) Pendampingan
dalam masa operasional
dan pemeliharaan
SPAM,
termasuk di dalarnnya
adalah pemantauan
dan penguatan
kinerja
kelembagaan,
teknis dan keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam
rangka peningkatan kapasitas pengelolaan dan peningkatan peran dan kinerja
Asosiasi BPSPAMS;
4) Advokasi kepada pemerintah
desa dan kecamatan untuk pemanfaatan
APBDesa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM
dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi
tingkat desa ( I 00% pelayanan tingkat desa) bekerjasama dengan Tim
Pendamping Desa.
Terkait dengan tugas-tugas di atas, maka kinerja TFM dapat dinilai dari hal-hal sebagai
berikut:
1) Keberhasilan pendampingan pemerintah desa dan masyarakat (kualitas proses),
misalnya: tingkat partisipasi masyarakat, transparansi (bahwa seluruh proses dapat
diakses oleh masyarakat yang lebih luas); keterlibatan perempuan dalam
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2)

3)
4)
5)

6)

2.2.2

2.3

pengambilan keputusan, rancangan sarana yang ramah anak dan difabel, serta hasil
pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan
(kebenaran data dan informasi yang
disampaikan);
Tersedianya dokumen PJM ProAKSI, RKM untuk pembangunan baru, peningkatan
(atau RKM peningkatan kinerja), dan perluasan (pengembangan dalam rangka
pencapaian akses aman dan sanitasi layak 100% atau RKM 100%) yang baik dan
akurat;
Terbangunnya SPAM desa secara tepat waktu dengan kualitas teknis yang baik dan
dapat dipertanggungjawabkan;
Terdapatnya jumlah pengguna aktual sesuai dengan target dalam RK.M, dan
konsisten dengan proposal desa;
Terdapatnya
sejumlah desa yang dapat melaksanakan
RKM 1 00% atau
pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dengan menggunakan sumber dana
selain Pamsimas (misalnya: APBDesa, APBD, dan Hibah Air Minum Perdesaan);
Kelembagaan tingkat desa (Tim Penyusun Proposal, BPSP AMS, Kader AMPL,
KKM, Satlak) dengan kinerja yang baik dan dapat melaksanakan peran dan
fungsinya.

Sanitarian
Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat
memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
Berdasarkan
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor:
373/MENKES/SK/111/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian, disebutkan bahwa peran
sanitarian adalah sebagai pelaksana pengamatan dan pengawasan kesehatan lingkungan,
serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan
agar dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat
di masyarakat.
Terkait dengan implementasi progam Pamsimas, peran dan tugas Sanitarian dalam
meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan antara lain yaitu:
I) Sebagai pelaksana kegiatan kesehatan lingkungan, dimana sanitarian memfasilitasi
kegiatan pemicuan perubahan perilaku terkait buang air besar dan cuci tangan di
tingkat masyarakat, selain itu sanitarian juga akan membantu FM dalam
merencanakan kegiatan promosi kesehatan mulai dari IMAS Tahap II sampain
dengan penyusunan kegiatan dalam RKM.
2) Sebagai pengelola kesehatan lingkungan, dimana sanitarian bertanggungjawab
terhadap kualitas air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga harus melakukan
uji kualitas air, serta melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap kondisi
sanitasi lingkungan di masyarakat.
3) Sebagai pelatih kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat,
dimana sanitarian dapat terlibat sebagai pelatih atau narasumber dalam pelaksanaan
kegiatan promosi kesehatan dan pelatihan masyarakat di bidang kesehatan
lingkungan.
PELAKU LAIN YANG TERKAIT
Untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pembangunan desa dilakukan
pendampingan terhadap desa yang bertujuan untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran,
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif, serta
meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor. Salah satu pelaku
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yang memfasilitasi pendampingan desa adalah Pendamping Desa. Adapun tugas
Pendamping Desa meliputi:
1) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar,
pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa;
3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemdes dan lembaga kemasyarakatan desa
dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
6) Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif
dan
7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi
laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten.
Pamsimas adalah program dengan pendekatan kolaboratifiyang mendorong adanya
sinergi dan integrasi dengan program lain yang ada di desa. Oleh karena itu, untuk
mengoptimalkan pembangunan bidang air minum dan sanitasi di desa, perlu ada
sinkronisasi pendampingan antara tenaga Pendamping Desa dengan Fasilitator
Pamsimas.
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BAB 3. PERENCANAAN KEGIATAN
3.1
PENYUSUNAN PROPOSAL
3.1.1 Ketentuan Umum
1) Proses penyusunan

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

proposal dilakukan setelah sosialisasi program tingkat desa
dilaksanakan dan masyarakat telah sepakat untuk ikut serta dalam program Pamsimas.
Format proposal yang digunakan harus mengacu pada format yang terlampir dalam
Petunjuk Teknis Pemilihan Desa.
Penyusunan proposal desa dilakukan oleh Tim Penyusun Proposal dan Kader AMPL,
sehingga pemerintah desa hams memfasilitasi pemilihan Tim Penyusun Proposal dan
Kader AMPL. Pemilihan anggota Tim Penyusun Proposal dan Kader AMPL harus
dilakukan dalam suatu musyawarah/rembug warga yang melibatkan seluruh
komponen masyarakat (baik perempuan, laki-laki, kaya, miskin), termasuk
masyarakat adat dan rentan.
Proposal desa yang disusun hams menggunakan data dan informasi sesungguhnya
yang ada di desa yang dihasilkan dari pelaksanaan IMAS Tahap I.
IMAS Tahap I dilakukan menggunakan instrumen Methodology for Participatory
Assement seperti tercantum dalam Prosedur Operasional Baku Identifkasi Masalah
dan Analisis Situasi Program Pamsimas tahun 2016.
Setiap pertemuan hams dihadiri oleh perwakilan anggota masyarakat dari tingkat
dusun/RW/RT seperti diatur dalam POB IMAS, dan diharapkan untuk peserta
perempuan yang hadir minimal 30% dari seluruh peserta pertemuan.
Tempat dan waktu pertemuan ditentukan atas kesepakatan dengan masyarakat dengan
memperhatikan anggota masyarakat perempuan dan anggota masyarakat miskin dapat
hadir dan menyetujui seluruh basil kesepakatan penyusunan proposal.
Pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal bersumber dari dana
operasional pemerintah desa dan kontribusi masyarakat.
Tahapan penyusunan proposal adalah sebagai berikut:
a. Penyiapan Kader AMPL
b. Pembentukan Tim Penyusun Proposal Desa
c. Pelaksanaan IMAS Tahap I

3.1.2 Penyiapan Kader AMPL
Penyiapan Kader AMPL dilakukan melalui pemilihan dalam musyawarah desa
yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pemilihan kader ini dapat dilaksanakan pada
saat sosialisasi program tingkat desa. Kader AMPL terpilih ditetapkan berdasarkan
Keputusan Perbekel, dimana jumlah Kader AMPL di dalam suatu desa adalah minimal
1 (satu) orang, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pemilihan Kader AMPL dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
1) Pemerintah Desa menyepakati syarat-syarat yang hams dipenuhi calon Kader
AMPL, dengan mengacu pada kriteria seperti tersebut dalam Bab 2 Petunjuk Teknis
ini,

2) Pemerintah Desa membentuk Panitia Seleksi Kader AMPL yang beranggotakan
minimal 3 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang dari perangkat desa (Kaur
Pembangunan) dan 2 (dua) orang dari perwakilan masyarakat.
3) Panitia Seleksi mengidentifikasi calon potensial dari anggota masyarakat sesuai
dengan kriteria yang disepakati. Calon Kader AMPL dapat dipilih dari Kader
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) atau kader lain yang memang mempunyai

https://jdih.gianyarkab.go.id

kapasitas untuk mengorganisasikan masyarakat di bidang air minum, sanitasi dan
kesehatan.
4) Panitia Seleksi memimpin musyawarah masyarakat untuk memilih Kader AMPL.
Hasil pemilihan Kader AMPL dicatat dalam Berita Acara Pemilihan Kader AMPL
dengan format seperti terlampir dalam Petunjuk Teknis Pemilihan Desa.
5) Panitia Seleksi melaporkan/menyampaikan
nama Kader yang dinyatakan lulus,
untuk ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

3.1.3 Pemilihan Tim Penyusun Proposal
Pembentukan Tim Penyusun Proposal dilakukan melalui pemilihan dalam
musyawarah desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pemilihan anggota Tim
Penyusun Proposal ini dapat dilaksanakan pada saat sosialisasi program tingkat desa,
atau setelah Kader AMPL terpilih. Pemilihan Tim Penyusun Proposal dilakukan oleh
Pemerintah Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Menyepakati unsur-unsur yang hams terwakili dalam Tim Penyusun Proposal,
dengan mengacu pada unsur seperti tersebut dalam Bab 2 Petunjuk Teknis ini.
2) Menyepakati untuk memperbarui Tim Penyusun RPJMDesa (jika sudah pernah ada)
dengan menambah unsur-unsur yang mewakili bidang air minum dan kesehatan,
seperti Kader AMPL atau Bidan Desa.
3) Mengidentifikasi calon potensial dari perangkat desa dan anggota masyarakat sesuai
dengan kriteria yang disepakati.
4) Memimpin musyawarah masyarakat untuk memilih Tim Penyusun Proposal. Hasil
pemilihan Tim Penyusun Proposal dicatat dalam Berita Acara Pemilihan Tim
Penyusun Proposal dengan format seperti terlampir dalam Petunjuk Teknis
Pemilihan Desa.

3.1.4 IMAS Tahap I
Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) bertujuan untuk
mengidentifikasi kondisi masyarakat terkait permasalahan di bidang air minum dan
sanitasi, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas air minum dan sanitasi, serta
mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat.
Pada tahap awal, Tim Penyusun Proposal dan Kader AMPL bersama
masyarakat dari setiap dusun melakukan IMAS dengan menggunakan instrumen
Methodology for Participatory Assesment (MPA), dimana proses ini selanjutnya
disebut dengan IMAS Tahap I. Instrumen MPA yang digunakan dalam IMAS Tahap I
yaitu:
1) Inventaris Data Komunitas
2) Sejarah Sarana Air Minum, Sanitasi, Kegiatan Kesehatan, dan Perlindungan
Sumber Air
3) Pemetaan Sosial
4) Penilaian Potensi Sumber Air Minum (Rapid Technical Assessment)
Pada IMAS Tahap I, program Pamsimas menyediakan bantuan teknis kepada
Pemerintah Desa, Tim Penyusun Proposal dan Kader AMPL berupa pendampingan
dari Tim Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat). Selain
itu, jika pemerintah desa ingin mendapatkan bantuan juga dari Tim Pendamping Desa
dalam proses ini, maka dapat berkonsultasi dengan Bapermas dan Pemerintah
Kecamatan.
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Tabel 3.1 Prosedur Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) Tahap I
No

Instrumen

Metode

Tujuan

Basil yang
Diharapkan

Pelaku

Dukungan

IMAS

1

Teknis

•

• Data mengenai
Mendapatkan
jumlah
profil
penduduk desa
(gambaran
dan tingkat
umum)
Komunitas
pendidikannya
masyarakat
desa (laki-laki, • Data mengenai
perempuan,
dan
j•urru1a I.... sarana
RKPDesa
kaya, miskin
air minum dan
dan disabilitas)
sanitasi
• Review PIM
ProAKSI
(pribadi/fasum
(jika ada)
)
Data mengenai
status dan
luasan lahan di
wilayah desa
• Memperoleh
Data mengenai
Sejarah
program
• Review peta • informasi
Sarana
pelayanan air • tentang
• pembangunan
Minum,
desa: air
minumdan
sarana air
• pembangunan
Air
minumdan
• sanitasi desa
sanitasi dan
DDReview
min um,
•
Sanitasi,
pelayanan air
sanitasi,
infrastruktur
minumdan
lainnya yang
kesehatan dan
•
Kegiatan
sanitasi
pernah
• perlindungan
tingkat
diterima
• daerah
Kesehatan,
desa
masyarakat
• tangkapan air
dan
•
DataSPAM
• yang pernah
Perlindunga
saat ini yang
• adadi
n
meliputi:
masyarakat
•
Nama
Sumber Air
Pengelola,
Jenis SPAM,
Sumber dana
pembangunan,
jumlah
pemanfaat,
status
keberfungsian
Mempelajari
Peta yang
Pemetaan • FGDdengan • keadaan
dapat
masyarakat
menggunaka
menggambark
menyangkut
Sosial
an mengenai:
n
•
sarana
air
petayang
•
•
• Jarak dan
minum
dan
•
waktu tempuh
sudah
ada
•
• sanitasi, serta
atau
masyarakat
daerah
membuat
•
untuk
•
peta
• tangkapan air
memperoleh
barujika
airminum
belum
a man
ada
dan sanitasi
DDPemukta
la yak;
•
hi ran
Jarak dan
waktu ternpuh

Inventaris
Data

•

•

Diskusi
tingkat desa
(FGD)
Review
RPJMDesa

•

2

•

•
•

•

•

•
•
•

•

• Fasilitator:
Kader
AMPLdan
Tim
Penyusun
Proposal
• Peserta:
Perangkat
desa,
perwakilan
• warga

•

•

•

danFM)
• Fasilitator:
Kader
AMPL
• dan Tim
Penyusun
• Proposal
Peserta:
• perangkat
desa,
perwakilan
• tingkat
du sun,
• BPSPAMS,
dll

•

3

•

Pendampin
gDesa,

•

(seperti

•

diminta oleh
Kepala Desa
dan Camat,
serta

•

didiskusikan

•

dengan

•
•
•
•

•
•

dan Tim

•

•

•
•

TFM(FS

•

•
•

Bapermas
jika
• Fasilitator:
• Kader
AMPL,
Tim
•
Penyusun
Proposal dan
• Sanitarian
Peserta:
perangkat
desa,
• perwakilan
masyarakat

diperlukan)

•
•
•

•
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•
•
•
•

peta sosial
dan
pet a
pelayanan
airminum
dan
sanitasi desa

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

4

Penilaian
Potensi
Sumber
Air Minum

(Rapid
Technical.
Assessment/
R1i

A)

•
•

•
• Mengetahui
•
pilihan-pilihan
•
• sistem sarana •

Observasi
lapangan
• (tinjauan ke • air rmnum
yang
• sumber air)
• DDDukunga • memungkinka •
n
n peta
sumber
air
•
•
• untuk
dibangun
(dapat
•
• berdasarkan
• diperoleh
dari
• potensi sumber •
• Pemda, misal • air baku yang
• Dinas
• ada di
•
• SDA!fambe • masyarakat
n)
•

•

•

kepada sumber
air baku dan
kepernilikan
tanahnya;
Lokasi SPAM
terbangun dan
wilayah
layanan;
Lokasi
pengelornpoka
n warga
terkait akses
air minum dan
sanitasi serta
buang air
besar
sembarangan;
Data mengenai
jumlah
penduduk desa
dengan akses
airminum
aman dan
sanitasi
layak.
Daftar sumber
air baku yang
diperkirakan
dapat
memenuhi
seluruh atau
sebagian
kebutuhan
wilayah
layanan
prioritas:
jumlah
kapasitas
produksi
(debit), lokasi
dan
jarak dari
wilayah
prioritas
layanan serta
pemilik
sumber
air baku;

• tingkat

•

•

dusun,
bidan desa,
BPSPAMS,
dll

• Fasilitator:
• Kader
AMPL,
• Tim
Penyusun
• Proposal,
dan
Sanitarian
• Peserta:
perangkat
desa,
• perwakilan
masyarakat
• yang
• mempunyai
• pengetahuan

•

•

•

•

sumberair

Semua data basil IMAS Tahap I akan dijadikan masukan bagi penyusunan proposal desa,
sehingga basil IMAS tersebut harus didiskusikan di tingkat desa untuk disepakati bersama,
dimana hasilnya dicatat dalam Berita Acara Diskusi Pleno IMAS Tahap I dan persiapan
penyusunan proposal desa seperti terdapat dalam Lampiran Peturijuk Teknis Pemilihan
Desa.
3.1.5 Penyusunan Surat Minat dan Proposal
Penyusunan surat minat dan proposal desa dilakukan oleh Tim Penyusun
Proposal (termasuk Kader AMPL) yang dipilih oleh masyarakat dan pemerintah desa.

.

,·.
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Penyusunan surat minat dibuat setelah terdapat kesepakatan masyarakat untuk bersedia
melaksanakan program pembangunan air minum dan sanitasi (termasuk Pamsimas) di
wilayab desanya, setelah itu Tim Penyusun Proposal mengisi formulir proposal desa
berdasarkan basil IMAS tahap I.
Proposal Desa yang telah selesai disusun kemudian diajukan oleh Perbekel
kepada Ketua Panitia Kemitraan (Pokja AMPL) Kabupaten, yang memuat dokumen
sebagai berikut:
1) Surat pengajuan proposal yang ditandatangani Perbekel dan diketahui oleh Camat.
2) Surat pemyataan minat yang ditandatangani Perbekel, perwakilan Tim Penyusun
Proposal Desa dan Kader AMPL.
3) Dokumen Proposal Desa mengenai program bantuan air minum dan sanitasi yang
telah diisi lengkap, beserta lampiran proposal yang meliputi:
a. Berita acara basil pleno IMAS Tahap I
b. Peta Sosial;
c. Peta Rencana SPAM Desa;
d. Daftar sumber air baku yang tersedia;
e. Daftar calon pemanfaat SPAM yang diusulkan.

3.2
PEMICUAN PERUBAHAN PERILAKU
3.2.1 .Ketentuan Umum
1) Lokasi pemicuan dilaksanakan di calon desa sasaran yang telah tercantum pada
daftar calon desa sasaran basil seleksi proposal.
2) Pemicuan desa dimulai sebelum proses IMAS Tahap II dengan sasaran seluruh
komponen masyarakat, Iaki-laki maupun perempuan, kaya-miskin, tua-muda
termasuk anak-anak, masyarakat adat, dan disabilitas.
3) Desa yang tidak dapat dilakukan pemicuan sebelum proses IMAS, pemicuan
dapat dilakukan selama proses IMAS sampai dengan proses usulan penetapan
desa dari Kabupaten.
4) Desa sasaran yang telah dipicu tetapi belum SBS dapat dipicu kembali, atau
kegiatan lebih difokuskan kepada pendampingan untuk mencapai SBS
5) Desa yang sudah SBS, kegiatan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sarana
sanitasi.
3.2.2 Pemicuan Perubahan Perilaku di Masyarakat
1) Pemicuan merupakan proses membangkitkan dan memberdayakan masyarakat
untuk menganalisa kondisi sanitasi di masyarakat itu sendiri, dan memulai aksi
lokal bersama untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan menerapkan
perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (ClPS).
2) Pemicuan sebaiknya dilakukan pada daerah yang terjangkau, tidak terlalu luas
(misalnya tingkat dusun/RW) dan berpotensi untuk maju (berhasil terpicu) karena
akan menjadi contoh atau tempat belajar bagi masyarakat dari dusun/RW lainnya.
Untuk menjamin efektifitas proses pemicuan, Perbekel/perangkat desa dan tokoh
masyarakat setempat memegang peranan penting dilibatkan dalam upaya SBS dan
ClPS.
3) Prinsip dasar pemicuan perubahan perilaku SBS dan CTPS, yaitu:
a. Totalitas, seluruh komponen masyarakat terlibat dalam analisa permasalahan
dan mengambil keputusan untuk melakukan perubahan perilaku secara
kolektifioleh masyarakat.

:.
,.'

....
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b.

c.
d.
e.

Tidak mengajak, menyuruh, dan atau memberikan
instruksi kepada
masyarakat untuk membuat jamban, sepenuhnya keputusan ada ditangan
masyarakat untuk berubah perilaku.
Tidak ada subsidi untuk pembangunan jamban keluarga, tidak terkecuali
untuk warga yang tidak mampu.
Tidak ada desain khusus yang ditawarkan pada masyarakat, tetapi masyarakat
menentukan sendiri bentukjamban yang akan dibangun.
Masyarakat yang menj adi pemimpin dan pelaku utama perubahan.

4) Di dalam pemicuan perubahan perilaku untuk SBS harus diperhatikan penggunaan
jamban sehat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang
berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia.
b. Dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai
dan lingkungan sekitamya.
c. Aman bagi pengguna (dewasa dan anak-anak, disabilitas).
5) Perubahan perilaku SBS harus selalu diikuti dengan perilaku CTPS, karena
mencuci tangan pakai sabun dapat mencegah penyakit diare dan sabun berfungsi
untuk membunuh kuman.
3.2.3 Prosedur Pemicuan
Perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di masyarakat dapat
dilihat pada tabel 3..2.
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3.2 Prosedur Pemicuan SBS dan CTPS

Tabel
No

l

Langkah·langkah

t

•

rn

Tujuan

11
,,._ l:,I

Uraian
.·

,

,

I!

!,t

..Hasil

;l

. . ~,-

. ..

PERSIAPAN PEMICUAN
1.1

1.2

1.3

1.4

Pertemuan Tim
Pemicu dengan
Pemerintah Desa

Pengenalan Lingkungan
Desa

Pengenalan Tokoh
Masyarakat

Persiapan Alat &
Bah an dan Pembagian
Peran

• Penyamaan persepsi antara Tim
Pemicu CLTS dan Perbekel dan
aparat desa tentang proses pemicuan
SBS dan CTPS, serta menentukan
waktu dan tempat pemicuan
• Untuk mendapalkan gambaran secara
langsung tentang kondisi sanitasi desa

• Mengidentifikasitokoh masyarakatyang
dapat mendukung proses perubahan
perilaku

• Memastikan alat dan bah an tersedia
• Menentukan peran tim pemicu (TFM
dan Sanitarian)

Sanitarian dibantu TFM menjelaskan prinsip dasar
pemicuan perubahan perilaku SBS dan CTPS,
serta menentukan waktu, tempat dan wilayah
(RW/Dusun) pemicuan dilakukan bersama dengan
perangkat desa
• Kegiatan ini untuk mengetahui secara sebaran
penduduk desa termasuk akses masyarakat
terhadap sarana sanitasi, agar im pemicu
dapat menentukan lokasi terbaik untuk
melakukan proses pemicuan, yaitu lokasi di
mana masyarakattinggal dan yang memiliki
akses rendah terhadap sarana sanitasi.
• Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
orang lan,
• Tokoh masyarakat bisa memiliki atau tidak
memiliki~abatan formal, tetapi mempunyai
pengaruh secara informal. Pengaruh itu
tumbuh karena kemampuan dan hubungan
antar pribadi mereka dengan anggota
masyarakat Para tokoh masyarakat
memainkan peranan panting dalam proses
perubahan perilaku
• Proses mengenali tokoh masyarakatdi desa
dapat dilakukan dengan cara melakukan
wawancara informal dengan aparat desa dan
anggota masyarakat
• Alat dan bah an digunakan untuk membantu
proses pemicuan
• Peran dalam tim pemicu terdiri dari fasilitator
utama dan pendamping

~·

le

Pelaku
'

• Perbekel Aparat paham
prinsip CLTS
• Kesepakatan waktu dan
tempat pemicuan

Pemandu : Sanitarian didukung dan
TFM

•

Gambaran kondisi sanitasi
desa
Penyebaran penduduk desa
termasuk akses masyarakat
terhadap sarana sanitasi.

Pemandu : Sanitarian dan TFM

Komitmen tokoh
masyarakat untuk
mendukung kegiatan
pemicuan menuju SBS dan
CTPS

Pemandu : Sanitarian didukung oleh
Bidan Desa dan TFM

•

•

• Alat dan bah an tersedia dan
siap digunakan
Pembagian
tugas tim
•
pemicu

Peserta: Perangkat desa dan Tim
Pemicu

Peserta : Perangkat desa dan Tim
Pemicu

Peserta : Tim Pemicu

Pemandu : Sanitarian didukung oleh
Bidan Desa dan TFM
Peserta: Tim Pemicu
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•

2.1

2.2

2.3

PELAKSANAAN

PEMICUAN

Perkenalan dan Penjelasan
awal

Fasilitasi analisa sanitasi

Saat Pemicuan

• Menjelaskan maksud dan tujuan
pertemuan
• Menjalin keakni>an dengan
masyarakat

•

Perkenalan diri semua anggota fasilitator dan
masyarakat sehingga suasana menjadi cair
dan santai
• Menjelaskan kedatangan tim tidak dalam
rangka memberikan subsidi atau bantuan
apapun namun untuk bersama-sama
masyarakat mempelajari kebiasaan
masyarakat setempatdalam kebersihan
lingkungan khususnya kebiasaan BAB
• Bersama masyarakattemukan ~ata-kata yang
tepat untuk istilah feces, tinja "Tahi" dan Buang
Air Besar, "Berak" , ngising

• Suasana menjadi calr dan
santai
• Masyarakatmemahami
tujuan dan prinsip kegiatan

Pemandu: Sanitarian didukung
Bidan Desa dan oleh TFM

• Mengajak masyarakatuntuk
menganalisa secara menyeluruh
tentang sanitasi di desa mereka
• Mengajak masyarakatmenganalisa
dampak buruk perilaku buang air
besar sembarangan dan cuci tangan
tidak pakai sabun.

Kegiatan analisa sanitasi dilakukan melalui antara
lain:
• TransectWalk : mengenali lokasi yang biasa
dijadikan tempat BAB sembarang,
• Pemetaan: memetakan warga yang masih BAB
sembarangan
• Perhitungan tinja
• Simulasi rasa~ijik
• Analisa Alur Penularan Penyakit Diare, lebrh
<fitekankankepada route fecal-oral
• Rasa takut berdosa

•

Timbulnya kesadaran dan
adanya rasa~ijik, gerah, dan
tidak nyaman meiihathasil
analisis kondisi/kebiasaan
setempat terkait BABS
Peta kebiasaan BAB

Pemandu: Sanitarian dan Bidan
Desa didukung oleh TFM dan
Fasilitator STBM

• Memicu rasa malu, takut sakit takut
dosa dan harga diri masyarakat
terkait kebiasaan BABS agar stop
buang air besar sembarangan

•

•

Daftar keluarga yang
terpicu (yang mempunyai
komitmen untuk SBS)
Calon Natural
Leades/Komitesanitasi

Pemandu: Sanitarian dan Bidan
Desa didukung oleh TFM

Sebagai titik kunci dalam proses pemicuan
yaitu masyarakatsampai pada pemahaman
bersama bahwa akibat adanya kebiasaan
buang air besar di tempat terbuka maka setiap
orang memakan kotoran sesamanya dan hal lnl
akan berlanjutapabila kebiasaan tsb tidak
dihentikan secara keseluruhan.

•

•

Peserta: Masyarakat

Peserta: Masyarakat

Peserta: Masyarakat
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• Melalui proses ini akan f&rlihat reaksi
masyarakat setelah dilakukan pemicuan: tidak
antusias, agak antusias, atau sangat antusias
untuk merubah kebiasan BABS.
• Orang,1<elompok yang sangat antusias
berpotensi menjadi komite/nab.Jral leader

2.4

Rencana tindak lanjut

• Memfasilitasi masyarakatuntuk
menyusun rencana tindak lanjut
untuk merubah perilaku

• Setelah terbentuk Komite/Natural Leaders,
masyarakatdifasilitasi untuk menyusun
rencana tindak lanjut (RTL), yang berisi daftar
keiuarga beserta rencana waktu pembangunan
jamban, penjelasan tangga sanitasi sanitation
/adder untuk memilih jenis jamban, jamban
yang dibangun dilengkapi dengan sabun, dan
komitmen masyarakatuntuk berubah,jadwal ·
membangun dan jenisjamban, yang ditulis
dalam kertas piano ditandatangani masingmasing perwakilan kelu.rga

•
•

Terbentuknya KomilB
kelompok kegiatan sanitasi
(Natural Leaders)
Rencana kerja kegiatan
berupa daftar nama
keiuarga disertai dengan
jadwal membangunjamban
yang dilengkapi dengan
sabun dan sudah di
tandatangani

Pemandu: Sanitarian dan Bidan
Desa didukung oleh TFM
Peserta : Masyarakat
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3.2.4

Prosedur Pasca Pemicuan

1) Pasca pemicuan dilakukan untuk mencapai kondisi stop buang air besar sembarangan
(SBS) dan penerapan kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS) di waktu kritis.
2) Kegiatan pasca pemicuan diantaranya meliputi pemantauan, pendarnpingan, dan
peningkatan kualitas sarana sanitasi.
3) Pemantauan dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku dan peningkatan akses
sanitasi di tingkat komunitas masyarakat di desa. Pemantauan dilakukan secara
berjenjang selalui sistem informasi yang bersumber dari peta sanitasi tingkat desa.
4) Pendampingan dilakukan untuk mendorong pelaksanaan rencana tindak lanjut/ rencana
kerja masyarakat untuk perubahan perilaku.
5) Dalam upaya mempercepat terjadinya kondisi SBS maka diupayakan dilakukan pleno
pemicuan tingkat desa dengan menghadirkan perwakilan setiap dusun. Pada kegiatan
pleno pemicuan tingkat desa tersebut, setiap dusun atau RW dibangkitkan kembali
motivasinya untuk menetapkan target mencapain SBS. Perbekel/perangkat desa dan tokoh
masyarakat memegang penting untuk memastikan agar setiap dusun/RW dapat hadir dan
memberikan komitmennya untuk mencapai SBS.
6) Peningkatan kualitas sarana sanitasi dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan
percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak melalui kerja sama dengan
wira usaha sanitasi danjuga inisiatifbersama masyarakat.
7) Prosedur pasca pemicuan di masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.3.
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Tabel

N

·

No •

Langkah-Langkah

3.3 Prosedur Pasca Pemicuan SBS dan CTPS

Tujuan

Uraian

Hasil

Pelaku

PASCA PEMICUAN
1.1

Pleno desa tentang
pembahasan target SBS
pada tahap pasca pemicuan.

Untuk meningkatkan
kompetisi antar dusun dalam
mencapai SBS tingkat dusun

• Setiap dusun memaparkan rencana target
capaian SBS dan strateginya
• Fasilltasi agar terjadi kompetisi capaian SBS
antar dusun serta RTL dan strateginya
• Menyepakati target capaian SBS dan
strateginya setiap dusun oleh masyarakat
• Pencanangan target waktu SBS Desa oleh
Pemerintah Desa

• Komitmen masing-masing
dusun untuk mencapai SBS
dalam periode waktu tertentu
• RTL dan Strategi Pencapaian
SBS Dusun

• Fasilltator: Sanitarian, Bidan Desa
dan FM
• Peserta: Masyarakat, Aparat
Pemerintah Desa dan Dusun,
Bidan Desa, PKK/Posyandu

1.2

Pemantauan pasca
pemicuan

Untuk melihat perkembangan
perubahan perilaku BAB dan
CTPS

• Monitoring dilakukan sendiri oleh masyarakat
• Pemerintah Desa/Komite sanitasi/Kader
memastikan bahwa rencana kegiatan mencapai
SBS te~aksana dan perubahan perilaku dapat

• Perkembangan perubahan
perilaku BABS
• Perkembangan kebiasaan
CTPS

• Masyarakat
• Natural leader
• Bidan Desa
• Sanitarian

dipertahankan.
• Pemerintah DesatKomite Sanitasi/Kader secara

• Peta Sanitasi terupdate
•TFM
• Fasilitator Keberianjutan

rutin mengunjungi rumah yang masih BABS
uniuk menagih janji agar segera SBS
• Menggunakan media prornosi seperti stiker,
spanduk, kesenian/budaya lokal yang berisi
pesan SBS
• Bekerja sama dengan pernuka agama
• Melakukan update peta sanitasi secara rutin
setiap ada keiuarga yang berubah perilaku
BABS
• Pemantauan termasuk melihat ketersediaan
sabun di jamban.

• Fasilltator STBM
• Kader Kesehatan
• PKK/Posyandu
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3.3

Pendampingan menuju SBS
dan CTPS

Mendorong pencapaian SBS
dan CTPS

• Untuk mempercepatterwujudnya SBS dan
perilaku CTPS disertai dengan promosi
kesehatan.

Terwujudnya SBS dan perilaku
CTPS

• Masyarakat
• Natural leader
• Sanitarian

• Mendampingi masyarakat pada waktu
pembangunan jamban
• Mendorong kerja sama kepada Wira Usaha
Sanitasi untuk membangun jamban

• Bidan Desa
•TFM
• Fasilitator Keberianjutan
• F asilitator Kab STBM

• Selain itu, komite difasilltasi untuk melakukan

• Kader Kesehatan
pemicuan ke dusun/RW lainnya.
• PKK/Posyandu

3.4

Verifikasi SBS

Memastikan bahwa desa
benar-benar telah mencapai
SBS

Tim verifikasi melakukan pemantauan/kunjungan
lapangan untuk melakukan penilaian terhadap
kondisi SBS yang diajukan oleh Desa

Kondisi sesungguhan tentang
SBS

Tim Verifikasi

3.5

Deklarasi SBS

Masyarakat desa merayakan kondisi SBS yang
teiah di verifikasi dengan menyatakan kepada
masyarakat luas

SBS desa diakui kebenarannya

Ko mite
Natural Leader
Masyarakat Aparat
desa/Kec/Kab/Prov/Pusat

3.6

Peningkatan Kualitas Sarana
Sanltasi

• Diperolehnya pengakuan
dari masyarakat luas
terhadap pencapaian SBS
oleh desa
• Memberikan dorongan
pada desa lain untuk
mencapai SBS
• Diperolehnya saran a
sanitasi Oamban, cuci
tangan) yang memenuhi

• Mendorong masyarakat untuk meningka1kan
kualitas sarana dari jamban sederhana ke
Jamban Se hat Semi Permanen, dan dari
Jamban Sehat Semi Permanen ke Jamban
Sehat Permanen
• Melakukan kerjasama dengan Wirausaha
sanitasi untuk peningkatan kualitas saran a
sanitasi

Sarana Sanltasi (Jamban, Cuci
tangan) yang berkualitas.

standard kualitas

• Masyarakat
• Natural leader (Komlte)
• Sanitarian
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3.3
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
3.3.1 Ketentuan Umum
1) Kelembagaan masyarak:at dalam program Pamsimas untuk mendorong
pengembangan air minum dan sanitasi di tingkat desa, serta pengelolaan dan
keberianjutan program air minum dan sanitasi.
2) Kelembagaan masyarak:at adalah representasi dari masyarak:at oleh karena itu
keberadaannya merupak:an salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam
mendukung pengembangan air minum dan sanitasi.
3) Dalam mendorong pengembangan air minum dan sanitasi tingkat desa,
kelembagaan masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Desa, dan memberikan
masukan terkait kebutuhan dan prioritas pengembangan air minum dan sanitasi
dalam perencanaan pembangunan desa.
4) Kelembagaan masyarakat terdiri dari Kelompok Keswadayaan Masyarak:at
(KKM), Satuan Pelaksana (Satlak:), dan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi (BPSPAMS).
3.3.2 Pengembangan KKM dan Satlak
3.3.2.1 Ketentuan Umum
1) Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) berkedudukan sebagai lembaga
kepimpinan kolektif dan oleh karenanya [uga berperan sebagai representasi warga
yang berhimpun dalam suatu "himpunan masyarakat warga seternpat" yang
bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada anggota, sehingga keputusan
tertinggi ada di tangan anggota.
2) KKM adalah lembaga eksekutif dengan peran utama sebagai pengendali
(steering) bukan sebagai pelak:sana(implementing) suatu program, oleh sebab itu
KKM membentuk unit-unit pelak:sana(UP) dan satuan pelak:sana(satlak), dimana
untuk program Pamsimas disebut dengan "Satlak Pamsimas". Anggota KKM
tidak boleh dipilih/merangkap menjadi anggota satuan pelaksana(satlak) atau unit
pelaksana (UP).
3) KKM bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis mengikuti perundangundangan atau peraturan pemerintah (pusat maupun daerah) yang dibuat sebagai
alat kelengkapan lembaga pemerintah, tetapi merupakan lembaga yang
pembentukan dan pengelolaannya diprak:arsai dan ditentukan oleh masyarak:at.
Kekuasaan/kewenangan dan legitimasi bersumber dari warga masyarakat
setempat. Sehingga KKM harus diterima, berfungsi, dan berakar di seluruh
lapisan masyarakat setempat (inklusif).
4) KKM tidak harus dibentuk apabila masyarakat telah memliki lembaga yang
memiliki kriteria dan fungsi seperti KKM dan dibentuk secara partisipatif,
demokratis, dan inklusif.
5) Apabila KKM atau kelembagaan masyarakat sejenis sudah terbentuk di desa
sasaran mak:a kegiatan yang dilakukan adalah Revitalisasi, tetapi apabila KKM
yang telah ada dibentuk tidak: sesuai dengan prinsip dan prosedur maka
pembentukan KKM harus diulang.
6) Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan keanggotaan KKM:
a. Pemilihan anggota KKM dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung
oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa
kampanye maupun rekayasa dari siapapun.
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b. Semua warga dewasa di desa pada dasarnya dapat dipilih sebagai anggota
KKM bila memenuhi kriteria yang telah disepakati warga.Namun demikian
untuk perangkat desa yang masih aktif bekerja tidak dapat dipilih menjadi
anggota KKM.
c. Kriteria keanggotaan KKM merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur
kemanusiaan, seperti antara lain; dapat dipercaya masyarakat, jujur, adil,
ikhlas, dan sebagainya. Faktor pendidikan, status, pengalaman, keterampilan,
jabatan dan kriteria-kriteria lain yang tidak langsung terkait dengan nilai-nilai
kepribadian manusia merupakan nilai tambah.
d. Jumlah anggota KKM antara 5 orang sampai dengan 9 orang, hams ganjil, dan
harus ada keterwakilan perempuan.
7) Prosedur Pembentukan/Revitalisasi KKM dapat dilihat pada Tabel 3.4.
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Tabel 3.4 Prosedur Pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)
"

..

No

Langkah/Kegiatan

1

Sosialisasi organisasi
masyarakat warga dan
institusi kepemimpinan

Tujuan

..

:..:

Uraian

Menyiapkan masyarakat agar
memahami
konsep organisasi masyarakat warga
dan
perlunya lembaga pimpinan kolektif

Kader AMPL dibantu TFM melakukan
sosialisasi kepada masyarakat tentang
tuJuan
dan manfaat KKM atau lembaga pimpinan
kolektif, melalui b~rbagai media/pertemuan di

Masyarakat paham amakna KKM"

Pelaksana:TFM dan

sebagai lembaga kepemimpinan
kolektif masyarakat warga.

KaderAMPL

kolektif
Peserta: Masyarakat

masyarakat.

2

ldentifikasi
kelembagaan

Melakukan identifkasi terhadap
lembaga-

masyarakat yang ada

lembaga yang ada apakah telah sesuai
dengan kriteria dan persyaratan
sebagai
lembaga kepemimpinan kolektif dari
organisasi masyarakat warga (OMW).

Kader AMPL dibantu TFM melakukan
identifikasi lembaga yang seperti KKM
ada/tidaksehingga diketahui informasi
lembaga
masyarakat yang ada dibandingkan
dengan
konsep KKM.Hasil penilaian tersebut
adalah:

Hasil penilaian yaitu informasi
bahwa:
a. Lembaga seperti KKM sudah
ada

Pelaksana: Kader
AMPL, difasilitasi oleh

b. Lembaga seperti KKM belum
ada

TFM

Peserta: Masyarakat
a. Lembaga seperti KKM sudah ada b.
Lembaga seperti KKM belum ada
Bila hasiinya a maka lanjutkan ke bagian

A,
tetapi bila b maka langsung ke bagian B.
A. Untuk desa yang sudah memiliki KKM atau lembaga lain sejenis
KKM
1

I Bila ada lembaga

I Mendapatkan

KKM yang sesuai

I • Kader AMPL

difasilitasi TFM melakukan

I Lembaga

yg ada siap berperan

I

Pelaksana: Kader
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sejenis

pedoman
rembug/rapat dengan KKM yang sudah
ada
untuk melakukan penilaian (PT.2-02)
dengan mengisi format penilaian dan
menyepakati isian secara bersamasama.
• Jika terdapatjawaban "tidak" pada
salah
satu kriteria, maka lembaga yang ada
tidak
memenuhi kriteria. Namun, apabila
dimungkinkan untuk dilakukan
penyempumaan pada lembaga yang
ada
sehingga memenuhi seluruh kriteria
maka
KKM tersebut bisa berperan dalam
Pamsimas.

KKM, rnaka dllakukan :
• Penilaian
• Revitalis~si terhadap
lembaga yang ada

sebagai KKM

AMPL difasilitasi TFM
Peserta : Masyarakat

• Jika tidak ada sama sekali yang
memenuhi
kriteria, maka perlu dilakukan
pembentukan
KKM.

2

Revitalisasi Lembaga
yang

Penyesuaian dan penguatan lembaga

ada

masyarakat yang sudah ada

Jika lembaga yang sudah ada perlu
direvitalisasi agar dapat berperan sebagai
KKM
dalam Pamsimas, beberapa hal yang blsa
dilakukan untuk merevitalisasi adalah:
• Mengganti anggota yang sudah tidak
aktif
dengan menggunakan mekanisme
pemilihan KKM.
• Mengkaji dan menyesuaikan AD
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_
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(Anggaran
dasar) dan ART (Anggaran Rumah
Tangga)
• Memberikan penguatan kelembagaan,
lsu
air minum dan sanitasi bagi lembaga
yang
sudah ada

B. Untuk desa yang belum mempunyai lembaga sejenis KKM
1

2

Persiapan pembentukan

Mempersiapkan pemerintah desa
tentang

KKM

tata cara pembentukan KKM

Pemilihan Panitia

Menyiapkan:

Pembentukan KKM

• Panitia yg akan menyelenggarakan
pembentukan/pembangunan KKM
• Rencana
pembentukan/pembangunan KKM

Kader AMPL bersama TFM melakukan
pertemuan dengan Pemerintah Desa
untuk
melljelaskan tentang pentingnya dibentuk
KKM
dan tata cara pembentukan sesuai Juknis
Pamsimas

Kesiapan Kader AMPL dan

• Kader AM PL bersama TFM memfasilitasi
pertemuan dengan Pemerintah Desa
untuk
membentuk Panitia Pembentukan KKM
dengan cara memilih anggota
masyarakat untuk masuk sebagai
panitia.
• Anggota Panitia harus terdiri dari
perwakilan
seluruh dusun/RW yang ada di desa
• Setelah panitia terbentuk, disusun
rencana
waktu pembentukan KKM mulai dari
tingkat
basis (dusun/RW) sampai tingkat desa.

• Panitia paham langkah-langkah

Kader AMPL dan TFM

Pemerintah Desa untuk
mempersiapkan tatacara
pembentukan KKM.

yang perlu dilakukan dalam
membentuk KKM
• Jadwal kerja Panitia untuk

Pelaksana: Kader
AMPL dan TFM

Peserta: Masyarakat

membentuk/membangun KKM
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3.

Bimbingan penyusunan
kriteria, tata tertib dan
AD
KKM

Menyiapkan Panitia untuk mampu

Kader AMPL bersama TFM memberikan

memfasilitasi penyusunan kriteria, tata
tertib pemilihan KKM dan AD
(Anggaran

pemahaman kepada Panitia terkait
penyusunan kriteria, tata tertib pemilihan
KKM
dan AD (Anggaran Dasar) KKM sesuai
dengan
pengaturan dalam Juknis ini.

Dasar) KKM

Panitia paham tentang tatacara
penyusunan Kriteria, Tatib
pemilihan

pembentukan KKM

anggota KKM dan AD KKM

difasilitasi oleh Kader

Pelaksana: Panitia

AMPLdan TFM
Peserta: Masyarakat

4.

Penetapan:
2a: Kriteria anggota
KKM
sebagai dewan
pimpinan organisasi
masyarakat warga
2b: Penyusunan tata
tertib
pemilihan dan
Anggaran Dasar
KKM.

Merumuskan kriteria anggota KKM, tata
tertib pemilihan anggota KKM dan AD
KKM
melalui serangkaian diskusi

• Panitia dibantu Kader AMPL dan TFM
melakukan serangkaian diskusi informal
dengan masyarakat luas.
• Fokus utama diskusi adalah penyadaran
akan perlunya nilai-nilai iuhur seorang

Kriteria anggota KKM, AD KKM
dan

Pelaksana : Panitia

Tatib pemilihan anggota KKM
disepakati

dibantu Kader AMPL
dan TFM
Peserta: Warga

pemimpin, bukan pada kemampuan dan
pengalaman, atau jabatan seseorang
saat
ini dan lain-lain.
• Panitia dan TFM menekankan bahwa
kriteria
tersebut dapat dimiliki oleh pria maupun
wanita, tua atau muda, kaya atau miskin
dan
lain-iain. Kriteria ini sudah harus masuk
saat
penyusunan Anggaran Dasar.

Pemilihan anggota

5. KKM
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5a: Pemilihan tingkat
basis
(Dusun/RW)

Mendapatkan warga dari tingkat basis
yang
memenuhi kriteria anggota KKM

•Panitia pembentukan KKM dibantu Kader
AMPL dan TFM memfasilitasi
pertemuan
tingkat basis untuk memilih warga di
wilayahnya yang memenuhi kriteria
anggota KKM sesuai dengan tatib.

Utusan Dusun/RW dengan jumlah
seperti yang tercantum dalam
Talib
pemilihan anggota KKM.

Pelaksana: Panitia
pembentukan KKM
dibantu TFM
Peserta: Masyarakat
di
masing-masing

•Pemilihan tingkat basis ini mutiak
dilakukan karena kriteria kualitas
manusia
hanya dapat ditemukan lewat rekam
jejak
seseorang artinya hanya orang yang
dekat yang mengetahuinya.

Dusun/RW

•Pemilih adalah penduduk dewasa laki
Laki dan perempuan yang termasuk
dalam wilayah suatu Dusun/RW.

5b: Pemilihan tingkat
Desa

Menyiapkan anggota KKM terpilih

•

•
•

Panitia pembentukan KKM dibantu
TFM
memfasilitasi pertemuan tingkat desa
untuk
memilih anggota KKM yang jumlahnya
sesuai sesuai dengan AD.
Pemilihan anggota KKM dilakukan oleh
utusan warga yang terpilih di tingkat
basis.
Setelah anggota KKM terpilih, maka
mereka kemudian melakukan
Musyawarah untuk menentukan
Koordinator KKM.

Terpilihnya anggota KKM yang
jumlahnya sesuai AD dan
terpilihnya
Koordinator KKM.

Pelaksana: Panitia
pembentukan KKM
difasilitasi Kader
AMPL, TFM, dan
Sanitarian

Peserta: Utusan
Dusun/RW Terpilih
yang memenuhi
kriteria anggota KKM
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Sc: Pengukuhan KKM

Mengukuhkan warga terpilih oleh
Kades sebagai anggota KKM.

•

•

6.

Pembentukan Satuan
Pelaksana Pamsimas

KKM sebagai lembaga pengendali
membentuk satuan pelaksana (Satlak)
di bawah koordinasinya sebagai suatu
unit yang akan melaksanakan
program yang diperoleh masyarakat
.Dalam konteks
Pamsimas, Satlak bertugas untuk
melaksanakan progam Pamsimas di
wilayah desanya

Panitia pembentukan KKM dibantu
Kader
AMPL dan TFM memfasilitasi
pengukuhan
KKM yang ditandai dengan Berita
Acara
Pembentukan KKM (PT.2·03A).
Setelah pengukuhan ini, panitia
pembentukan KKM dinyatakan selesai
tugasnya.

KKM difasilitasi oleh Kader AMPL dan
TFM
melakukan pertemuan musyawarah untuk
membentuk Satlak (hal ini dapat
dilaksanakan pada waktu yang sama
denaan Pembentukan KKM}.
Satlak dapat dipilih langsung oleh KKM
sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan untuk melaksanakan
program dengan meminta
persetujuan dari masyarakat. TFM harus
dapat menjamin bahwa anggota
Satlak yang dipilih sesuai dengan
kriteria/ikompetensi yang dibutuhkan untuk
menjalankan tugasnya sebagai Satlak.

KKM secara resmi dikukuhkan

Pelaksana: Panitia
difasilitasi oleh Kader
AMPLdan TFM

Terbentuknya Satlak sebagai
pelaksana program Pamsimas
sesuai rincian tugasnya.

Pelaksana: KKM
difasilitasi oleh Kader
AMPL, TFM, dan
Sanitarian
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Satuan Pelaksana Pamsimas terdiri dari:
• Ketua
• Sekretaris
• Bendahara/ Unit Pengelola Keuangan
• Unit Ke~a Teknis Saran a Air Minum dan
Sanitasi
• Unit Ke~a Teknis Higiene dan
Kesehatan
• Unit Pengaduan Masyarakat
Pengukuhan anggota Satlak ditandai
dengan
Serita Acara Pembentukan Satlak
Pamsimas

(PT.2·038}.
7.

Pencatatan ke Notaris

Pendirian KKM dan konlrak sosial KKM
(AD} dicatatkan ke notaris.

KKM dirasiiitasi oleh TFM mencatatkan
pendirian KKM dengan Anggaran Dasar
KKM yang telah disusun kepada Notaris.
Pencatatan ini dilakukan agar KKM sah
secara hukum dalam mengelola suatu
program dan menerima dana bantuan
langsung masyarakat.

KKM tercatat di Notaris

Pelaksana: KKM
difasilitasi oleh TFM
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3.3.3 Pembentukan/Revitalisasi BPSPAMS
3.3.3.1 Ketentuan Umum
I) BPSPAMS difasilitasi pembentukannya oleh KKM melalui musyawarah warga
masyarakat dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Perbekel.
2) BPSPAMS merupakan unit otonom atau mempunyai kewenangan untuk mengatur
dan mengelola organisasi secara intern namun tetap berada dibawahkoordinasi
Pemerintah Desa.
3) Kepengurusan BPSPAMS mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
a. Penasehat dan Pengawasan BPSP AMS dilakukan oleh Badan Penasehat dan
Pengawas yang memegang fungsi pengawasan dan penasehat terhadap jalannya
pengelolaan air minum dan sanitasi yang dilakukan BPSPAMS sesuai
AD/ART. Anggota Badan Penasehat dan Pengawas adalah Perbekel, Ketua
BPD, dan Koordinator KKM.
b. Pengawas tidak berhak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran
peraturan organisasi (AD) dan peraturan pelaksanaan (ART). Sanksi terhadap
pelanggaran dimaksud akan diputuskan dalam rembug/musyawarah
warga
penerima pemanfaat.
c. Perbekel sebagai Kepala Pemerintahan Desa bertindak sebagai penanggung
jawab kelangsungan pengelolaan air minum dan sanitasi yang dikelola oleh
BPSPAMS.
d. Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai
tugas dan fungsinya (Bappeda, BPMD, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan
lainnya) memberikan pembinaan kepada BPSPAMS dengan/atau tanpa
permintaan dari BPSP AMS.
e. Pengurus BPSP AMS harus ada keterwakilan perempuan.
4) Apabila BPSP AMS sudah terbentuk di desa sasaran maka kegiatan yang
dilakukan adalah penilaian kinerja BPSPAM dan apabila diperlukan dilakukan
revitalisasi.
5) Program Pamsimas mendorong adanya satu (I) Badan Pengelola Induk di Tingkat
Desa yang bisa mengkoordinasi pengelolaan SPAMS di tingkat desa
3.3.3.2 Prosedur Pembentukan BPSPAMS
Prosedur pembentukan BPSPAMS dapat dilihat pada Tabet 3.5 di bawah ini.
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Tabel 3.5 Prosedur Pembentukan/Revitalisasi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
;,

No

L.angkah-langkah
-

A.

1.

2.

Uraian

Tujuan
"

·.·

.

a Hasll yang~ ...Diharapkan

l{

.·

PEMBENTUKAN1 (bila belum ada BPSPAMS)
Rembug Warga
1. Menjelaskan mengenai maksud
Pembentukan Badan
dan tujuan organisasi pengelola.
Pengelola SPAMS
2. Menjelaskan perlunya dibentuk
tingkat Desa
organisasi pengelola sebagai
bagian dari keberianjutan program.

1. Adanya kesepakatan
KKM difasilitasi oleh TFM
bersama bentuk organisasi,
menyelenggarakan pertemuan
siapa saja pengurusnya, dan
rembug warga untuk
penjelasan
membentuk
tata kelola mengenai
BPSPAMS. Pertemuan
organisasi.
dilaksanakan di tingkat
Kesepakatan
desa dengan mengundang
2. didokumentasikan
anggota masyarakat
dalam bentuk Serita Acara
(laki-laki dan perempuan)
3. Bagian dari upaya keterbukaan
Musyawarah warga sebagai
perwakilan seluruh dusun.
terhadap pengelolaan sarana
pegangan bersama
Pertemuan
dimulai
dengan
air minum dan
pengambilan keputusan
menjelaskan penunya cfibentuk
sanitasi pasca program
organisasi pengelola sebagai
4. Memilih pengurus Badan Pengelola Bagian upaya mendukung
Terpilihnya Pengurus Inti
keberianiutan
berikut struktur organisasinya
Badan Pengelola, Struktur
program, dilanjutkan dengan
menentukan kriteria anggota
Organisasi BPSPAMS,
dimana seksiBPSPAMS, serta menyepakati
seksi dan kelengkapan
proses pemilihan pengurus
struktur o~anisasi lainnya
BPSPAMS(dengan pemilihan
langsung). Proses pemilihan
dapat dipihh
dilakukan sesuai
pada tahap pascakonstruksi
dengan proses yang disepakati
secara langsung dan
demokratis.

Menyusun
Pengurus BP dapat menyusun AD/ART
kelengkapan
organisasi: Anggaran
Dasar (AD) dan

KKM d1bantu TFM
memfasilitasi
musyawarah untuk menyusun
Anggaran Dasar (AD) dan

Pelaku

...

Adanya kesepakatan
substansi
materi dari AD/RT

Fasilitator: TFM dan KKM
Penanggung jawab:
Perbekel
Peserta:Masyarakat (laki-laki
dan perempuan)
perwakilan seluruh dusun

Fasfltator: TFM dan KKM
Penanggung jawab: Kepala
Desa
Peserta:Pengurus Badan
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Anggaran
Rumah Tangga (ART).

1~~ran

Pengelola, Pemerintahan
Desa

Rum ah Tangga

~adan Pengelola yang
disepakati
bersama. Mekanisme
pengambilan
keputusan berdasarkan
musyawarah dan mufakat.

3.

4.

Penerbitan SK Kepala
Desa tentang
Pengelolaan SPAMS
ting kat desa

Sebagai legalitas Badan Pengelola
Sarana Air Minum dan Sanitasi dalam
melakukan
tugas dan fungsinya untuk melakukan
penqelolaen dan pemeliharaan
SPAMS
sesuai AD/ART

Sosialisasi
pelaksanaan kegiatan
pengelolaan
SPA MS

Sosialisasi rencana kerja BPSPAMS
yang akan dilaksanakan

TFM memfasilitasi BPSPAMS
agar memperoleh SK dari
Perbekel
dengan menyiapkan Serita
Acara Pembentukan
BPSPAMS dan
AD/ART
BPSPAMS difasilitasi Kades
dan TFM melakukan
sosialisasi terkait
kegiata~ang akan dilakukan
BPSPA S dalam rangka
mengelola SPAMS terbangun.

B

1.

REVITALISASI, (bila sudah ada BPSPAMS)
Menjelaskan perlunya organisasi
Rembug Warga
Penguatan Badan
pengelola yang berkapasitas baik
Pengelola SPAMS
sebagai bagian dari
Des a
upaya mendukung keberianjutan
program.

SK Perbekel Ten tang
Pengelolaan SPAMS tingkat
desa yang mengatur
tentang lembaga
yang mengelola SPAMS

Perbekel

Kesepakatan kegiatan yang
akan dilakukan BPSPAMS
dalam
mendukung penyelenggaraan
perencanaan, pelaksanaan,
dan dukungan keberianjutan
pelayanan
air minum dan sanitasi

Pelaku: BPSPAMS, Kepala
Desa didampingi TFM
Peserta: Seluruh anggota
BPSPAMS, Aparat
PemerintahDesa, KKM dan
masyarakat pengguna
layanan
air minum dan sanitasi

KKM difasilitasi oleh TFM
1. Adanya kesepakatan
Fasilitator: TFM dan KKM
menyelenggarakan pertemuan
bersama terkait struktur dan Penanggung jawab:
dengan menjelaskan perlunya
Perbekel
tata kelola organisasi.
2. Rencana kegiatan
organisasi pengelola yang
Peserta: Peng urus
penguatan
berkapasitas baik sebaga1
BPSPAMS
ba~an upaya mendukung
Ke erianjutan program,
BPSPAMS, antara lain:
dilanjutkan dengan menentukan • Review AD/ART
kegiatan penguatan yang perlu
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dilakukan.

2.

3.

4.

Mereview
kelengkapan
orqamsasr Anggaran
Dasar (AD~dan
Anggaran umah
Tangga (ART).

Pengurus BP dapat mereview dan
menyempu makan AD/ART

Penerbitan SK Kepala
Desa tentang
Pengelolaan SPAMS
tingkat desa

SK sebagai legalitas Sadan Pengelola
Sarana Air Minum dan Sanitasi dalam
melakukan tugas dan fungsinya untuk
melakukan pengelolaan dan
pemeliharaan
SPAMS sesuai AD/ART
Sosialisasi rencana ke~a BPSPAMS
yang akan dilaksanakan

Sosialisasi
pelaksanaan
kegiatan pengelolaan
SPAMS

KKM dibantu TFM
memfasilitasi
masyawarah untuk merev!ew
dan menyempumakan
Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran
Rumah Tangga
(ART) Sadan Pengelola yang
disepakati bersama

- Penerbitan/review SK
Kepala
Desa tentan~ Pengelolaan
SPAMS ting at desa
- Sosialisasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan
SPA MS
Adan~a kesepakatan materi
Fas1litator: TFM can KKM
dari AD/RT
Penanggung jawab: Kepala

TFM memfasilitasi BPSPAMS SK Perbekel Tentang
agar memperoleh SK dari
Pengelolaan SPAMS tingkat
Perbekel dengan menyiapkan desa yang mengatur tentang
Serita Acara
lembaga
Pembentukan BPSPAMS dan yang mengelola SPAMS
AD/ART
Kesepakatan kegiatan yang
BPSPAMS difasilitasi Kades
akan dilakukan
dan TFM melakukan
BPSPAMS dalam
sosialisasi terkait
·
kegiata~ang sksn dilakukan mendukung penyelenggaraan
perencanaan, pelaksanaan,
BPSPA S dalam ran~a
mengelola SPAMS ter angun. dan dukungan keberianjutan
pelayanan air minum dan
sanitasi

Des a
Peserta:Pengurus Sadan
Pengelola, Pemerintahan
Des a

Perbekel

Pelaku: BPSPAMS,
Perbekel didampingi TFM
Peserta: Seluruh anggota
BPSPAMS, Aparat
PemerintahDesa, KKM dan
masyarakat pengguna
layanan air minum
dan sanitasi
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3.4 PENYUSUNAN PJM PROAKSI DAN RKM
3.4.1 Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) Tahap II
Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) Tahap II merupakan kegiatan
lanjutan dari IMAS Tahap I yang dilaksanaan pada saat penyusunan proposal. Hasil
IMAS Tahap II akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan PJM ProAKSI dan
RKM. Pemerintah Desa dan Kader AMPL bersama perwakilan masyarakat melakukan
IMAS dengan menggunakan instrumen Methodology for Participatory Assesment
(MPA) dan PRAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation).
3.4.1.1 Ketentuan Umum
I) IMAS Tahap II hams diikuti oleh seluruh komponen masyarakat, laki-laki
maupun perempuan, kaya-miskin, tua-muda, masyarakat adat, dan anggota
masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas).
2) Penggunaan metode MPA dan PRAST dilakukan untuk memastikan adanya
peningkatan partisipasi masyarakat, dengan cara mendorong keikutsertaan setiap
individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan latar belakang
pendidikan, sehingga terjadi saling belajar antara sesama anggota masyarakat.
3) Pelaksanaaan kegiatan IMAS Tahap II harus menyesuaikan dengan kondisi
masyarakat, baik untuk penentuan waktu dan tempat untuk memastikan
masyarakat dapat terlibat.
4) Kegiatan IMAS Tahap II dilaksanakan setelah proses pemicuan perubahan
perilaku agar masyarakat telah mempunyai komitmen awal untuk merubah
perilakunya.
5) Proses IMAS Tahap II menggunakan instrumen MPAdan PRAST yang meliputi:
a. Klasifikasi Kesejahteraan
b. Review Peta Sosial
c. Perencanaan Penelusuran WilayahJTW, FGD, dan Pendampingan Pasca
Pemicuan
d. Alur Penularan Penyakit dan Penghambatnya
e. Tinjauan Pengelolaan Sarana
f. Penelusuran Wilayah (Transect Walks)
g. Efektivitas Penggunaan Sarana Air Minum
h. Efektivitas Penggunaan Sarana Sanitasi
1.
Hak Suara dan Pilihan dalam Pengambilan Keputusan
J. Pertemuan Pleno Hasil IMAS
3.4.1.2 Pelaksanaan IMAS Tahap II di Masyarakat
Langkah, tujuan, basil, dan pelaku dari proses IMAS Tahap II dapat dilihat pada
Tabel 3.6 berikut ini.
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Tabel
No

.

3.6 Prosedur

Identifikasi

Masalah

dan Analisis

Lanqkah-lanqkah
IMAS
.
~

. Tujuan
.

Klasifikasi Kesejahteraan

Mengetahui klasifikasi tingkatan kesejahteraan sosial•
ekonomi yang ada di masyarakat

.

Mengidentifikasi kelompok yang akan terlibat dalam

Situasi

Tahap

II

Hasil yangJ)iharapkan
Klasifikasi penduduk desa dalam kategori
tingkatan sosial-ekonomi (kaya, miskin,
menengah) menurut kriteria khusus dan
istilah
yang biasa digunakan

Pelaku
Fasilitator. Kader AMPL dan FM
Peserta: Anggota masyarakat lakilaki, perempuan, kaya, miskin

diskusi kelompok terfokus (FGD)

2

3

Review Peta Sosial

Perencanaan kegiatan
Penelusuran
Wilayah (Transect Walks) dan
Diskusi
Kelompok renokus (FGD),
Pendampingan Pasca
Pemicuan
perubahan perilaku BABS
(CLTS),
dan Pembentukan BPSPAMS

Memeriksa kelengkapan data dan informasi yang
dibutuhkan dalam Peta Sosial didasarkan atas Peta
Des a
dan hasil Klasifikasi Kesejahteraan
Memvalidasi data yang dicatatkan dalam logbook yang
berasal dari Peta Sosial

Peta Sosial yang telah mencakup seluruh
data
dan informasi minimal yang diperlukan
untuk
penyusunan PJM ProAKSi dan RKM

Fasilitator. Kader AMPL, FM, dan
Petugas Puskemas (Sanitarian,
Bidan Desa)
Peserta: Anggota masyarakat laki•
laki, perempuan, kaya, miskin,
masyarakat adat, disabititas yang
mewakili sehruh dusun/RW/RT

Merencanakan pelaksanaan kegiatan penelusuran

Rencana kegiatan IMAS selanjutnya dan

wilayah untuk menilai kondisi daerah tangkapan air,
sumber air, sarana air minum dsn sanitasi yang ada

kegiatan program lainnya yang disusun dan Petugas Puskemas (Sanitarian,
Bidan Desa)
disepakati secara bersama-sama oleh

Fasilitator: Kader AMPL,FM, dan

Merencanakan kegiatan IMAS berikutnya yang berbentuk masyarakat

Peserta: Anggota masyarakat laki-

FGD

laki, perempuan, kaya, miskin
masyarakat adat, disabitttas yang

Merencanakan pelaksanaan kegiatan pendampingan
pasca pemicuan perubahan perilaku BABS (CLTS)

mewakili seluruh dusun/RW/RT di
wilayah desa
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Merencanakan kegiatan pembentukan BPSPAMS
3

Alur Penularan Penyakit dan
Penghambatnya

Membuat masyarakat mengetahui dan mampu
menganalisis cara penularan penyaklt melalui
lingkungan,
terutama diare
Membuat masyarakat mampu mengidentifikasi tindakan
yang dapat diambil untuk menghambat penularan
penyakit, teutama pencegahan penyakit akibat tinja
dengan menggunakan jamban sehat,melakukan cuci
tangan pakai sabun secara benar, serta PHBS

4

Tinjauan Pengelolaan Sarana

Mengetahui wewenang dan komposisi organisasi
pengelola sarana air minum yang ada
Mengetahui pelaksanaan organisasi dari sudut pandang
gender dan sosial

Usulan kegiatan promosi kesehatan yang

Fasilitator. FM dan Petugas

diinginkan oieh masyarakat berdasarkan
pengetahuannya dalam cara penularan
penyakit

Puskemas (Sanitarian, Bidan Desa)

Pembelajaran dari kondisi kelembagaan
tingkat
desa yang saat ini mengelola sarana air
minum,
dan potensi masyarakat untuk membentuk
KKM
dan BPSPAMS

Peserta: Anggota masyarakat lakilakl, perempuan, kaya, miskin,
masyarakat adat, disabilitas

Fasilitator: Kader AMPL dan TFM
Peserta: Anggota BPSPAM bila
ada
dan/atau masyarakatyang
memahami pengelolaan SPAM
yang ada

Mengetahui kesiapan masyarakat
untukmembentuk/merevitalisasi lembaga pengelola yang
ada
Mengetahui pola dan besaran iuran yang sudah ada,
serta pengelolaannya

5

Penelusuran Wilayah (Transect Memeriksa ulang informasi paca Peta Sosial yang telah
Walks) dan Penilaian Potensi
dibuat oleh masyarakat
Air serta
''
Sebaran Lahan Kritis
Mempelajari keaoaan masyarakat menyangkut sarana air

lnformasi yang akurat mengenai kondisi
saran a

Fasilitator: Kader AMPL FM, dan

air minum can sanitasi yang saat ini ada di Petugas Puskemas (Sanitarian,
masyarakat, serta potensi air yang dapat
Bid an)
dikembangkan dan dilindungi melalui
Peserta: Anggota masyarakat laki-
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minum dan sanitasi

program.
lnformasi ada tidaknya kemungkinan

laki, perempuan, kaya, miskin,

pencemaran sumber air

masyarakat adat, disabititas, yang

ldentifikasi letak dan luas sasaran P-DTA

mewakili seluruh dusun/RW/RT di

Mempelajari akses keiuarga miskin, kaya dan menengah
terhadap sarana tersebut
Mengetahui potensi sumberdaya air dan daerah
wilayah desa
tangkapannya yang dapat dimanfaatkan dan dilindungi
oleh masyarakat
Mengetahuiluas dan sebaran lahan kritis sebagai dasar
untuk menentukan sasaran prorfas P-DTA

6

7

8

Efektivitas Penggunaan Sarana
Air
Mengidentifikasi dan menganalisa pola dan perilaku
masyarakat (berdasarkan tingkat sosial) dalarn
Min um
kebiasaan
penggunaan sarana air minum, serta hal-hal yang perlu
untuk ditingkatkan

Efektivitas Penggunaan Sarana Mengidentifikasi dan menganalisa pola dan perilaku
masyarakat (berdasarkan tingkat sosial) dalam
kebiasaan
Sanitasi
buang air besar, serta hal-hal yang perlu untuk
ditingkatkan

Hak Suara dan Pilihan dalam

Mengidentifikasi dan menganalisa akses masyarakat

Pola dan perilaku masyarakat dalam
penggunaan sarana air minum yang
dibedakan
atas tingkat sosialnya

Pola dan perilaku masyarakat dalam
penggunaan sarana sanitasi yang
dibedakan
atas tingkat sosialnya

Akses masyarakat untuk bersuara dan

Fasilitator Kader AMPL FM, dan
Petugas Puskemas (Sanitarian,
Bidan Desa)
Peserta: Anggota masyarakat lakilaki, perempuan, masyarakat adat,
disabilitas yang dibagi dalam
kelompok diskusi (FGD) kaya dan
mis kin
Fasilitator: Kader AMPL FM, dan
Petugas Puskemas (Sanitarian,
Bidan Desa)
Peserta: Anggota masyarakat lakilaki, perempuan, masyarakat adat,
disabilitas yang dibagi dalam
kelompok diskusi (FGD) kaya dan
miskin
Fasilitator: Kader AMPL dan TFM
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Pengambilan Keputusan

(terutama perempuan dan kelompok miskin) dalam
pengambilan keputusan pada pembangunan sarana air
minum sebelumnya

9

Pertemuan Pleno Desa
Membahas Hasil ldentifikasi
Masalah dan Analisis
Situasi

Masyarakatdapat memberikan ulasan terhadap hasil
IMAS
Masyarakatmampu mengidentifikasitindakan yang akan
dirumuskan dalam Perencanaan Jangka Menengah
Program Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (PJM
ProAKSi)

memilih
dalam pengambilan keputusan pada
pembangunan sarana air minum
sebelumnya

Kesepakatan masyarakatterhadap hasil
IMAS yang disusun dalam
Serita Acara Pertemuan
Pleno Tingkat Desa membahas Hasil IMAS
Usulan kegiatan yang akan dimasukkan
dalam PJM ProAKSi

Peserta: Anggota masyarakat lakilaki, perempuan, masyarakat adet,
disabilitas yang dibagi dasm
kelompok diskusi (FGD) kaya dan
miskin

Fasilitator: Kader AMPL,FM, dan
Petugas Puskemas (Sanitarian,
Bidan Desa)
Peserta: Anggota masyarakat
(kaya-miskin, laki-laki-perempuan,
tua-muda) masyarakat adat,
disabilitas, yang mewakili semua
dusun/ RW
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3.4.2 Penyusunan/Review PJM ProAKSI

3.4.2.1 Ketentuan Umum
1) PJM ProAKSi (Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum, Kesehatan
dan Sanitasi) adalah dokumen program perencanaan [angka menengah (5 tahun)
yang dirumuskan dari kajian/analisa hasil JMAS, dan format yang digunakan
untuk PJM ProAKSi harus menggunakan Format RPJM/RKP.
2) Perumusan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dilakukan di tahun pertama
ditentukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhanterhadap
pelayanan air minum, sanitasi, dan kesehatan, demikian pula program-program
untuk tahun kedua dan selanjutnya. Dengan demikian maka PJM ProAKSi adalah
dokumen perencanaan untuk mencapai akses air minum 1 00 % dan akses sanitasi
yang layak 100 %.
3) PJM ProAKSI diharapkan akan menjadi materi/masukan dari RPJM Desa.
ProAKSI dikaji ulang setiap tahun dan dapat digunakan sebagai bahan
pembahasan penyusunan RKP Desa dan daftar usulan (DU) untuk Musrenbang
Desa.
4) Bagi desa-desa yang sudah mempunyai RPJM Desa dengan program air minum
dan sanitasi serta kesehatan, maka PJM ProAKSI disusun dengan melaksanakan
review atau mengacu kepada target dan program prioritas air minum, sanitasi dan
kesehatan dalam RPJM Desa tersebut.
5) Secara ringkas tahapan penyusunan PJM ProAKSi adalah terdiri dari:
a. Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan PJM ProAKSi di dimulai dari Tingkat
Dusun.
b. Pemilihan Prioritas dan Opsi kegiatan PJM ProAKSi.
c. Pertemuan Pleno/Musyawarah di Tingkat Desa membahas PJM ProAKSi
dan Opsi RKM.
d. Penyepakatan PJM ProAKSi dengan Berita Acara Kesepakatan.
6) Pelaksanaan penyusunan PJM ProAKSi agar sinkron dengan perencanaan/
musrenbang desa harus sudah selesai pada Bulan Februarl (kecuali untuk Desa
Tahun 2016, PJM ProAKSl diharapkan dapat diseleksaikan pada Bulan
September 2016).
7) Bagi desa yang telah mempunyai dokumen PJM Pro-AKSI kegiatan lebih
difokuskan kepada review/mengkaji ulang dokumen yang telah ada.
3.4.2.2 Langkah-langkah prosedur penyusunan PJM Pro-AKSi
Langkah-langkah prosedur penyusunan PJM Pro-AKSi dan pemilihan prioritas
kegiatan tahun pertama, dan Proses pertemuan pleno pembahasan PJM ProAKSi
diuraikan pada Tabel 3.7
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Tabel 3.7 Prosedur Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan PJM ProAKSI
' Langkah·
;
No." :1 langkah
~ 1.

::·•;.:.

•

:

., Tujuan

!
i

Uralan

. Hasll :

-

1.

Persia pan

Mempersiapkan hal-hal
yang terkait dengan
pertemuan
~embahasan PJM
roAKSi

Tahap persiapan meliputi:
a. Menentukan siapa yang akan diundang dan cara
mengundang
b. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan yang
memungkinkan kelompok perempuan dan
masyarakat miskin
hadir
c. Melakukan pengumpulan dokumen perencanaan
desa (RPJMDes) dan direview guna mengetahui
rencana pembangunan SAMS yang sudah
dimasukkan dalam dokumen
tersebut.

•·:
:l

Pelaku

Semua elemen
masyarakat,termasuk
kelompok perempuan
dan warga rniskin, hadir
dalam
~ertemuan perumusan
JM
ProAKSi
Has ii review disusun
dalam
bentuk isian format review
RPJMDes

Pemandu : TFM,
Peserta : KKM, Kader
AMPL,dan
Perangkat Desa (Kaur
dan Kepala Dusun)

2.

Penyiapan materi
pembahasan

Memastikan semua
materi yang diperlukan
untuk fcembahasan
tersed a secara lengkap

Materi untuk perencanaan PJM ProAKsi meliputi:
a. Peta sosial, yang secara lengkap menggambarkan
kondisi awal desa termasuk tingkat akses AMPL,
potensi sumber daya air,
~erilaku BAB, sumber pencemar, masalah
esehatan, dan lainlain
b. Hasil RTA (Rapid Technical AssessmenO dan
transect walk
c. Hasil analisa IMAS
d. Hasil review RPJM Desa untuk sektor air minum,
sanitasi dan kesehatan

Semua materi yang
diperlukan untuk
pembahasan dan
penyusunan PJM ProAKSi
siap Harus ada formaUalat
bantu
untuk review RPJM Desa

Pemandu: TFM,
Sanitarian
Peserta: KKM, Kader
AMPL,
dan Perangkat
Desa(Kaur
dan Kepala Dusun)

3.

Penyusunan
Daftar

Merumuskan kegiatan
air

Pembahasan meliputl;

qattar rencana kegiatan
air

Pemandu: KKM,

-

-
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Usulan Kegiatan
PJM

minum, kesehatan dan
sanitasi yang
dibutuhkan
untuk memenuhi 100%
akses pada sarana air

ProAKSi

minum, sanitasi dan
kesehatan

a. Tinjauan hasil analisa IMAS untuk membandingkan
kondisi saat ini dengan kondisi ideal/yang diinginkan

minum, kesehatan dan
sanitasi
per Dusun sebagai bahan
untuk PJM ProAKSi

b. Mengacu oada hasil IMAS, merumuskan kegiatan
yang dibuiubkan untuk rnerneruh akses pada
sarana air minum,sanitasi dan kesehatan di dusun
bersangkutan.
c. Pastikan kegiatan juga meliputi upaya perubahan
perilaku

TFM,Sanitarian dan
Perangkat Desa (Kaur
dan Kepala Dusun)
Peserta: Masyarakat
tingkat Dusun,
BPSPAMS, Kader
AMPL

Tabel 3.8 Prosedur Pemilihan Prioritas dan Opsi Kegiatan PJM ProAKSI

:~.

Langkah/kegiatan

;; .

Tujuan ·

·

Prosedur Penentuan Prioritas Kegiatan
1. Penentuan Prioritas Masyarakat dapat
menentukan prioritas
kegiatan berdasarkan
Kegiatan
kebutuhan sesuai tingkat
prioritas dan ketersediaan
sumber daya

. Uraiari

.·

.;

.

Pembahasan meliputi:
Penyepakatan prioritas rencana kegiatan PJM ProAKSi.
a. Dalam
menentukan prioritas sepakati teriebih dahulu kriterianya,
biasanya
kriteria diarahkan antara lain pada manfaat bagi warga
miskin dan
kebutuhan terpenting
b. Diskusikan kegiatan yang paling prioritas dan mendesak
yang
memungkinkan untuk didanai oleh program Pamsimas di
tahun
pertama.
c. Penting: Mengingat sumberdaya program Pamsimas
terbatas,
keputusan akhir tentang rencana kegiatan mana yang akan
didanai

· -> Hasll

'

:;" ;. · · · · Pel·a·ku

Daflar rencana kegiatan Pemandu: KKM,
air minum, kesehatan dan
sanitasi per Dusun untuk TFMSanitarian,
kurun waktu 5 (lima)
tahun
vang telah diurutkan
berdasarkan prioritas
Peserta: Masyarakat
tingkat Dusun,
BPSPAMS, Kader
AMPL,
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oleh program Pamsimas akan disepakati bersama dalam
pertemuan
pleno tingkat desa.
d. Agar semua terlibat dalam penentuan prioritas, mintalah
semua peserta untuk memilih rencana
kegiatan sesuai dengan urutan prioritas dan ·
kemendesakan (misal: dengan menggunakan simbol
angka 1 s.d 5, atau cara lain yang disepakati).
e. Hasil priorltas tersebut menjadi dasar untuk menentukan
rencana kegiatan PJM ProAKSi
tahun pertama, kedua, dan seterusnya.
2. Mengidentifikasi
sumberdaya yang
diperlukan dan
potensi
yang ada

Masyarakat dapat
mengidentifikasi
sumberdaya yang
diperlukan dan potensi
yang ada

3. Pemilihan OPSI Kegiatan Masyarakat dapat memilih dan
Tahun Pertama
menentukan OPSI kegiatan
untuk PJM ProAKSi tahun
pertama.

Pembahasan meliputi:
a. ldentifikasi sumberdaya, baik alam, dana maupun
manuasia, dan potensi yang dibutuhkan untuk
melaksanakan rencana kegiatan yang
sudah disepakati.
b. ldentifikasi sumberdaya dan potensi tidak sebatas pada
apa yang ada di wilayah desa saja, tetapi
juga sumberdaya yang ada di luar desa
c, ldentifikasi sumber dana juga bisa dari berbagai sumber
yang berpotensi untuk membiayai
rencana program/kegiatan (misalnya:
ADD, BLM berbagai program, OAK, LSM, swasta melalui
CSR, dan lain-lain)

Daftar sumberdaya yang
diperlukan untuk setiap
rencana kegiatan dan
juga
penanggungjawabnya

d. Sepakati pelaksana dan penanggungjawab rencana
kegiatan yang telah disepakati
Pembahasan melipuij:
Opsi kegiatan air min um,
a. Opsi kegiatan air min um (termasuk didalamnya kegiatan perlindungan sanitasl sekolah dan
daerah tangkapan atau sumber air)
perubahan pe~laku kesehatan
rnasyerakat untuk tahun
b. Opsi sanltasi untuk sekolah
pertama dari PJM ProAKSi
c. Opsi kegiatan perubahan perilaku kesehatan
d. Opsi kegiatan pelathan di tingkat masyarakat

Pemandu: KKM,
perangkat Desa, TFM,
Peserta: Masyarakat
tingkat Dusun,
BPSPAMS, Kader
AMPL

Pemandu: KKM,
perangkat Desa,
TFM,Sanitarian

Peserta: Masyarakat
tingkat Dusun, BPSPAMS,

https://jdih.gianyarkab.go.id

Kader AMPL
Penting: keputusan mengenai kegiatan mana yang akan didanai oleh
program Pamsimas akan disepakati bersama dalam pertemuan pleno
tingkat
desa
Prosedur Pemilihan Opsi Pembangunan Sarana Air Min um
1. Sebelum memulai
kegiatan TFM bersama
KKM/ Sadak harus
merangkum hasil
penilaian tentang Kondisi
dan Situasi Alam
setempat (dari hasil RTA)

Mendapatkan berbagai opsi
sarana air minum yang
memungkinkan untuk ditawarkan
kepada masyarakat
Mendapatkan berbagai temuan
sumber air dan daerah
tangkapannya

Berdasarkan hasil RTAyang telah dilakukan pada tahap !MAS, TFM
merangkumnya untuk mendapatkan sejumlah opsi saran a air min um dan
upaya perlindungan daerah tangkapan (sumber air) yang dapat
ditawarkan kepada masyarakat Opsi tersebut harus disesuaikan dengan
kondisi dan potensi yang ada di setiap daerah.

Daftar opsi sarana air minum
TFM, KKM, Sanitarian
dan upaya-upaya perlindungan
daerah tangkapan (sumber) air

2. Menawarkan kepada
masyarakat berbagai

Meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang berbagai

TFM menjelaskan untung-ruginya masing-masing pilihan sarana air
minum yang ditawarkan, khususnya penjelasan tentang biaya yang harus
dikeluarkan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan. Penjelasan
meliputi pula 5 (lima) faktor yang mempengaruhi
keberianjutan sarana air minum yaitu: teknik, sosial, keuangan,
kelembagaan dan lingkungan.

Masyarakat mendapatkan
gambaran dan pertimbangan
tentang opsi yang dapat
mereka pilih

3. Memfasilitasi masyarakat Masyarakat dapat menyepakati
untuk memilih opsi sarana opsi sarana air minum terpilih
air minum yang akan
dibangun

Berikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menentukan jenis
pilihan saran a air minum yang akan mereka sepakati ~ntuk dibangun.
Berikan 3 (tiga) prinsip kepada masyarakat untuk
memilih opsi yaitu: sesuai dengan
potensi alam, sesuai dengan kemampuan masyarakat memelihara dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Penjelasan uraian hasil point 2
dapat
digunakan sebagai rujukan

Opsi sarana air min um terpilih

4. Memfasilitasi

Meningkatkan pemahaman

Setelah opsi sarana air min um terpilih, masyarakat perlu untuk diberikan

Kesepakatan masyarakat

Pemandu: TFM dan

masyarakat tentang pentingnya
sejumlah perilaku bagi

pemahaman bagaimana sarana air minum ltu dapat meningkatkan
derajat kesehatan mereka. Beberapa perilaku penu disepakati bersama

tentang perilaku yang harus
dilakukan bersama agar

KKM , Sanitarian dan
Bidan Desa

pilihan jenis sarana air
minum yang
memu ngki nkan

masyarakat
mendi skusikan

ops sarana air minum yang
sesuai dengan kondisi dan
potensi yang ada

Pemandu: TFMSanitarian,
dan KKM
Peserta : masyarakat
BPSPAMS, Kader AMPL

Pemandu: TFM,
Sanitarian dan KKM
Peserta: masyarakat
BPSPAMS, Kader AMPL
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bagaimana opsi sarana
air minum terpilih dapat
meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat,
serta tingkat
pelayanannya
5. Memfasilitasi
masyarakat untuk
mendiskusikan aspek
pemeliharaan dan
pengelolaan

kesehatan yang berhubungan
dengan penggunaan air minum
sehari-hari

untuk dilakukan agar tujuan meningkatkan derajat kesehatan dapat
tercapai, seperti: selalu menutup tempat penampungan air di rumah, air
dimasak sebelum diminum, dan lain-lain

derajat kesehatan dapat
meningkat dan kesepakatan
untuk kegiatan apa saja air
dapat digunakan selain
minum dan masak.

Peserta: masyarakat
BPSPAMS, Kader AMPL

Meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya
melakukan kegiatan
pemeliharaan dan pengelolaan
sarana air minum guna
kesinambungan sarana.

Masyarakat mendiskusikan tentang kegiatan-kegiatan untuk
pemeliharaan sarana yang akan dibangun, siapa yang akan
bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan bagaimana biaya
pemeliharaan dapat disediakan.

Kesepakatan tentang
kegiatan pemeliharaan dan
pengelolaan

Pemandu: TFM dan
KKM , Sanitarian dan
Bidan Desa
Peserta: masyarakat
BPSPAMS, Kader AMPL

Prosedur Pemilihan Opsi Pemban gun an Sarana Sanitasi Sekolah
L Merangkum hasil
penilaian tentang situasi
sanitasi sekolah

Mendapatkan informasi tentang
situasi sanitasi di sekolah
dasar/sederajat, serta pilihan
sistem sanitasi

TFM merangkum hasil pemetaan lokasi yang direncanakan sanitasi
(menyangkut ketersediaan lahan) serta pilihan komponen sanitasi.

Peta lokasi pilihan rencana
penempatan sanitasi sekolah
dan pilihan komponen
sanitasi

TFM, Sanitarian, KKM

2. Memfasilltasi masyarakat
untuk menentukan
pilihan opsi sanitasi di
sekolah

Mendapatkan pemahaman
tentang lokasi sanitasi sekolah

TFM menjelaskan lokasi yang memungkinkan untuk penempatan
sanitasi di sekolah serta pilihan komponen-komponen sanitasi termasuk
rencana operasi dan pemeliharaan.

Masyarakat mendapatkan
pemahaman tentang pifihan
komponen-komponen sanltasi
dan lokasi penempatan
sanitasi di sekolah termasuk
operasional dan
pemeliharaan setelah pasca
konstruksi

Pemandu: TFM,
Sanitarian dan KKM
Peserta: masyarakat
BPSPAMS, Kader AMPL

3. Memfasilitasi
masyarakat untuk
mendiskusikan aspek

Meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya
melakukan kegiatan

Masyarakat mendiskusikan tentang kegiatan-kegiatan untuk
pemeliharaan sarana yang akan di ban gun, siapa yang akan
bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan bagaimana biaya

Kesepakatan tentang
kegiatan pemeliharaan dan
pengelolaan

Pemandu: TFM dan
KKM • Sanitarian
Peserta: masyarakat

oemeliharaan dan
pengelolaan

oemeliharaan dan oengelolaan

oemeliharaan daeat disediakan.

BPSPAMS, Kader AMPL

Prosedur Pemilihan Opsi Perubahan Perilaku Kesehatan(Promosi Kesehatan) di Masyarakat dan Sekolah
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• Memfasilitasi
masyarakat hasil diskusi
IMAS

Mengingatkan masyarakat
kembali hasil IMAS terkait
dengan kesehatan

TFM memaparkan kembali hasil pada tahap IMAS yang terkait dengan
bidang kesehatan.

Masyarakat ingat dan dapat
membahas kembali hasil
IMAS yang terkait dengan
kesehatan

Pemandu: TFM , KKM,
Sanitarian, Bidan Desa
Peserta: Masyarakat
BPSPAMS, Kader AMPL

• Memfasilitasi
masyarakat u ntu k
menilai sejumlah
perilaku kesehatan dari
aspek kemudahan dan
keefektifan.

Mendapatkan daftar perilaku
yang mudah dilakukan dan
efektif bagi pencegahan
penyakit diare menurut
masyarakat

Yang dimaksud dengan aspek kemudahan adalah perilaku mana saja
yang mudah dilakukan dan yang sulit dilakukan oleh masyarakat.
Sementara dari aspek keefektifan adalah memilah perilaku mana saja
yang efektif dan tidak efektif dalam pencegahan penyakit berbasis air
dan lingkungan

Daftar perilaku kesehatan dari
aspek kemudahan dan
kefektif an beserta alasannya.

Pemandu: TFM, KKM,
Sanitarian, Bidan Desa
Peserta: Masyarakat,
BPSPAMS, Kader AMPL

• Memfasilitasi
masyarakat untuk
menyepakati perilaku
yang akan
dikemban gkan.

Masyarakat mampu memilih
opsi kegiatan dalam melakukan
perubahan perilaku kesehatan
(SBS dan CTPS)

Berdasarkan hasil kegiatan sebelumnya masyarakat difasilitasi untuk
menyepakati kegiatan-kegiatan terkait perilaku kesehatan yang akan
dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kegiatan ini mernerlekan intervensi
dari program sehingga akan dimasukkan dalam RKM. Asumsinya adalah
perilaku-perilaku kegiatan-kegiatan tersebut mudah dilakukan dan
dapat dikembangkan sendiri oleh masyarakat tan pa intervensi oleh
program.

Daftar kegiatan yang akan
dimuat dalam RKM, dan
daftar perilaku kesehatan
(rnelalui SBS dan CTPS)
yang disepakati untuk
dikembangkan oleh
masyarakat dan sekolah
secara mandiri.

Pemandu: TFM dan
KKM, Sanitarian, Bidan
Des a
Peserta: Masyarakat
BPSPAMS, Kader AMPL

Prosedur Pemilihan Opsi Kegiatan Pelatihan Tingkat Masyarakat

1. Memfasilitasi

Mengetahui jenis-jenis
pelatihan yang pernah diterima
masyarakat dan manfaat dari
pelatihan tersebut sebagai
potensl untuk kegiatan
pelatihan selanjutnya

Jenis-jenis pelatihan yang pernah diterima akan menjadi pertimbangan
masyarakat dalam menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan
selanjutnya.

Daftar jenis pelatihan dan
pesreta yang pernah diterima
sebelumnya

Pemandu: TFM,
Sanitarian dan KKM
Peserta: Masyarakat,
BPSPAMS, Kader AMPL

2. Memfasilitasi masyarakat Mengidentifikasi jenis-jenis
menentukan jenis-jenis
pelatihan yang dibutuhkan
pelatihan yang dibutuhkan masyarakat berkenaan dengan
pelaksanaan program
PAMSIMAS

Teridentifikasi nya jenis-jenis pelatihan yang d ibutu hkan masyarakat
meliputi aspek teknis, organisasi, manajemen finansial, dan kesehatan

Daftar jenis pelatihan yang
dibutuhkan masyarakat

Pemandu: TFM, Sanitarian
dan KKM Peserta:
Masyarakat BPSPAMS,
Kader AMPL

masyarakat untuk
mengidentifikasi jenis
pelatihan yang pernah
diterima terkait Program
SAM/Kes/Sanitasi

https://jdih.gianyarkab.go.id

3. Memfasilitasi
masyarakat menentukan
jumlah dan nama orang
yang akan

Mengidentifikasi perwakilan
masyarakat yang akan ikutserta
dalam pelatihan sesuai dengan
kebutuhan

Pastikan bahwa perempuan dan laki-laki serta kelompok kaya dan
miskin terlibat secara adil dalam menentukan jumlah orang yang akan
dilatih. Minta masyarakat untuk menggunakan Peta Sosial untuk
mempermudah identifikasi orang yang akan dilatih tersebut, bila perlu

diikutsertakan dalam

tandai pada peta sosial rumah orang yang akan dilatih. Sehingga

pelatihan

dengan mudah depat dilihat tentang kesetaraan kemiskinan pada
pelatihan, disamping kesetaraan pada gender

4. Bersama Masyarakat
mendiskusikan hasil
penilaian kebutuhan
pelatihan pada aspek

Meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang
kesetaraan gender

Diskusi dnokuskan pada aspek kesetaraan gender, sebagai contoh:
perempoan biasanya hanya akan mendapatkan pelatihan tentang
kesehatan dengan anggapan tidak mungkin untuk dilatih tentang teknis.
Kemudian diskusikan pula apa yang dibutuhkan untuk merubah

Daftar jumlah dan nama
peserta masing-masing jenis
pelatihan

Pemandu: TFM,
Sanitarian dan KKM
Peserta: Masyarakat,
BPSPAMS, Kader AMPL

Keseimbangan dalam jumlah
antara laki-laki dan
perempuan

Pemandu: TFM
Sanitarian, dan KKM

Peserta: Masyaraka~
kesetaraan gender dan

pandangan tersebut sehingga akan ada keseimbangan dalam jumlah

stereotipe yang mungkin
muncul.

antara laki-laki dan perempuan dalam setiap jenis pelatihan.

BPSPAMS, Kader AMPL

Tabel 3.9 Prosedur Pertemuan Pleno Tingkat Desa Membahas PJM ProAKSI dan Opsi
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1. Persiapan

Mempersiapkan hal-hal
yang terkalt dengan
pertemuan pleno PJM
ProAKSi dan Opsl

Tahap persiapan meliputi:
a. Menentukan siapa yang akan diundang dan cara
mengundang

Perwakilan dusun, harus termasuk
kelompok perempuan dan warga
miskin, perwakilan dari Kecamatan
dan Kabupaten (DPMU) hadir

b. Menentukan waktu dan ternpat pelaksanaan

Pemandu: TFM
Peserta: KKM dan perangkat
Desa, Kader AMPL

dalam pertemuan pleno PJM
c. Penyiapan materi berupa kompilasi hasil rembug dusun
d. Penyiapan lembar isian review dokumen RPJMDes

ProAKSi dan Opsi
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2. Peninjauan kembali
Dokumen Perencanaan
Desa (RPJM-DESA) dan
rencana usulan yang akan

Memastikan tidak adanya
tumpang tindih
perencanaan RPJM-Desa

a. Melihat kembali Dokumen Perencanan desa/RPJMDes
b. Menilai dan membandingkan apakah usulan dalam PJM
ProAKSi sudah termuat dalam dokumen RPJM Desa

PJM-ProAksi desa

c. Penyusunan PJM-ProAksi tingkat desa

Pemandu TFM, Sanitarian,
Ka des

Peserta: LPMD, KKM,

dituangkan dalam PJM-

perwakilan dusun,

ProAKSi

BPSPAMS, Kader AMPL
3. Pleno Opsi dan prioritas
kegiatan tahun pertama

Menyepakati kegiatan
tahun pertama yang akan
menjadi masukan untuk
penyusunan Rencana
Kerja Masyarakat (RKM)
yang akan dibiayai oleh

Pembahasan meliputi:
a. Penyepakatan rencana kegiatan tahun pertama PJM
ProAKSi yang akan didanai oleh program Pamsimas

Kegiatan tahun pertama yang PJM
ProAKSi yang akan menjadi
masukan untuk penyusunan RKM

b. Sepakati krlteria penentuan kegiatan tahun pertama,
biasanya kriteria diarahkan antara Jain pada manfaat bagi
warga miskin dan kemendesakan

Pemandu: KKM, Sanitarian
perangkat Desa, TFM

Peserta: Perwakilan
masyarakat dusun,

BLM program Pamsimas
BPSPAMS, Kader AMPL lim
c. Daftar seluruh kegiatan tahun pertama PJM
proAKSi dari
semua dusun dalam kertas piano, penentuan rencana
kegiatan tahun pertama yang akan dibiayai oleh program
Pamsimas bisa dilakukan dengan cara memilih,
musyawarah mufakat atau cara lain yang disepakati
d Jika diperlukan, POKJA AMPL KAB atau perwakilan
DPMU
bisa menjadi narasumber agar penyepakatan rencana
kegiatan tahun pertama merupakan konsensus bersama
Catatan: jika kegiatan yang prioritas dan mendesak melebihi
sumberdaya yang tersedia dari program Pamsimas, diskusikan
dengan perwakilan yang ada kemungkinan untuk difasilltasi
oleh pihak desa, kecamatan, kabupaten
4. Pleno PJM ProAKSi

Menyepakati rencana

Pembahasan meliputi:

Kecamatan, DPMU dan
POKJAAMPL KAB

Serita Acara pembahasan PJM

Pemandu: KKM, perangkat
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kegiatan yang dimuat
dalam PJM ProAKSi

a. Penyepakatan jadwal kegiatan PJM ProAKSi yang akan
dilakukan di tahun pertama (mengacu pada pleno OPSI),
tahun kedua, ketiga dan seterusnya.
b. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan
c. Pihak desa memberikan tanggapan dan didorong untuk
menyatakan komitmen agar PJM ProAKSi bisa masuk/sinkron
dengan RPJM Desa
d. Pihak kecamatan dan kabupatenjuga dimintakan
tanggapan untuk memfasilitasi keberianjutan
pengembangan kegiatan air minum, sanitasi dan kesehatan
sesuai denqsn rencana PJM ProAKSi

ProAKSi (PT.2·04)
Dokumen PJM ProAKSi (PT.2·05)

Desa, TFM, Sanitarian
Peserta: Perwakilan
masyarakat dusun,
BPSPAMS, Kader AMPL,
Tim Kecamatan, DPMU dan
POKJA AMPL KAB
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3.4.3

Penyusunan RKM

3.4.3.1 Ketentuan Umum
1) RKM adalah dokumen RKM yang disusun untuk melaksanakan PJM PROAKSI.
RKM disusun dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi
tingkat desa (atau RKM 100%).
• RKM Baru adalah dokumen RKM yang disusun bagi desa yang pertama kali
melaksanakan kegiatan infrastruktur bidang air minum dan sanitasi untuk
melaksanakan PJM ProAKSI pada tahun pertama.
• RKM Peningkatan Kinerja adalah dokumen RKM lanjutan yang disusun bagi
desa-desa yang mempunyai infrastruktur air minum dan sanitasi dalam kondisi
berfungsi sebagian atau tidak berfungsi dengan tujuan merehabilitasi dan
mengembangkan infrastruktur eksisting sampai ke penambahan jumlah
pemanfaat > 30%. Jika dimungkinkan, RKM peningkatan kinerja dapat
disusun guna mencapai pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa 100%.
• RKM Perluasan/Pengembangan adalah dokumen RKM lanjutan yang disusun
bagi desa-desa yang mempunyai kinerja infrastruktur dan pelayanan baik
dengan tujuan untuk pengembangan infrastruktur guna mencapai pelayanan
air minum dan sanitasi tingkat desa 100%.
2) Desa dapat menyusun RKM secara bertahap atau sekaligus untuk pelayanan 100%
air minum dan sanitasi sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, baik
yang disediakan oleh desa secara mandiri (pemerintah desa dan masyarakat)
maupun pihak lain (pemerintah daerah, pusat dan swasta melalui CSR).
3) Desa dengan penduduk yang belum terlayani air minum dan sanitasi berjumlah
<175 KK namun dengan hunian yang berkelompok (tercluster) maka hams
menyusun RKM untuk pelayanan 100% air minum dan sanitasi tingkat desa.
4) RKM disusun oleh KKM melalui Satlak Pamsimas bersama-sama dengan
masyarakat, masyarakat adat, penyandang disabititas dan BPSPAMS, dan
difasilitasi oleh Kader AMPL,TFM, dan sanitarian.
5) RKM dikonsultasikan dengan pemerintah desa untuk mendapatkan masukan serta
memastikan sinkron dengan prioritas pembangunan air minum, sanitasi dan
kesehatan dalam RPJMDesa. Selain untuk sinkronisasi program, konsultasi
dengan pemerintah desa dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai porsi
atau segmen kegiatan yang akan dibiayai oleh desa melalui APBDesa, baik
sebagian atau seluruhnya, sehingga pemerintah desa dapat memasukkan kegiatan
dengan porsi APBDesa ke dalam RKP Desa.
6) Fasilitator Senior (FS) adalah penanggung-jawab utama dalam proses dan kualitas
penyusunan dan dokumen RKM. FS melapor kepada dan berkonsultasi dengan
Koordinator Kabupaten (Korkab atau District Coordinator/DC) untuk
mendapatkan dukungan teknis atau fasilitasi diskusi dengan pihak terkait (Pakem
DPMU, narasurnber, dan lain sebagainya) untuk memastikan ketepatan prosedur,
waktu, dan perencanaan (jumlah target, teknis dan sumber dan porsi pembiayaan).
7) RKM yang bersifat multi-desa dalam satu wilayah kabupaten harus
dikordinasikan dengan Kecamatan, DPMU dan Satker Kabupaten serta difasilitasi
oleh FS dibantu oleh Korkab. Jika RKM multi-desa melibatkan dua wilayah
kabupaten yang berbatasan maka harus dikordinasikan dengan PPMU dan Satker
Provinsi serta difasilitasi oleh WSS ROMS dibantu oleh Koordinator Provinsi
(Korprov). Kegiatan untuk komponen kesehatan dikoordinasikan bersama dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dibantu oleh Fasilitator Kabupaten (FasKab)
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dan Koordinator Provinsi (Korprov) STBM. Kegiatan
hams selesai paling lambat pada Bulan Mei

penyusunan

RKM sudah

3.4.3.2 Sistematika penulisan Rencana Kerja Masyarakat adalah sebagai berikut:
Dokumen
No.

RKM

Keterangan

A

Sampul Buku

Berisi Judul dan Nama Desa

B

Lembar Pengesahan

Berisi tanda tangan diketahui oleh Perbekel dan
Fasilitator
Masyarakat, diperiksa oleh Konsultan Kabupaten, dan
Faskab STBM,
disetujui oleh Pakem, dan disahkan oleh DPMU.

c

Surat Pengantar
RKM

Berisi tentang permohonan agar RKM dapat diproses
olehPokja
AMPL dan ditandatangani oleh Koordinator KKM dan
Perbekel

D

Kata Pengantar

Berisi tentang uraian tujuan penyusunan RKM

E

Daftar Isi

Berisi tentang judul bab dan sub-bab dengan nomor
halaman dalam
dokumen

F

Ringkasan RKM

Berisi data tentang: informasi umum desa (jumlah
penduduk, akses
terhadap air minum dan sanitasi saat ini); rangkuman
informasi
rencana kegiatan Pamsimas (SP AM yang diusulkan,
jumlah akses air
minum yang akan dicapai, jenis dan jumlah SP AM
yang diusulkan,
jumlah sarana sanitasi di sekolah yang akan diusulkan
jumlah akses
sanitasi yang akan dicapai, biaya RKM, dan rencana
O&P), disajikan
dalam bentuk tabel

G

Bab 1. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang dan tujuan
dilaksanakannya program
Pamsimas, serta hasil IMAS/Pengukuran

H

Bab 2. Organisasi
KKM

Berisi tentang KKM dan Satlak.Pamsimas dan profil
anggotanya

I

Bab 3. Rancangan
Rinci

Berisi tentang uraian singkat mengenai jenis kegiatan
dalamRKM
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J

Kegiatan (RRK) dan
Jadwal
Pelaksanaan
Kegiatan
Masyarakat

yang akan dilaksanakan, rencana biaya, dan rencana
pelaksanaan.

Bab 4. Rekapitulasi

Berisi tentang rekap seluruh kegiatan, jumlah biaya
dan sumber biaya
serta rencana seluruh kegiatan pelaksanaan RKM

Kegiatan dan Biaya

Berisi tentang uraian singkat mengenai jenis kegiatan
dalamRKM
yang akan dilaksanakan, rencana biaya, dan rencana
pelaksanaan.
Yang akan menggunakan dana bersumber dari
APBDes

K

Bab 5. Rencana
Pengadaan
Barang dan J asa di
Tingkat
Masyarakat

Berisi tentang rencana pengadaan barang dan jasa
terkait dengan
pelaksanaan kegiatan dalam RKM.

L

Bab 6. Rencana
Mobilisasi
Kontribusi
Masyarakat

Berisi tentang bentuk kontribusi (In-cash dan In-kind)
yang akan

Bab 7. Rencana

Berisi tentang upaya pengelolaan dampak lingkungan
yang mungkin
ditimbulkan dari kegiatan program (pelestarian daerah
tangkapan air),
dan upaya untuk memastikan partisipasi perempuan,
masyarakat
miskin/rentan dalam program.

M

Pengamanan
Lingkungan
dan Sosial

N

Bab 8. Rencana
Pemantauan dan
Pelaporan
Kegiatan Pamsimas
oleh
Masyarakat

0

Bab 9. Rencana
Kegiatan
Operasional dan
Pemeliharaan
SaranaAir
Minum, dan
Kegiatan
Peningkatan
Perilaku Sehat
oleh Masyarakat

diberikan masyarakat dan tata cara pengumpulannya.

Berisi tentang bagaimana dan siapa yang akan
melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan program, dan
rencana pelaporan
kegiatan oleh BPSPAMS.

Berisi tentang rencana pengelolaan pasca program,
yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan
sarana, pendanaan kegiatan pasca program (iuran air
minum), serta kegiatan lanjutan lainnya yang
diperlukan
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P

Lampiran

1. Peta Sosial dan Peta sanitasi yang dilengkapi
perencanaqn SPAM
2. DED Teknik (Gambar-Gambar Teknik Sarana Air
Minum, Sanitasi sekolah, dsb)
3. RAB (Dibuat terpisah untuk: 1. Operasional KKM;
2. Pelatihan
Satlak Pamsimas dan Masyarakat; 3. Penyediaan
Air Minurn; 4.
Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah; 5.
Kegiatan Peningkatan
Perilaku Sehat; 6. Pelatihan Badan Pengelola)
4. Status tanah yang akan digunakan sebagai lokasi
pembangunan
sarana (dengan menyertakan Surat Izin
Penggunaan atau Surat
Hibah Lahan/Tanah atau Suratlzin Pakai/Izin
Dilalui serta Surat
Peajanjian lainnya)
5. Hasil pemeriksaaan kualitas air
6. Hasil identifikasi dampak lingkungan
7. Berita acara kesepakatan iuran
8. Daftar Pemanfaat Sarana Air Minum

3.4.3.3 Prosedur Penyusunan RKM
Berikut adalah prosedur penyusunan RKM:
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Tabel 3.10 Prosedur Penyusunan RKM

No
1

n11
Hi,

Langkah-Iangkah

\j

Menyusun bab-bab dalam
RKM

-·

Uraian

-·

Hasil yang
Diharapkan

·-

Kader dan TFM memfasilitasi KKM dalam penyusunan bab-bab RKM
DokumenRKM
sesuai Format RKM dengan memanfaatkan
data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisis IMAS/
Pengukuran, dokumen PJM ProAKSi/dokumen lain yang relevan, pemicuan
SBS, dan pemilhan opsi.

Pelaku ·
Fasilitator: Kader dan TFM,
Sanitarian
Pelaku: KKM

12

Pemeriksaan Kualitas Air

Sanitarian dan TFM mengambil sampel air pada air baku air minum
sebelum Sarana Air Minum dibangun untuk
dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan bakteriologis
dan kimia terbatas

Dokumen hasil uji kualitas air Sanitarian, TFM
sebagai
lampiran RKM

n

Menyusun RRK

Kader dan TFM memfasilitasi KKM dalam penyusunan RRK untuk
kegiatan pelatihan masyarakat, penyediaan SAMS,
dan prornosi sanitasi dan kesehatan. RRK harus sesuai dengan
opsi yang telah dipilih.

RRK sebagai bagian dari
RKM

Fasilitator: Kader dan TFM ,
Sanitarian
Pelaku: KKM

~

Survey Harga untuk
penyusunan RAB

KKM/Satlak melakukan survey harga untuk menentukan harga satuan yang Daftar harga untuk dijadikan
akan dicantumkan dalam RAB. Daftar harga
acuan untuk
ini tidak dijadikan lampiran RKM, namun tetap harus diarsipkan. Proses ini penyusunan RAB dari RRK
rnengacu pada Juknis Pengadaan Harang
yang telah disusun
dan Jasa Tingkat Masyarakat.

Fasilitator: Kader dan TFM.
Sanitarian
Pelaku: KKM

~

Menyusun RAB

Kader dan TFM memfasilitasi penyusunan RAB untuk kegiatan pelatihan
masyarakat, penyediaan SAM dan sanitasi di masyarakat, promosi sanitasi
dan
kesehatan yang direncanakan dalam RRK.

RAB dan Rekapitulasi Biaya
RKM sebagai bagian RKM

Fasilitator: Kader dan TFM,
Sanitarian

Kader dan TFM memfasilitasi penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
yang telah disesuaikan dengan siklus program.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitator: Kader dan TFM,
dalamRKM
Sanitarian

~

Menyusun Jadwal
Pelaksanaan RKM

Pelaku: KKM
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Pelaku: KKM

t7

Menyusun Rencana
Pengadaan Barang dan Jasa
di Tingkat
Masyarakat

s

Menyusun Rencana
Mobilisasi
Kontribusi Masyarakat

Kader dan TFM memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Petunjuk
Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat.

Rencana pengadaan barang
dan jasa yang
akan dibutuhkan pada
pelaksanaan RKM

Kader dan TFM memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana
masyarakat untuk memberikan kontribusinya baik yang
berbentuk uang tunai (incash) maupun rencana pengerahan kontribusi
berbentuk natura (material, tenaga, dan lain-lain).

Rencana pemberian kontribusi Fasilitator: Kader dan TFM,
Sanitarian
dari masyarakat, mekanisme Pelaku: KKM

Fasilitator: Kader dan
TFM, Sanitarian
Pelaku: KKM

pengumpulan dan jadwalnya.
Kader dan TFM memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan pengamanan
lingkungan dan sosial di tingkat masyarakat
Pengamanan Lingkungan dan seperti dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan
Sosial Pamsimas
Sosial

Rencana kegiatan
pengamanan,
dan sosial di tingkat
masyarakat

Fasilitator: Kader dan
TFM, Sanitarian
Pelaku: KKM

~

Menyusun Rencana

10

Menyusun Rencana
Pemantauan dan Pelaporan
Kegiatan Pamsimas oleh
Masyarakat

Kader dan TFM memfasilitasi penyusunan rencana pemantauan masyarakat Rencana kegiatan pemantauan Fasilitator: Kader dan TFM,
terhadap pelaksanaan kegiatan Pamsimas, serta pelaporan Satlak kepada
dan pelaporan pelaksanaan
Sanitarian
kegiatan dalam RKM
Pelaku: KKM
masyarakat.

11

Menyusun Rencana O&P

Kader dan TFM memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kegiatan Rencana O&P pasca program
O&P
di
yang dapat menunjang keberlanjutan program Pamsimas (seperti dijelaskan tingkat masyarakat
dalam
Manual Pengoperasian dan Pernel!iharaan SP AMS).

SAMS, dan Kegiatan
Peningkatan PHBS
12

Melengkapi dokumen lain
yang dibutuhkan
sebagai lampiran RKM

Kader dan TFM memfasilitasi masyarakat untuk melengkapi RKM dengan
Detil RAB; Surat Hibah
Lahan/Surat Izin Pakai/Dilalui; Hasil Pemeriksaan Kualitas Air; Hasil
Identifikasi
Dampak Lingkungan; Fotokopi Rekening KKM yang berisi kontribusi uang

Fasilitator: Kader dan TFM,
Sanitarian
Pelaku: KKM

Satu set lampiran kelengkapan Fasilitator: Kader dan TFM
Pelaku: KKM
dokumen RKM dan
Pernyataan
Kesanggupan SR
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tunai;
Berita Acara Kesepakatan Besaran Iuran, Pernyataan Kesanggupan SR, dll.
13

14

Pertemuan Pleno Tingkat
Desa
Mernbahas RKM

Finalisasi Dokumen Draft
RKM

KKM dibantu Kader dan FM memfasilitasi sebuah pertemuan untuk
membahas draft RKM yang telah disusun untuk
memperoleh masukan, diperbaiki, dan disetujui secara
bersama-sama sebelum dikirim kepada DPMU.
Pertemuan dilakukan di tingkat desa dengan memastikan
keterwakilan masyarakat.
Setelah pertemuan pleno, KKM/Satlak dibantu oleh TFM menyempurnakan
dokumen RKM dengan memperhatikan masukan dari masyarakat untuk
diverifikasi
oleh DC dan Faskab STBM.

15

Verifikasi Draft RKM

Sebelum RKM diajukan ke Pokja A~fPL, dokumen RK.i\t[ diverifikasi
kelengkapan
dan substansinya terkait perencanaan air minum dan sanitasi.

Kesepakatan masyarakat
terkait dengan RKM
yang akan diajukan.
Berita Acara Pertemuan
Membahas RKM

Fasilitator: TFM, Sanitarian
Pelaku: KKM
Peserta: Masyarakat

Dokumen Draft RKM yang Fasilitator: Kader dan TFM,
Slap
untuk diverfikasi oleb DC dan Sanitarian
Faskab STBM

Pelaku: KKM

Dokumen RKM yang siap
untuk
diajukan ke Pokja AMPL

DC dan Faskab STBM
..
'•:

16

Finalisasi Dokumen RKM

Penyempurnaan dokumen RKM berdasarkan rnasukan dari DC dan Faskab
STBM
untuk diajukan ke Pokja AMPL

Dokurnen RKM yang siap
untuk
diajukan ke Pokja AMPL

Fasilitator: Kader dan TFM
Sanitarian
Pelaku: KKM

BUPATI GIANY AR,
Ttd.

A.A. GDE AGUNG BHARATA
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LAMPIRAN III PERATURAN BUP A TI GIANYAR
PERATURAN BUP A TI GIANY AR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DANA PENDAMPING PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2017
MEKANISME PENGELOLAAN DANA
BAB I
Gambaran Umum
1.1 Tujuan Pemberian Bantuan
Dana Bantuan Pemerintah untuk Program Pamsimas merupakan alokasi dana Bantuan
Keuangan Kepada Desa yang disalurkan kepada Desa dan selanjutnya disalurkan
langsung kepada masyarakat melalui Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang
berperan sebagai pihak Ketiga pengelola kegiatan pamsimas di desa dan dapat berperan
sebagai pengelola program air minum dan sanitasi di tingkat desa. Tujuan pemberian
bantuan keuangan ini adalah untuk membiayai kegiatan di tingkat masyakarat seperti
yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang direncanakan,
dikelola, dan digunakan oleh masyarakat.
1.2 Jenis Kegiatan yang dibiayai
Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping
Program Pamsimas yaitu:
1. Pelatihan bagi masyarakat, yang meliputi:
a. administrasi dan keuangan
b. pengadaan barang danjasa
c. teknik sarana air minum dan sanitasi
d. kesehatan
e. pengelolaan dan pemeliharaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana, yang meliputi:
a. airminum
b. sanitasi (di sekolah dasar)
3. Peningkatan PHBS di masyarakat dan sekolah, yang melliputi
a. produksi media promosi kesehatan
b. kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan Cuci Tangan Pakai
Sabun (CTPS)
c. pemeriksaan Kualitas Air
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BAB II
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DANA PENDAMPING
PROGRAM PAMSIMAS
Penerima Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping Program Pamsimas
adalah Pemerintah Desa yang telah Iolos seleksi penentuan desa sasaran Program Pamsimas
III di Kabupaten Gianyar melalui dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar.
Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping Program Pamsimas yang telah diterima
oleh Pemerintah Desa akan disalurkan kepada Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)
sebagai pengelola kegiatan Pamsimas di Desa secara swakelola yang diposisikan sebagai
pihak Ketiga. Anggota KKM adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari anggota
masyarakat yang dipilih secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai,
dan kesetaraan gender. KKM bukan merupakan organisasi masyarakat, berkedudukan di
desa, tidak berbadan hukum, dan dicatatkan di Notaris. Kriteria keanggotaan KKM:

1. Merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur kemanusiaan, seperti antara lain; dapat
dipercaya masyarakat, jujur, adil, ikhlas, dan sebagainya. Faktor pendidikan, status,
pengalaman, keterampilan, jabatan dan kriteria-kriteria lain yang tidak langsung terkait
dengan nilai-nilai kepribadian manusia merupakan nilai tambahan.
2. Jumlah anggota KKM antara 5 sampai dengan 9 orang dan harus ganjil. Peran KKM
dalam Program Pamsimas adalah sebagai pengelola, sedangkan untuk pelaksanaannya
KKM membentuk Satuan Pelaksana Program Pamsimas (Satlak Pamsimas). Proses
pembentukan KKM dan Satlak Pamsimas secara lebih rinci dijelaskan dalarn Pedoman
Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat Masyarakat dan Petunjuk Pelaksanaan
Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat.
2.1 SYARAT PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DANA
PENDAMPING PROGRAM PAMSIMAS
Desa Penerima Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping Program
Pamsimas adalah desa yang telah lolos seleksi penentuan desa sasaran Program Pamsimas
Ill di Kabupaten Gianyar yang didanai melalui sumber dana APBD Kabupaten Gianyar.
Desa penerima Desa Penerima Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping
Program Pamsimas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor. ....
Tanggal.. .. Tahun ..... tentang Pemberian Bantuan Kepada Desa Dalam Rangka
Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di
Kabupaten Gianyar. Proses penentuan desa atau kelurahan terpilih diawali dengan seleksi
Kabupaten. Kriteria kabupaten peserta program Pamsimas adalah sebagai berikut:
1. Adanya surat pemyataan minat dari Bupati untuk mengikuti Program Pamsimas III
Tahun Anggaran 2016-2019. Surat tersebut berisi, pemyataan minat dan kesanggupan
Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan alokasi dana APBD, menyusun dan
melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) dan mengikuti seluruh pedoman dan petunjuk teknis yang
berlaku. Alokasi dana dari APBD digunakan untuk membiayai :
a. Operasional lembaga pengelola program (Pokja AMPL, Panitia Kemitraan,
DPMU, dan Kader AMPL);
b. Dana hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD sebesar 20% dari total
nilai bantuan kabupaten untuk jumlah desa sasaran yang direncanakan setiap
tahun;
c. Program keberlanjutan untuk pengelolaan pasca konstruksi.
2. Adanya lampiran surat Bupati perihal usulan target tambahan penerima manfaat dan
rencana pendanaan BLM bagi desa sasaran Pamsimas untuk rencana pelaksanaan
Program Pamsimas III selama 2016-2019 yang dirinci per tahun dan dibandingkan
dengan target kabupaten, yang disetujui bersama oleh Ketua DPRD dan Bupati.
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Untuk penentuan desa atau kelurahan penerima dana BLM, beberapa kriteria yang
digunakan adalah sebagai berikut:
a. Jumlah penduduk yang belum memiliki akses air minum aman;
b. Jumlah penduduk yang belum memiliki akses terhadap jamban;
c. Jumlah kejadian penyakit diare dalam satu tahun terakhir (untuk kegiatan perluasan
dan pengembangan);
d. Rencana tambahan penerima manfaat air minum (untuk kegiatan optimalisasi).

2.2 BENTUK BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DANA PENDAMPING
PROGRAM PAMSIMAS
Bentuk Bantuan Keuangan yang dimaksud dalam program Pamsimas adalah Dana Bantuan
Keuangan yang diberikan Kepada Pemerintah Desa untuk pelaksanaan kegiatan pamsimas di desa.
Bantuan keuangan yang telah diterima oleh Pemerintah Desa selanjutnya disalurkan kepada
Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang diberikan dalam bentuk dana transfer yang masuk ke
Rekening KKM Dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan swakelola yang
tertuang dalam RKM yang sudah termasuk biaya pajak (PPN dan PPH) atas belanja Rarang/ Jasa dan
dilaksanakan oleh kelompok keswadayaan masyarakat.
2.3 Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat
Pencairan dana bantuan kepada desa dicairkan oleh Perbekel (Perbekel) secara
sekaligus (100%) dari nilai total bantuan setelah Perbekel/ Perbekel
mengajukan
permintaan pembayaran
kepada
Bendahara Umum Daerah/ Pejabat Penatausahaan
Keuangan Daerah. Bantuan Keuangan Kepada Desa ditransfer ke rekening desa. Berkas
pencairan dana Bantuan Kepada Desa terdiri dari :
a. Surat permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa ditandatangani oleh
Perbekel.
b. Pakta Integritas/ Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Perbekel.
c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja secara administrasi dari Perbekel/
Perbekel.
d. Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Perbekel dan SKPD Penanggungjawab.
e. Surat Pernyataan Kesanggupan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Kepada Desa
f. Rekapitulasi Kegiatan
g. Garn bar teknis dan Rencana Anggaran Biaya
h. Proposal usulan pencairan dana kegiatan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, j
enis kegiatan yang akan dilaksanakan.(RKM)
2.4 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Untuk Kegiatan Program Penyediaan
Air Min um dan Sanitasi Masyarakat.
Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping Program Pamsimas disalurkan
kepada KKM setelah Dana Bantuan Keuangan tersebut telah sampai di rekening desa dan
segala syarat telah dipenuhi. Penyaluran dan Pencairan dana dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat dilakukan oleh
Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) melaui mekanisme sebagai berikut :
1. Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping Program Pamsimas
kegiatan
PAMSIMAS disalurkan ke masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui
rekening KKM
2. Koordinator KKM bersama bendahara diwajibkan membuka rekening di Bank BPD
terdekat dengan lokasi desa atas nama KKM (Nama Desa)
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3. Petjanjian Kerjasama ditanclatangani oleh Perbekel (Perbekel) sebagai Pihak Pertama
dan Koordinator KKM sebagai pihak kedua diketahui oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Satker SNVT/SKS Pamsimas Kabupaten dan disahkan oleh Kepala Satker
SNVT/SKS Pamsimas Kabupaten/Kota.
4. Dalam melakukan pencairan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh KKM,

maka KKM mengajukan berkas pencairan dana kepada Perbekel selaku Pengguna
Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :
Penyaluran dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping Program
Pamsimas kepada KKM dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, tahap I: 40% tahap II:
40%, dan tahap III: 20%.
Pencairan Dana Tahap I
Pencairan dana tahap I sebesar 40% (empatpuluh persen) dapat diajukan setelah PKS
II ditandatangani.
(1) Pengajuan SPP oleh KKM sebagai syarat penerbitan SPM:
•
•
•
•
•
•

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (PKS)
Akta/pencatatan notaris pembentukan KKM
Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD)
Ringkasan RKM, termasuk: kesanggupan kontribusi masyarakat
Rencana Penggunaan Dana Tahap I (RPD I)
Kuitansi sesuai jumlah clana tahap I yang ditanda tangani oleh Koordinator
KKM dan disahkan oleh PPK.

(2) Penerbitan SPM :
SPM diterbitkan oleh Perbekel setelah dilakukan pengujian terhadap dokumen
yang disyaratkan padabutir 1) di atas.
(3) Penerbitan SP2D :
Bendahara Desa akan menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dengan
melampirkan:
•
•
•

Ringkasan Kontrak/PKS
Daftar rekening KKM
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Pencairan Dana Tahap II
Pencairan dana tahap II sebesar 40% (empatpulub persen) dapat diajukan melalui
proses:
1. Pengajuan SPP oleh KKM sebagai syarat penerbitan SPM:
• Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD)
• Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang menyatakan 90% dana tahap I telah
digunakan
• Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, mencapai 30% yang ditanda
tangani oleh Koordinator KKM
• Rencana Penggunaan Dana Tahap II (RPD II)
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• Kwitansi sesuai jumlah dana tahap II yang ditandatangani

oleh Koordinator

KKM dan disahkan oleh PPK
ii. Penerbitan SPM :

SPM diterbitkan oleh Perbekel setelah dilakukan pengujian terhadap dokumen
yang disyaratkan pada butir 1) di atas.
iii. Penerbitan SP2D :
Bendahara Desa akan menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dengan
melampirkan:
•
•
•

Ringkasan KontrakJPKS
Nomor dan nama pemilik rekening KKM
Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Pencairan Dana Tahap III
Pencairan dana tahap III sebesar 20% (duapuluh persen) dapat diajukan setelah:
i. Pengajuan SPP oleh KKM sebagai syarat penerbitan SPM
• Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD)
• Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang menyatakan 90% dana tahap
sebelumnya telah digunakan;
• Copy rekening KKM yang menunjukkan dana in-cash sebesar 4 % telah
disetorkan
• Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, mencapai 60%;
• Kwitansi sesuai jumlah dana tahap III yang ditandatangani oleh Koordinator
KKM dan disahkan oleh PPK;
• Surat Pemyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SPKMK);

ii. Penerbitan SPM :
SPM diterbitkan oleh Perbekel setelah dilakukan pengujian terhadap dokumen
yang disyaratkan pada butir 1) di atas.
iii. Penerbitan SP2D :
Bendahara Desa menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dengan melampirkan:
• Ringkasan Kontrak/PKS
• Nomor dan nama pemilik rekening KKM
• Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
5. Pencairan dana akan dilaksanakan oleh perbekel selaku pengguna anggaran setelah KKM
mengajukan syarat-syarat pencairan dana seperti tersebut diatas sesuai dengan tahap
pencairan.
6. Perbekel selaku pengguna anggaran dapat melakukan penangguhan pencairan dana Tahap
II dan III, jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan ataupun dana di lapangan
sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh Inspektorat Kabupaten.
7. Pengguna Anggaran melakukan pencatatan terhadap segala kegiatan penerimaan dan
pencairan dana sesuai tahapan antara lain: Nomor dan Tanggal Kerjasama, Jenis Lingkup
Pekerjaan, jadwal penyelesaian pekerjaan, nilai pembayaran yang diminta, identitas
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penerima pembayaran (Nama orang, alamat, nomor rekening bank), keabsahan dokumen
pendukung.
8. Sisa dana yang terjadi akibat adanya kelebihan perhitungan biaya perkerjaan setelah RAB
pekerjaan dihitung secara teknis, maka sisa dana tersebut dapat dicairkan dan tetap berada
di rekening desa untuk selanjutnya dihitung dalam neraca pada Pertanggung Jawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
9. Terhadap temuan kerugian Negara atas kekurangan volume pekerjaan dari target volume
yang diharuskan atas temuan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten, maka wajib
dikembalikan ke kas atau rekening desa untuk dicatat dalam neraca APBDes dan
digunakan untuk program pembangunan di desa.
10. Apabila ditemukan
penyelewengan
dana oleh Pelaku Kegiatan,
maka wajib
mengembalikan dana kepada masyarakat setempat dan dimasukan ke rekening desa untuk
digunakan
dalam
kegiatan
program
pembangunan
di
desa.
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BAB III
ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN DANA BLM

3.1 Ketentuan Umum
1. Pelatihan intensif di lapangan (coaching) pengelolaan dan pembukuan keuangan
KKM wajib dilakukan sebelum PKS ditandatangani. Coaching dilakukan oleh TFM
kepada KKM dengan biaya operasional Fasilitator.
2. KKM wajib melakukan pembukuan dimulai sejak diterimanya dana incash.
3. Pemeriksaan pembukuan KKM dilakukan oleh TFM setiap bulan dengan
menggunakan Form Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM.
Prosedur selengkapnya lihat SOP Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM.
4. Kegiatan administrasi dan pembukuan program Pamsimas dilakukan oleh KKM
bersama-sama dengan Satuan Pelaksana (Satlak) Pamsimas.
5. Kegiatan administrasi dan pembukuan dilakukan dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan program yang membutuhkan pencatatan yang jelas dan
cermat yang dilengkapi dengan bukti-bukti nyata.
6. KKM diwajibkan menyimpan seluruh dokumen setiap tahapan proses baik yang
bersifat keuangan ataupun non-keuangan selama 10 (sepuluh) tahun sejak pasca
program.
7. KKM harus menyusun laporan keuangan setiap bulan dan diumumkan melalui papan
informasi.
8. KKM mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat melalui
Laporan Penggunaan Dana (LPD) secara terbuka (transparan) dan dapat
dipertanggungjawabkan, sebelum melakukan pengajuan pencairan dana BLM
tahap/termin berikutnya.
3.2 Pembukuan dan Administrasi Kegiatan
Jenis
Ur aian
Pembukuan
Rencana
1. RPD dibuat sesuai dengan
Penggunaan
kebutuhan dan target pelaksanaan
Dana-RPD
kegiatan.
2. RPD memuat rencana kebutuhan
bahan dan nilai yang akan
dibelanjakan
pada
rencana
pekerjaan. Sebelum
diajukan
RPD hams
disetujui
oleh
Koordinator KKM, diverifikasi
oleh Fasilitator (dengan paraf)
dan Koordiantor Kabupaten
3. RPD bukan merupakan dasar
untuk
menentukan
proses
pengadaan bahan, yang harus
melalui proses swadaya I survei
harga I pemilihan langsung I
penunjukan. Proses pengadaan
bahan lebih lanjut ditentukan
berdasarkan Rencana Anggaran
Biaya(RAB)
4. Dalam hal akan melakukan
pengadaan, Tidak dibenarkan

Kelengka pan

Pelaku

RPD merupakan
dokumen yang
digunakan pada
setiap pengambilan
uangdiBank

KKM
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menguraikan
atau
memecah
jumlah
pembiayaan
untuk
pengadaan
barang/jasa
tanpa
alasan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
Proses
pengadaan
bahan
selanjntnya
dilakukan
sesuai
prosedur
pengadaan
bahan yang dapat
dipertanggung-jawabkan,
BukuBarne

Buku
Penerimaan
dan
Pengel uaran

1. Buku Barne digunakan
Untuk
mencatat
penenmaan
dana
incash, APBD/ APBN, bunga
bank serta pengeluaran untuk
kegiatan KKM, serta biaya pajak
dan administrasi bank
2. Pencatatan buku bank dilakukan
oleh bendahara Satlak Pamsimas
setiap ada transaksi.
3. Saldo di buku Barne hams sama
dengan Rekening BarneKKM
4. Buku Bank ditutup setiap tanggal
25. Setelah ditutup diperiksa dan
ditandatangani
oleh
Satlak
Program Pamsimas, Koordinator
KKM, dan diketahui oleh
I. Perbekel.
Keluar-masuknya
dana
Pamsimas, baik tunai (incash)
maupun natura (inkind) dicatat
dalam buku penenmaan dan
pengeluran.
Pencatatan
dilakukan oleh Bendahara Satlak
Program Pamsimas.
2. Buku
penenmaan
dan
pengeluran ditutup tiap akhir
bulan pada tanggal yang sama
yaitu tanggal 25 tiap bulannya
agar setelah tutup buku masih
ada waktu untuk membuat
Laporan Kemajuan Kegiatan dan
Biaya
untuk menjadi bahan
rapat TFM dengan DPMU dan
Konsultan kabupaten pada akhir
bulan.
3. Pembayaran
insentif
hams
diberikan
secara
langsung
kepada setiap orang yang bekerja
(yang tidak termasuk dalam
kontribusi
masyarakat
inkindlnatura), baik secara sitem

1. Slip setor, SP2D KKM
APBD,
SP2D
APBN
2. Rekening Bank
KKM
diprint
setiap bulan
3. Tanda
bukti
hams
diberi
nomor urut.
4. Bukti transaksi
hams disimpan
sesuai
tanggal
dan
disimpan
sedemikian rupa
sehingga
tidak
bercecer
I. Bukti pembelian
KKM
dicatat setiap
transaksi dilakukan.
2. Nota asli dari toko
hams
mencantumkan
informasi: nama
toko, alamat, harga,
dan cap/stempel dari
toko.
3. Tanda bukti hams
diberikan nomor
umtsesuaitanggal
transaksi.
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Buku In kind

upah harian maupun
sistem
borongan/target.
4. Buku
Penerimaan
clan
Pengeluaran
setelah
ditutup
kemudian
diperiksa
clan
ditandatangani oleh
Bendahara, Ketua
Satlak
Program, Koordinator
KKM,
dan
diketahui oleh Perbekel.
1. Penerimaan
sumbangan
clari
masyarakat berupa material dan
tenaga kerja dicatat didalam
buku in kind
2. Form
Tanda
terima
InsentifiKontribusi
Inkind.
Jumlah nilai rupiah di kolom
"Jumlah/nilai Rp. Kerja harus
sama dengan kolom 9 (total Rp).
Buku in-kind tersebut ditutup
setiap tanggal 25 setiap bulan.

Bukti HOK harus
dirinci setiap orang
clan ditandatangani
oleh
orang
yang
bersangkutan, ticlak
boleh diwakilkan

Buku
Material I
Bahan

1. Buku Material/bahan digunakan Nomor Bukti yang KKM
untuk mencatat material/bahan
dicatat clalam buku
yang
telah
diterima
dan material
adalah
bahan/material
yang
telah nomor
bukti
dibayar.
penerimaan barang
2. Buku material
berguna
untuk
penyiapan RPD,
menyiapkan
pembayaran,
mengenclalikan
pengadaan agar sesuai target, dan
mengeval uasi pengaclaan bahan.
3. Buku material dibuat oleh Unit
Kerja Satlak Pamsimas (Teknik
dan Kesehatan) ditutup setiap
bulan
mengikuti
buku
penenmaan
dan
pengeluaran.
Setiap penutupan harus diperiksa
oleh Ketua
Satlak
Program
Pamsimas dan Tim Fasilitator
Masyarakat;

Laporan
Penggunaan
Dana(LPD)

I. LPD dibuat oleh Ketua Satlak
Pamsimas dan disetujui oleh
Koordinator KKM clan diketahui
oleh Perbekel untuk diperiksa
oleh Konsultan kabupaten.
2. LPD dibuat sebelum pencairan
tahap II clan III APBD/APBN
dan setelah kegiatan selesai
100%.
LPD
dibuat
jika
penggunaan clana telah mencapai

I. LPD merupakan

KKM

dokumen
pertanggungjawa
ban
Satlak
Pamsimas
atas
penggunaan clana
baik dari APBD
maupunAPBN
2. LPD
APBN
digunakan
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lebih dari 90% dan merupakan
salah satu persyaratan
untuk
mencairkan dana selanjutnya dari
KPPN (APBN)/ Kas Daerah
(APBD) LPD yang diajukan
harus dilampiri dengan bukti•
ukti transaksi pembayaran yang
didokumentasikan
secara khusus
sesuai prinsi p pengarsi pan yang
rapi dan lengkap

sebagai dokumen
pencairan
tahapan
BLM
dan
kegiatan
tel ah
selesai
100%

Catatan:
1. Transaksi diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus dilakukan
melalui mekanisme Transfer
2. Uang tunai di Kas Satlak tidak boleh lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta
rupiah) dan mengendap terlahi lama (maksimal 5 hari)

3.3 Pengelolaan

Kearsipan/Dokumen

Jenis
Dokumen
Dokumen

Uraian

Proses
Kegiatan
Pamsimas

berkaitan dengan proses
Pamsimas
mulai
dari
sosialisasi sampai dengan
realisasi penyaluran dan
pencairan dana, pelaporan,
permasalahan,
dlsb.
Penyusunan dokumen nu
berdasarkan
urutan
kegiatan
Semua dokumen proses
terkait kegiatan pengadaan
di tingkat masyarakat

Dokumen
Proses
Pengadaan
Tingkat
Masyarakat

Dokumen
Keuangan

Semua

dokumen

I. Semua
keuangan

yang

Kelengka pan

Pelaku

l.RKM

KKM

2. Imas
3. Pembentukan KKM
4. Akte Notaris/Pencatatan
Notaris
5. Surat Hibah

Tim KKM dan Tim
I. Pembentukan
Pengadaan
Pengadaan
2. Survei harga
3. Undangan Pemasukan
Penawaran
(Pengumuman
Pengadaan)
4. Daftar pemasok yang
masuk, Berita Acara
Pernbukaan, dan Berita
Acara Evaluasi dan
Penetapan Pemenang
5. Pembuatan
Surat
Perjanjian Kerja (SPK)

pencatatan I. Dokumen perencanaan KKM
baik asli
keuangan (RPD)
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ataupun foto copy yang
mencakup
seluruh
tahapan
mulai
dari
pengajuan
penarikan
dana ke Bank hingga
pengajuan
pencairan
dana
ke
dan
dari
masyarakat.
2. Penyusunan
dokumen
ini
berdasarkan
penggolongan kegiatan
keuangan.

2. SP2D
•
SPM dan
dokumen
pendukungnya.
3. Tanda
terima
uang
maupun bukti transaksi
(nota I faktur, dan
kwitansi ).
4. Semua Rekening Koran
dan
Buku Tabungan
(minimal barns dicetak
setiap akhir bulan),
5. Catatan
keuangan
(Buku Penerimaan dan
Pengeluaran,
beserta
buku Bantu)
6. Laporan
keuangan
(Laporan
Keuangan
Bulanan, dan LPD)

Dokumen
Kegiatan
bidang higienis
dan kesehatan
bark
di
masyarakat
ataupun
di
sekolah

Penyusunan dokumen ini
berdasarkan urutan
kegiatan dan menyangkut :
lokasi, pelaku, sasaran, dan
basil kegiatan

1. semua dokumen

Dokumen
Kegiatan
pelatihan
sarana air
minum dan
sanitasi
sekolah

Penyusunan dokumen mi Dokumen kegiatan:
berdasarkan ~enis kegiatan 1. pelatihan pengelolaan
administrasi dan
pemberdayaan
dan
peningkatan
kapasitas
keuangan,
masyarakat
2. pelatihan teknik sarana
air minum dan sanitasi,
3. dan peningkatan
kapasitas kelembagaan
melalui pembentukan

KKM

pemicuan perubahan
perilaku dengan CLTS,
2. promosi dan pemasaran
STBM.
3. advokasi I pelatihan
STBM (sanitasi total
berbasis masyarakat)

KKM

KKM
Dokumen
Kegiatan
pembangunan
sarana air
minum dan
sanitasi
sekolah

Penyusunan dokumen ini
berdasarkan urutan
kegiatan di lapangan

Dokumen yang meliputi:
1. basil MP A bi dang air
minum dan sanitasi
2. basil survei harga
bahan/peralatan/upah,
3. basil survei dan
pengukuran bangunan

KKM

prasarana,
4. gambar rancangan dan
pelaksanaan,
5. rencana anggaran biaya,
jadwal pelaksanaan

pekerjaan,
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6. revisi pelaksanaan
kegiatan
Foto-foto
kegiatan
dan
dokumentasi
kegiatan

Foto
kegiatan KKM
pembangunan mulai dari :
0%, 25%, 50%, 75 % dan
I 00% serta foto sarana
yang telah dimanfaatkan
masyarakat
(dilengkapi
dengan
pemanfaat/pengguna
sarana
tersebut)
untuk
sarana pengambilan (misal
HU, KU dan SR)

Hal-hal Penting dalam
Pengelolaan Keuangan oleh Satlak Pamsimas
1. Setiap buku dan laporan harus diberi nama KKM,judul buku/laporan, dan periode
2. Satlak Pamsimas tidak boleh mengeluarkan biaya untuk Konsultan dan Fasilitator,
seluruh aparat pemerintah dan seluruh unsur yang terkait baik langsung maupun tidak
langsung dengan kegiatan Pamsimas.
3. Pembayaran kepada pemasok barang/jasa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
dan disepakati dalam kontrak pengadaan bahan atau kontrak sewa peralatan. Tim
Fasilitator dan Koordinator Kabupaten harus memantau proses kemajuan pengadaan
terse but.
4. Dana Kas Satlak Pamsimas dilarang dipegang/dititipkan kepada pihak manapun juga atau
disimpan dalam rekening apapun. Dana tersebut hanya boleh dipegang Bendahara sebagai
kas Satlak Program Pamsimas.
5. Bukti-bukti pembayaran yang telah dijilid dalam berkas LPD harus disimpan di
Sekretariat KKM dalam rangka pengajuan pencairan dana. Koordinator KKM berhak
untuk memeriksa arsip dan pembukuan Satlak program Pamsimas kapan saja, dan
sewaktu-waktu dapat meminta fotocopy bukti pembayaran dalam rangka tugasnya
sebagai pengendali dan pembina Satlak Program PAMSIMAS.
6. Bila terjadi perubahan harga, item dan volume pekerjaan antara perencanaan dalam RKM
dengan pelaksanaan kegiatan dan adanya penghematan karena efisiensi harus digunakan
untuk pengembangan kegiatan yang menunjang pelaksanaan Pamsimas dengan membuat
Berita Acara Revisi
7. Apabila dana kas operasional di Bendahara melebihi 2 juta dan telah mengendap selama 5
hari,
maka
harus
disetorkan
kembali
ke
Rekening
KKM.
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BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
4.1 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KKM sebagai penerima Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping
Program Pamsimas waj ib melaksanakan kegiatan yang sudah tercantum didalam RKM
yang telah disetujui, Di dalam setiap pelaksanaan kegiatan akan dikenakan peraturan
perpajakan
yang berlaku umum yaitu hanya pada saat pembelian barang. KKM
mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang terkait dengan perpajakan dengan cara
melampirkan semua pengeluaran yang didalamnya terdapat pengenaan pajak oleh
supplier. KKM wajib menyusun administrasi, melaksanakan pencatatan dan pembukuan
serta menyimpan
semua pencatatan dan dokumen
secara rapi dan aman dan
mempertanggungjawabkan
kepada Kepala Satker Pamsimas Kabupaten Gianyar melalui
Pemerintah Desa setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri:
1. Berita Acara Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua)
orang saksi
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Koordinator
KKM;
3. Foto/film kegiatan yang dihasilkan;
4. Daftar Perhitungan Dana awal, penggunaan dan sisa dana.
5. Surat pemyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
6. Laporan penggunaan dana (LPD) tahap Ill (100%) beserta LPD penggunaan tahap
sebelumnya
7. Bukti slip setor ke kas Negara (jika ada).
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, Kepala Satker Pamsimas Kabupaten melakukan
verfikasi atas laporan pertanggungjawab; kemudian Kepala Satker Pamsimas Kabupaten
mengesahkan Berita Acara Serah Terima hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian
kerjasama. Untuk mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan administrasi menjelang akhir
tahun anggaran, KKM diharapkan dapat menyelesaikan proses pelaksanaan kegiatan lebih
awal.
4.2 MONITORING DAN EVALUASI
Terkait dengan penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping Program
Pamsimas, Satker Pamsimas Kabupaten bertanggungjawab atas:
1. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran dana BLM di wilayah kabupaten;
2. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran dana BLM di wilayah kabupaten;
3. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran dana BLM di wilayah kabupaten.
Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan
penyaluran Bantuan Pemerintah, Satker Pamsimas Kabupaten melaksanakan monitoring dan
evaluasi antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap:
1. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan pedoman umum dan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di tingkat Masyarakat yang telah
ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
2. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi berdasarkan data Quick Status (QS)
didalam www.pamsimas.org.
Satker Pamsimas Kabupaten diharuskan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan di
masyarakat.
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2.5 SANKSI

Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian
pelaksanaan Bantuan Pemerintah dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pemerintah dalam Program Pamsimas, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai
penyimpangan dan dapat diberikan sanksi sesuai peraturan/perundang-undangan yang
berlaku baik kepada pribadi maupun kelompok yang melakukan penyimpangan. Pemantauan
dapat dilakukan oleh:
Internal : monitoring berkala, Inspektorat Kabupaten,
eksternal : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
Sanksi dapat berupa:
pengembalian dana baik ke rekening KKM, maupun ke kas Negara atau rekening khusus
penangguhan pembayaran
penghentian pembayaran
proses hukum
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BAB V
PENGGUNAAN PENGHEMATAN
Apabila terdapat pengehamatan dana dari kegiatan di masyarakat, maka harus
digunakan untuk pengembangan sesuai dengan kegiatan di dalam Rencana Kerja Masyarakat
(RKM).
5.1 Ketentuan Umum

1. Penghematan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping Program
Pamsimas merupakan penghematan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
direncanakan dalam RKM, seperti kegiatan pelatihan, pembangunan fisik,
pelaksanaan pengadaan, kegiatan bidang kesehatan - PBHS di masyarakat dan di
sekolah dan termasuk bunga bank.
2. Pemanfaatan penghematan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping
Program Pamsimas hanya diperkenankan untuk kegiatan pengembangan yang dapat
menambah pemanfaat bagi masyarakat dengan menambah volume kegiatan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, dan kegiatan pendukungnya, antara lain pemicuan
PHBS melalui rembug/pertemuan pleno masyarakat tentang penggunaan
penghematan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping Program
Pamsimas.
3. Penggunaan penghematan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping
Program Pamsimas harus dilengkapi Berita Acara Revisi RKM serta mendapatkan
persetujuan DPMU.
4. Pemanfaatan penghematan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Pendamping
Program Pamsimas tidak diperkenankan digunakan untuk mendanai Biaya
Operasional KKM.
5.2 Prosedur Penggunaan Penghematan Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana
Pendamping Program Pamsimas
Berikut adalah prosedur pemanfaatan penghematan Bantuan Keuangan Kepada
Desa Dana Pendamping Program Pamsimas
No LangkahLanzkah
Membuat
Laporan
Realisasi Fisik
dan
Biaya

Tujuan

Basil

1. Laporan
Membuat
Realisasi
Laporan
Fisik dan
Realisasi Fisik
Biaya
dan
Biaya
demi kejelasan 2. Berita
Acara
apa yang telah
Revisi
dilaksanakan/
RKM
dibangun serta
3. Amande
penggunaan
ment.
dananya.

Uraian

Pelaku

Laporan Realisasi
Fisik dan Biaya
dibuat berdasarkan
target yang tertuang
di dalam RKM dan
Berita Acara Revisi
RKM, hargaharga
aktual, J umlah orang
maupun peralatan
yang
telah
digunakan. Jumlah
rekapitulasi
harganya
adalah
dana yang akhirnya
dikeluarkan
oleh
KKM.

KKMdan
Satlak
PAMSIMAS
dibantu oleh
TFM
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Melakukan Uji
Fungsi
Fisik
100% RKM

Memfasilitasi
masyarakat
untuk
pertemuan
pleno
Merencanakan
Penggunaa
penghematan
Bantuan
Keuangan
Kepada Desa
Dana
Pendamping
Program
Pamsimas

Memastikan
keberfungsian
dari sarana air
mm urn,

Berita Acara Uj i
Fungsi
dilakukan terhadap
Uji Fungsi
semua sarana air
mmum yang telah
sanitasi
di
selesai dibangun.
sekolah yang
sudah selesai
dibanzun
Masyarakat
Berita Acara • Dari kegiatan uji
dapat
Penggunaan
fungsi (langkah•
menyepakati
langkah no 2) Bila
Penghemata
kegiatan untuk n
telah dinyatakan,
penggunaan
berfungsi baik dan
tidak perlu ada
penghematan
penyempumaan
maka penghematan
Bantuan Keuangan
Kepada
Des a
Dana Pendamping
Program
Pamsimas dapat
direncanakan
untuk
dimanfaatkan
pengembangan
• Bila
hasil
UJl
fungsi
perlu
penyempunaan
maka
dilakukan
perbaikan dengan
menggunakan
penghematan
Bantuan Keuangan
Kepada
Desa
Dana Pendamping
Program
Pamsimas
(penggunaan dana
harus efektif)
• Bila
setelah
perbaikan untuk
penyempumaan
sarana masih ada
sisa dana, dapat
digunakan
pengembangan
untuk menambah
pemanfaat sesuai
dengan kebutuhan
masvarakat yang

KKM, FM
Teknis,
Sanitarian,
Fasilitator
STBM, dan
Koordinator
Kabupaten
KKMdan
Satlak
PAMSIMAS
,
TFM,
Koordinator
Kabupaten
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• a

Finalisasi
Penggunaan
penghematan
Bantuan
Keuangan
KepadaDesa
Dana
Pendamping
Program
Pamsimas

Penggunaan
penghematan
dana Bantuan
Keuangan
KepadaDesa
Dana
Pendamping
Program
Pamsimas
secara efektif:
dan tepat
sasaran
Perubahan
kegiatan dan
atau biaya
harus tertuang
didalam PKS

Memfasilitasi
penyusunan
amandment
PKS
r

mendukung
air
kegiatan
dan
rmnum
di des a
sanitasi
dengan
sasaran
melalui
musyawarah

.

Berita Acara
Revisi RKM
yang siap
ditandatang
am
DPMU

pertemuan
Setelah
pleno, KKM dibantu
oleh
TFM
memfinalkan
penggunaan
penghematan dalam
BA Revisi RKM &
Lampiran BA Revisi
RKM

KKM, TFM,
Koordinator
Kabupaten

Amandment
Perjanjian
Kerja Sama
(PKS)-BLM
APBN, atau
APBD

Setelah penggunaan
penghematan dana
BLM dibuatkan
revisi RKM, maka
KKM dibantu oleh
TFM menyusun
amendment PKS
APBN, APBD

KKM, TFM,
Koordinator
Kabupaten

. BUPATI GIANYAR,
)

~·

Ttd.

· A.A. GDE AGUNG BHARATA
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DANA PENDAMPING PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI MASYARAKAT
BAB I
PELAKSANA KEGIATAN TINGKAT MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat, merupakan tahapan pelaksanaan
dari RKM yang telah disetujui dan disahkan dan telah dilakukan penandatanganan
PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Koordinator KKM dan PPK Pamsimas Kabupaten dan
disahkan oleh Kepala Satker Kabupaten. Format PKS seperti mengacu pada Juknis
Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Program Pamsimas. Dalam pelaksanaan kegiatan
di tingkat masyarakat ada beberapa jenis kegiatan yang dapat dilakukan sebagaimana yang
diusulkan dalam RKM, diantaranya: (1) Pelatihan untuk Pelaksanaan Program; (2)
Pembangunan Sarana Air Minum di Masyarak:at dan Sanitasi di Sekolah; dan (3)
Peningkatan/Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Penanggung jawab utama kegiatan pelaksanaan di tingkat masyarakat adalah KKM
sebagai lembaga pengelola program, sedangkan lembaga pelaksana program di tingkat
masyarak:at adalah satuan pelaksana (satlak). Pelaksanaan kegiatan tingkat masyarakat
didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas terdiri dari: a) Tim
Fasilitator Masyarakat (TFM); dan b) Fasilitator Senior (FS), sedangkan bidang kesehatan,
masyarakat didampingi oleh Tim Fasilitator STBM. Distric Coordinator (DC) memiliki peran
yang sangat penting dalam memastikan pencapaian jumlah target penerima manfaat dan
memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan program di tingkat desa untuk dapat
dilaksanakan secara baik, tepat waktu serta kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan,
seperti: (1) pengawasan terhadap pendampingan masyarakat; (2) pengawasan terhadap
kualitas hasil kegiatan di tingkat masyarakat (kegiatan promosi kesehatan, pelatihan, dan
kegiatan konstruksi); dan (3) pengawalan terhadap pelak:sanaan pengamanan sosial dan
lingkungan.
1.1 PELATIHAN TINGKAT MASYARAKA T
1.1.1 Ketentuan Umum
1) Pelatihan bagi masyarakat desa sasaran harus berupaya memperlancar proses belajar
untuk merubah perilaku dan kemampuan masyarakat dengan cara meningkatkan
pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan
tujuan Pamsimas.
2) Pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan harus dilakukansecara sistematis dan
profesional.
3) Peserta pelatihan terdiri dari perwakilan masyarakat yang telah ditentukan,yaitu ada
keterwakilan kelompok kaya dan miskin, serta ada keseimbangan antarajumlah lakilaki dan perempuan.
4) Waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan, sebagai
contoh pelatihan teknik dan pembukuan harus dilaksanakan sebelum kegiatan
pembangunan sarana fisik (konstruksi) dimulai. Hal ini penting karena waktu
pelaksanaan pelatihan sering tidak: sesuai ak:ibat adanya kegiatan lainnya.
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5) Narasumber dapat berasal dari perwakilan dari instansi terkait (jika memungkinkan)
dengan difasilitasi oleh DPMU. Sebagai contoh pelatihan materi teknik disampaikan
oleh Dinas PU dan pelatihan rnateri kesehatan oleh Dinas Kesehatan.
6) Kegiatan pelatihan di tingkat masyarakat terdiri dari dua jenis, yaitu: (i) pelatihan
peningkatkan kapasitas untuk menjamin kegiatan sesuai dengan perencanaan, dan (ii)
pelatihan peningkatan kemampuan dan ketrampilan rnasyarakat dalam melakukan
operasi dan pemeliharaan sarana air minum, sanitasi dan kegiatan kesehatan.
Beberapa jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah:
A. Pelatihan untuk Satlak Pamsimas:
I) Administrasi dan keuangan
• Pengelolaan keuangan dan pembukuan untuk laporan bulanan
• Pelaporan keuangan
• Administrasi proyek
• Pengembangan organisasi dan kepemimpinan
2) Pelatihan teknis
• Pengenalan opsi sarana air minum dan sanitasi
• Perencanaan teknis (perhitungan biaya, pembuatan dan pembacaan gambar
kerja sederhana)
• Pembangunan SP AMS (penggalian pipa, penyambungan pipa,
• Pekerjaan
• Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat
• Perlindungan daerah tangkapan air (P-DTA)
• Pembuatan laporan pekerjaan
3) Pelatihan kesehatan
a. Pelatihan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat
• Pemicuan untuk menghentikan kebiasan BABS
• CTPS dengan benar dan pada waktu yang tepat
• Promosi Hiygiene dan Sanitasi
b. PHBS di sekolah
• Pemicuan untuk menghentikan kebiasan BABS
• CTPS dengan benar dan pada waktu yang tepat
• Promosi Hygiene dan Sanitasi sekolah
B. Pelatihan untuk Badan Pengelola:
l) Administrasi keuangan
• Pengelolaan keuangan dan pembukuan
• Pelatihan pembuatan laporan akhir
2) Pelatihan teknis
• Perlindungan Daerah Tangkapan Air (P-DTA)
• Operasi dan pemeliharaan SPAMS
• Pengembangan dan optirnalisasi jaringan SP AMS
3) Pelatihan kesehatan
• Inspeksi sanitasi dan pemeriksaan kualitas air
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1.1.2 Prosedur Pelatihan Tingkat Masyarakat
Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan pelatihan tingkat rnasyarakat.
Tabel 2.1 Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Tingkat Masyarakat
No

Langkah-Langkah

Kegiatan Persiapan
1.
KKM memastikan

waktu dan tempat
penelitian

2

KKM membuat undangan
pelatihan

3.

Membuat modul/materi

pelatihan
4.

KKM menyiapkan alat
tulis dan alat bantu
lainnya, termasuk
konsumsi

Kegiatan Pelaksanaan
1.
Pembukaan pelatihan

Tujuan
nnn
Menentukan waktu yang tepat
dan lokasi pelatihan yang
sesuai sehingga dapat dihadiri
oleh sesuatu perwakilan
masyarakat yang sudan
ditentukan sebelumnya

Uraian/Hasil

Pelaku

Hasil
'

KKM dibantu TRM mereview kembali jafwal pelaksanaan
pelatihan yang tertuang dalam RKM dan disesuaikan
dengan kondisi pasca RKM setuju untuk kemudian
menjadwal ulang kegiatan pelatihan. Hal penting yang perlu
diperhatikan dalam mereview jadwal adalah waktu
kesibukan masyarakat yang berbeda – beda (laki-laki dan
perempuan, kaya dan miskin)
Undangan pelatihan yang sudah dibuat harus sudah
disebar sebelum pelaksanaan kepada semua
perwakilan masyarakat yang akan ikut dalam
pelatihan serta kepastian kehadiran dalam pelatihan

Memastikan semua
orang yang sudah
ditentukan untuk
mengikuti pelatihan
mendapat informasi
jadwal pelatihan (waktu
dan lokasi pelatihan)
Memastikan memberi pelatihan TRM mempersiapkan modul pelatihan, meliputi
:
yang akan diberikan kepada
1. Merumuskan tujuan tiap pelatihan
masyarakat sudah siap,
2. Menyusun Kurikulum tiap jenis pelatihan
termasuk bahan bacaan yang 3. Mengembangkan dan menetapkan materi
akan dibagikan
serta teknis pembelajaran
4. Menyesuaikan modul pelatihan yang ada
dengan koneksi local

Kesepakatan waktu dan KKM dan TFM
tempat pelatihan

Selain peserta
KKM
pelatihan mendapat
undangan dan adanya
kepastian kehadiran.

Modul Pelatihan

TFM dan
Koordinator
Kabupaten

Memastikan semua alat tulis
dan alat bantu yang di
perlukan sudah siap sehingga
pelatihan dapat berjalan
dengan lancar

Alat bantu pelatihan harus disesuaikan dengan
teknik pembelajaran yang sudah disusun
sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga
kelancaran proses pelatihan

Alat tulis dan alat bantu KKM dan TFM
pelatihan, serta
konsural. Rencana yang
dibutuhkan sudah harus
tersedia disini.

Peserta mendapatkan arahan
dari pejabat Pansimas

Pembukaan pelatihan akan menjelaskan
maksud dan tujuan dari pelatihan serta
menguraikan mengenai harapan yang akan
dicapai oleh masyarakat dalam pelatihan.
Materi yang akan disampaikan dalam
pembukaan sebaiknya disiapkan dengan baik.

Pelatihan dibuka
secara resmi

Pejabat
Setempat
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.

No

2.

3.

Langkah-langkah

Tujuan

Uraian/Hasil

Perkenaan sebaiknya dilakukan melalui sebuah permainan
1. Mencairkan suasana antara
sehingga tercipta suasana pelatihan yang cair dan tidak
peserta dengan tim pelatih’
kaku. Memilih ketua kelas dari peserta untuk membantu
2. Peserta Mengetahui atur
dalam berproses selama pelaksanaan pelatihan. Alur
pelatihan dan materi yang akan
pelatihan menjelaskan secara sistematik urutan/tahapan
di diskusikan
pelatihan termasuk tujuan dari masing – masing tahapan
3. Adanya kesepakatan yang di
tersebut
atur bersama dalam proses
belajar
Materi yang harus disampaikan untuk masing – masing jenis
Meningkatkan pengetahuan dan
Menyampaikan materi pemahaman peserta terhadap materi pelatihan meliputi :
1. Administrasi Keuangan
pelatihan sesuai metode
- pengelolaan keuangan dan pembentukan untuk laporan
dan media yang telah
bulanan
direncanakan
- pelaporan keuangan
- administrasi proyek
- pengembangan organisasi dan kepemimpinan
2. Pelatihan teknis
- pengenalan (pemilihan) opsi sarana air minum dan
sanitasi perencanaan teknis (perhitungan biaya,
pembuatan dan pembacaan gambar kerja sederhana)
- pembangunan SPAMS (penggalian pipa, penyambungan
pipa, pekerjaan sipil)
- perlindungan daerah tangkapan air (P-DTA)
3. Pembuatan laporan pekerjaan pelatihan kesehatan
pelaksanaan program UKS
- inspeksi sanitasi
.
- cuci tangan pakai sabun
Pelaksanaan program PHBS di masyarakat
-kesehatan lingkungan
- cuci tangan pakai sabun
- buang air besar di tempat yang aman
- kualitas air

Orientasi Pelatihan :
1. Perkenalan
2. Penjelasan Alur dan Tujuan
Pelatihan
3. Kontrak Belajar

Hasil

Pelaku

Suasana menjadi cair,
Fasilitator/pelatih
adanya kontrak belajar
yang disepakati peserta.
Peserta paham dan jelas
kemana arah dan tujuan
dari pelatihan

Pemahaman dan
pengetahuan peserta
meningkat sehingga
dapat melaksanakan
kegiatan dengan baik

Fasilitator/pelatih
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No
4.

Langkah-Langkah
Melakukan praktek
terhadap materi yang
disampaikan (jika
memungkinkan)

5.

Merangkum hasil
pelatihan dan
manfaatnya dalam
tugas
6. Mengagendakan
kesepakatan tindak
lanjut dari pelatihan
7.

KKM dibantu oleh TFM
membuat pelaporan kegiatan

Tujuan
Meningkatkan ketrampilan
peserta terhadap materi yang
telah diberikan

Peserta pelatihan
mendapatkan kesimpulan dari
materi yang telah disampaikan
dan hubungannya dengan
tugas yang akan dilakukan
Masyarakat dapat membuat
dan menyepakati rencana
tindak lanjut pasca pelatihan
Memberikan laporan
kepada masyarakat tentang
pelaksanaan pelatihan

Uraian/Hasil

Hasil

Pelaku

Proses praktek dapat dilakukan pada saat pelatihan atau
secara on the job training di waktu yang terpisah
(setelah pelatihan). Misal praktek tentang pemasangan
pipa, dapat dilakukan pada saat proses pembangunan
fisik SRAM memasuki tahap pemasangan pipa
Kesimpulan yang diberikan berisi rangkuman dari sebuah
materi dan kaitannya dengan tugas yang akan dilakukan
oleh masyarakat

Ketrampilan peserta
meningkat sehingga
dapat melaksanakan
kegiatan dengan baik

Rencana tindak lanjut yang dibuat berisi
kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan
masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan
yang telah direncanakan dalam RKM
Laporan berisi besaran dana yang digunakan dalam pelatihan
peserta pelatihan, waktu dan lokasi pelatihan serta rencana
tindak lanjut.

Rencana Tindak Lanjut
(RIL)

Peserta Pelatihan
disamping
fasilitator/pelatih

Laporan kegiatan

KKM bersama TFM

Fasilitator/pelatih

Peserta lebih paham Fasilitator/pelatih
maksud dan tujuan dari
pelatihan
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1.2 PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM DI MASYARAKAT DAN SANITASI
DISEKOLAH
1.2.1 Ketentuan Umum
A. Air Minum di Masyarakat dan Sanitasi Sekolah
1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air min um di masyarakat dan sarana
sanitasi di sekolah untuk Sekolah Dasar/sederajat merupakan kelanjutan dari
tahapan perencanaan teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja Masyarakat
(RKM). Tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Sadak
Pamsimas dalam rangka untuk mewuj udkan sarana air minum di masyarakat dan
sarana sanitasi di sekolah yang dibutuhkan sesuai perencanaan.
2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air minum di masyarakat dan sarana
sanitasi di Sekolah Dasar/sederajat hams sesuai dengan spesifikasi (persyaratan)
teknis yang ditentukan agar sarana yang dibangun mempunyai kualitas tinggi
(aman, kuat, dan tahan lama).
3) Sarana air minum yang terbangun hams memenuhi persyaratan 4K, yaitu: kualitas,
kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Sarana air minum yang terbangun harus
dapat dikembangkan hingga mencapai 100% masyarakat terlayani terkait
ketersediaan sumber air dan [aringan layanan. Untuk menjamin keberianjutan,
pelayanan distribusi kepada masyarakat dilaksanakan menggunakan SR (Lampiran
PT 3-0), yang hams dikawal sejak pelaksanaan pekerjaan dan direalisasikan
minimal pada saat pelaksanaan ujifungsi hams sama dengan yang direncanakan

dalam dokumen RKM
4)

Hasil yang dicapai berupa bangunan hams berkualitas dan memenuhi spesifikasi teknis,
bermanfaat sesuai umur rencana bangunan, mudah dalam operasi dan pemeliharaan oleh
warga sehingga dapat berkesinambungan.

5) Penempatan sarana air minum di masyarakat hams mudah diakses oleh masyarakat
dalam rangka keberlanjutan sarana, sedangkan penempatan sarana sanitasi di
sekolah hams mudah diakses oleh siswa.
6) Pembangunan konstruksi sarana oleh masyarakat dengan kontribusi masyarakat
baik dalam bentuk uang tunai minimal 4% (incash) maupun kontribusi tenaga kerja
dan material (inkind) yang mendukung pelaksanan kegiatan konstruksi, dan lainlain) minimal 16%. Kontribusi berupa material (inkind) tetap hams memenuhi
spefisikasi teknis yang dipersyaratkan
B. Perlindungan Daerah Tangkapan Air (P-DTA)
1) Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan sumber air baku, maka perlu upaya
perlindungan daerah resapan air dengan membuat Perlindungan Daerah Tangkapan
Air (P-DTA). Kegiatan perlindungan daerah tangkapan air (P-DTA) ditujukan
untuk memberi kesadaran kepada masyarakat berbagai kerusakan alam dan usaha
pelestarian lingkungan.
2) Kegiatan perlindungan daerah tangkapan air (P-DTA) harus dapat menjamin
kontribusi perbaikan lingkungan dalam upaya [angka panjang untuk mengisi
kembali sumber air.
3) Pelaksanaan kegiatan ditujukan sebagai upaya pelestarian lingkungan dan
perlindungan daerah tangkapan air di sekitar sumber air maupun daerah yang tidak
langsung diambil sumbemya.
4) Pelaksana kegiatan melibatkan masyarakat secara aktif. Penguatan kapasitas
melalui pelatihan harus diberikan ke masyarakat sebelum melakukan kegiatan PDTA.

https://jdih.gianyarkab.go.id

Tabel 2.2 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana .Air Minum
Langkah/Kegiatan
'

.. ~-

.

Tujuan

Uraian..
J

Hasil

Pelaku
'

• ~=

..

TAHAP FERSIAPAN
Ketrampilan Satlak Pamsimas
meningkat dan mampu
melaksanakan pekerjaan
konstruksi dengan baik

TFM Koordinator Kabupaten,
KKM dan Satlak

Memberikan informasi yang Sebelum kegiatan fisik dimulai, Satlak Pmsimas harus
terbuka (transparan) sebagai membuat dan memasang papan informasi di tempat
bentuk pengawasan bersama strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat. Papan
informasi berisi struktur organisasi KKM Jenis/Nama
kegiatan, Volume kegiatan, Biaya kegiatan (termasuk
komposisi pembiayaan) dan batas penyelesaian
pekerjaan

Papan informasi yang
informatif

KKM dan Satlak

Memastikan kesesuaian
Kegiatan meliputi :
kebutuhan volume lapangan yang a. Pengukuran kembali ketahanan volume
sebenarnya berdasarkan item lapangan sesuai dengan item pekerjaan
pekerjaan dan jenis material
b. Memastikan kembali lokasi, jalur dan kendalayang telah ditentukan dalam RKM kendala yang berpotensi menghambat pekerjaan
yang terkait dengan volume

Volume yang tepat sesuai dengan kebutuhan

1. Pelatihan Teknis

Meningkatkan pemahaman
dan ketrampilan Satlak
Pansimas dan masyarakat
di bidang teknis
pembangunan SPAMS,
system pelayanan 100%,
operasi dan pemeliharaan,
dan pentingnya
perlindungan daerah
tangkapan air

2.Pembuatan
dan
pemasangan
papan informasi

TAHAP FELAKSANAAN
1. Melakukan
pengecekan antara
desain dengan kondisi
di lapangan (manual
chek 0%)

Pelatihan ini merupakan pelatihan prakonstruksi yang
diikuti oleh Satlak Pansimas, KKM, tukang, serta
masyarakat yang terlibat dalam pembangunan sarana air
minum dan sarana sanitasi di sekolah, serta perlindungan
daerah tangkapan air

Satlak dan organisasi
masyarakat dengan
pendampingan fasilitator dan
FS coordinator Kabupaten
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.

Langkah/Kegiatan
2. Membuat jadwal

pelaksanaan yang
disesuaikan dengan kondisi
lapangan, cuaca dan
kemampuan masyarakat

.

Tujuan
Terlaksananya pekerjaan tepat
waktu, efektif dan efisien

Uraian
Kegiatan meliputi :
a. pertemuan dengan masyarakat
yang terkait dengan ketersediaan
material dan kesiapan tenaga
kerja
b. Memastikan ketersediaan tenaga
terampil (tukang) yang terdapat
di desa tersebut.

Hasil
a. Jadwal pelaksanaan terperinci yang
memuat ketersediaan in-kind, tenaga
kerja masyarakat, volume pekerjaan
dan jangka waktu penyelesaian yang
dibuat perhari (disesuaikan dengan
ketersediaan material, peralatan dan
tukang) serta jadwal pencairan
b. Keputusan bersama mengenai
penggunaan pihak ketiga sebagai
pelaksana terkait dengan
keterbatasan sumber daya manusia
dan teknologi (jika ada

Pelaku
Satlak dan organisasi
masyarakat dengan
pendampingan
fasilitator,FS

Terpilihnya Pihak ketiga
yang dapat mendukung
kegiatan pelaksanaan
konstruksi

Kegiatan meliputi :
Melakukan survey harga, diskusi dan
menggali informasi ke banyak pihak untuk
mencari tenaga pelaksana dan atau
pengadaan material (pihak ketiga) yang
mampu melaksanakan pekerjaan dan atau
pengadaan material/alat.
Pemilihan pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan yang berlaku (lihat Juknis
pengadaan barang dan jasa tingkat
masyarakat)

Terpilihnya pihak ketiga sesuai
Salfak dan tim pengadaan
dengan pendampingan
prosedur dengan memastikan
fasilitator, FS
kembali kesanggupan dan
kemampuan melaksanakan
pekerjaan yang sesuai spesifikasi
teknis dengan harga yang termurah
dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Pengadaan material dan a Melengkapi
kebutuhan material
alat bantu sesuai dengan
untuk pembangunan
kebutuhan
infrastruktur
b. Mempermudah dalam
setiap tahapan
pelaksanaan sesuai
dengan tenaga kerja
yang disiapkan

Kegiatan meliputi :
a. Pembelian material
Pembelian material sesuai dengan
ketentuan yang berlaku (lihat Juknis
pengaduan barang dan jasa di
tingkat masyarakat)
b. Pengumpulan material alam (inkind)

Tersedianya material
sesuai kebutuhan dan
sesuai spesifikasi teknis
yang diisyaratkan (missal
pipa SNI)

Penggunaan Pihak
Ketiga sebagai
pelaksana pekerjaan
dan atau pengadaan
material/alat
3.

Salfak dan tim pengadaan

.

Langkah/kegiatan

5. Pelaksanaan konstruksi
sarana air minum

6. Pengawasan rutin

7. Pengujian kualitas

sarana

"
.
Tujuan
Konstruksi sarana air minum
yang dibangun, sesuai standard
an spesifikasi teknis yang
ditentukan
Memastikan dan menjamin
pelaksanaan konstruksi sesuai
dengan perencanaan (sesuai
spesifikasi teknis penggunaan
material yang bermutu dan lain
– lain)
Memastikan seluruh sarana
berfungsi dengan baik
sesuai dengan perencanaan

Uraian

Hasil

Pelaku

Kegiatan Meliputi :
Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tahapan yang
ditentukan dalam jadwal pelaksanaan

Terbangunnya sarana air minum sesuai Satlak dan masyarakat dengan
dengan jadwal, biaya, dan mutu yang pendampingan fasilitator dan
FS coordinator kabupaten
dapat dipertanggungjawabkan

Melakukan pengawasan rutin di
lapangan dan membuat laporan
kemajuan pekerjaan konstruksi
Melakukan pengecekan terhadap
penggunaan material, kualitas
pemasangan, peletokan bangunan, dan
sebagainya sesuai dengan ketentuan
Melakukan
pengujian
dengan
mencoba seluruh sarana air minum
dan sanitasi berfungsi dengan baik.
Sebagai contoh air mengalir cukup
(kuantitas, kualitas, tekanan dan
ssebagainya) di seluruh hidran umum
dank ran umum

Sarana yang terbangun sesuai
dengan perencanaan dan
berkualitas tinggi

Satlak dan masyarakat dengan
pendampingan fasilitator dan FS
Koordinator Kabupaten

Satlak dan masyarakat dengan
Sarana air minum dan sanitasi
berfungsi dengan baik dan siap untuk pendampingan fasilitator dan FS
Koordinator Kabupaten
digunakan

Catatan: Sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan, perlu dilakukan pengambilan gambar atau foto kegiatan konstruksi mulai dari awal hingga
selesai masa konstruksi, sebagai berikut:
l.
Kondisi 0% (awal) adalah kondisi dimana bangunan belum ada sama sekali atau lokasi dalam kondisi asli.
2. Kondisi 25% adalah kondisi pelaksanaan pekerjaan kira-kira mencapai progres 25%
3.
Kondisi 50% adalah kondisi pertengahan pelaksanaan pekerjaan (kira-kira progress mencapai 50%), sedangkan,
4. Kondisi 75 % adalah kondisi pelaksanaan pekerjaan kira-kira mencapai progres 75%
5.
Kondisi 100% adalah pada saat pekerjaan selesai 100 % dan siap digunakan.
6. Kondisi 100% dan telah dimanfaatkan masyarakat (dilengkapi dengan pemanfaat/pengguna sarana tersebut) untuk sarana pengambilan
(misal HU, KU dan SR)
Penting diperhatikan bahwa titik lokasi dan sudut pengambilan gambar kondisi 25%, 50% , 75% dan 100% harus sama dengan saat awal
pengambilan atau pada kondisi awal (0%) Bila terjadi perubahan harga, item dan volume pekerjaan antara perencanaan dengan pelaksanaan
kegiatan di RKM, serta ada sisa dana karena efisiensi, maka harus digunakan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang pelaksanaan
Pamsimas dengan membuat Berita Acara Revisi RKM

Tabel 2.3 Prosedur

Langkah/kegiatan
1. Melakukan pengecekan
ulang antara desain
dengan koneksi di
lapangan

2 Membuat jadwal

pelaksanaan yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan, cuaca
dan kemampuan
masyarakat

3. Pengadaan material

dan alat bantu sesuai
dengan kebutuhan

Tujuan

Pelaksanaan

Pembangunan

Sarana

Sanitasi Sekolah

Hasil

Uraian

Kegiatan meliputi :
Memastikan kesesuaian
a. Pengukuran kembali kebutuhan
kebutuhan volume di
volume di lapangan sesuai
lapangan yang sebenarnya
dengan item pekerjaan
berdasarkan item pekerjaan b. Memastikan kembali lokasi,
dan jenis material yang
jalur dan kendala-kendala yang
ditentukan dalam RKM
berpotensi menghambat
pekerjaan yang terkait dengan
volume

Volume yang tepat sesuai
dengan kebutuhan

a.
Terlaksananya pekerjaan Kegiatan meliputi :
tepat tepat waktu, efektif a. Pertemuan dengan masyarakat yang
terkait dengan ketersediaan material dan
dan efisien
kesiapan tenaga kerja

Jadwal pelaksanaan terperinci
yang memuat ketersediaan inkind berupa tenaga kerja
masyarakat, volume pekerjaan
dan jangka waktu penyelesaian
b. Memastikan ketersediaan tenaga
yang dibuat perhari
terampil (tukang) yang terdapat di desa
(disesuaikan dengan
tersebut
ketersediaan material, peralatan
dan tukang) serta jadwal
Pencairan Termyn.
b. Keputusan bersama mengenai
penggunaan pihak ketiga
sebagai pelaksana terkait
dengan keterbatasan sumber
daya manusia dan teknologi
(jika ada)

a. Melengkapi kebutuhan
Kegiatan meliputi :
material untuk
a. Pembelian material
pembangunan
Pembelian material sesuai dengan
infrastruktur
ketentuan yang berlaku (lihat Juknis
b. Mempermudah dalam
Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat
setiap tahapan
Masyarakat)
pelaksanaan sesuai
b.
Pengumpulan
material alam (inkind)
dengan tenaga kerja yang
disiapkan.

Tersedianya material sesuai
kebutuhan dan sesuai
spesifikasi teknis yang
diisyaratkan

Pelaku
Satlak dan organisasi
masyarakat dengan
pendampingan fasilitator,
Kepala sekolah

Satlak dan organisasi
masyarakat dengan
pendampingan
fasilitator

Satlak

Langkah/Kegiatan
4. Pelaksanaan konstruksi

sarana sanitasi

5. Pengawasan rutin

6. Pengujian kualitas sarana

Tujuan
Konstruksi sarana sanitasi yang
dibangun, sesuai standard an
spesifikasi teknis yang
ditentukan dengan telah
dilengkapi sarana air bersih
yang tersedia secara kontinyu
Memastikan dan menjamin
pelaksanaan konstruksi sesuai
dengan perencanaan (sesuai
spesifikasi teknis, penggunaan
material yang bermutu dan lain
- lain

Memastikan seluruh
sarana berfungsi dengan
baik sesuai dengan
perencanaan

Uraian

Hasil,

Pelaku

Kegiatan meliputi :
Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tahapan
yang ditentukan dalam jadwal pelaksanaan

Terbangunnya sarana sanitasi
sesuai dengan jadwal, biaya,
dan mutu yang dapat
dipertanggungjawabkan

Satlak dan masyarakat
dengan pendampingan
fasilitator dan Koordinator
Kabupaten

Melakukan pengawasan rutin di lapangan dan
membuat laporan kemajuan pekerjaan konstruksi

Sarana yang terbangun sesuai
dengan perencanaan dan
berkualitas tinggi

Satlak dan masyarakat
dengan pendampingan
fasilitator dan FS,
Koordinator Kabupaten
dan Kepala Sekolah

Melakukan pengecekan terhadap penggunaan
material, kualitas pemasangan, peletakan
bangunan, dan sebagainya sesuai dengan
ketentuan
Melakukan pengujian dengan mencoba seluruh sarana air minum Sarana air minum dan sanitasi
dan sanitasi berfungsi dengan baik. Sebagai contoh air mengalir berfungsi dengan baik dan siap
untuk digunakan
cukup (kuantitas, kualitas, tekanan, dan sebagainya) di jamban
sekolah dan tempat cuci tangan, memcoba jamban sekolah dengan
cara menyiram kloset dan memastikan tidak ada kebocoran di
SPAL dan septio tank

Satlak dan masyarakat
dengan pendampingan
fasilitator, Sanitarian dan
FS, Koordinator
Kabupaten, Kepala
Sekolah

Tabel 2.4 Prosedur
Langkah/Kegiatan
TAHAP PERSIAPAN
1. Pelatihan Teknis

2. Pembuatan dan
Pemasangan Papan
Informasi

Pelaksanaan

Perlindungan

Daerah

Tujuan

Uraian

Meningkatkan pemahaman dan
ketrampilan Satlak Pamsimas dan
masyarakat dalam pengelolaan
dan perlindungan DTA

Pelatihan ini merupakan pelatihan
pelaksanaan perlindungan DTA yang
diikuti dengan Satlak Pamsimas, KKM,
serta masyarakat yang terlibat dalam
perlindungan DTA
Sebelum kegiatan fisik dimulai, Satlak
Pamsimas harus membuat dan memasang
papan informasi pada tempat strategis yang
mudah dibaca oleh masyarakat. Papan
informasi berisi struktur organisasi KKM, Jenis
nama kegiatan, Volume kegiatan, Biaya
kegiatan (termasuk komposisi pembiayaan) dan
batas penyelesaian pekerjaan.

Memberikan informasi dan
transparansi setiap tahapan
kegiatan perlindungan DTA
mulai dari perencanaan
pelestarian melalui penanaman
(pengadaan bibit, penanaman,
dan pemeliharaan tanaman)

TAHAP PELAKSANAAN
Kegiatan meliputi :
3. Melakukan pengecekan 1. Memastikan kesesuaian
kebutuhan volume kegiatan di
1. Pengukuran kebutuhan volume di
antara desain
lapangan sesuai dengan item pekerjaan
lapangan yang sebenarnya
Perencanaan P-DTA
berdasarkan item pekerjaan dan 2. Memastikan kembali lokasi,
dengan kondisi
jalur dan kendala-kendala yang
jenis material yang telah
lapangan dan membuat
berpotensi menghambat
ditentukan
dalam
P-DTA
jadwal pelaksanaan
pekerjaan perlindungan DTA
2. Terlaksananya pekerjaan tepat waktu,
disesuaikan dengan
3. Pertemuan dengan masyarakat yang terkait
efektif dan efisien
kondisi lapangan, cuaca
dengan kesiapan pelaksanaan penanaman
dan kemampuan
dan ketersediaan tenaga dalam rangka
masyarakat
pelaksanaan penanaman
1. Melengkapi kebutuhan bahan
4. Pengadaan bahan
dan alat untuk pelaksanaan Pdan alat penanaman
DTA
2. Mempermudah dalam setiap
tahapan pelaksanaan sesuai
dengan tenaga kerja yang
disiapkan

Kegiatan meliputi :
1. Pengadaan bahan (pembelian dan atau swadaya).
Pembelian material sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (lihat Juknis pengadaan barang dan jasa di
Tingkat Masyarakat)
2. Pengumpulan material alam (inkind)

Tangikapan Air
Hasil
t

Petaku

Ketrampilan Satlak Pamsimas dan
masyarakat meningkat dan mampu
melaksanakan pekerjaan perlindungan
DTA

TFM Koordinator
Kabupaten, KKM
Satlak, dan
masyarakat

Papan informasi yang informatif

KKM dan Satlak

1. Volume dan jadwal pelaksanaan
yang tepat sesuai dengan kebutuhan
disesuaikan dengan ketersediaan
inkind tenaga dan jangka waktu
penyelesaian yang dibuat perhari
(disesuaikan dengan ketersediaan
bahan, peralatan dan tenaga
masyarakat)
2. Keputusan bersama mengenai
pelaksanaan kegiatan
penanaman bukan oleh pihak
III, tetapi oleh masyarakat

Satlak dan organisasi
masyarakat dengan
pendampingan
fasilitator

Tersedianya bahan dan peralatan
penanaman sesuai kebutuhan

Satlak dan Tim
pengadaan

..

'

. ' •'
Langkah/Kegiatan

5. Persiapan
penanaman

6. Pelaksanaan
penanaman

7. Evaluasi hasil
penanaman

Tujuan
Melakukan kegiatan – kegiatan
persiapan penanaman

,,-._

~-·,Uraian

Kegiatan meliputi :
1. Pembersihan lahan
2. Pembuatan jalur tanam dan penentuan
jarak tanam
3. Pemasangan air
4. Pembuatan lubang tanam
5. Penambahan pupuk organic ke lubang
tanam
6. Seleksi bibit di persemaian
7. Pengangkutan bibit ke areal penanaman
8. Distribusi bibit ke lubang tanam
Melakukan penanaman
Agar penanaman dapat berjalan dengan
sesuai dengan target lokasi
baik, maka perlu pendampingan
dan luas penanaman
fasilitator saat pelaksanaan punaremuh.
Penanaman dilakukan sesuai dengaan
teknik – teknik penanaman yang benar,
antara lain:
1. Media tetap kompak
2 Polybag dilepas
3. Lubang tanam tidak tergenang air
4. M e n g g u n a k a n t a n a h d i s e k i t a r
tanaman setelah penanaman
agar tidak terjadi genangan air
saat hujan
1. Melakukan pengamatan pertumbuhan
Untuk mengetahui tingkat
tanaman
keberhasilan penanaman dan
2 Menghitung jumlah tanaman yang
rekomendasi tindak lanjut. Tata
mati atau tumbuh tidak normal untuk
waktu evaluasi dikatakan
keperluan penyutaman
sebagai berikut :
1. Evaluasi I : satu bulan setelah
penanaman
2 Evaluasi II : satu tahun setelah
penanaman
3. Evaluasi III : dua tahun
setelah penanaman

Hasil

Pelaku

Telah siapnya areal penanaman
dan kegiatan – kegiatan
persiapan penanaman

Satlak dan masyarakat
dengan pendampingan
fasilitator dan koordinator
Kabupaten

Terealisasinya penanaman
sesuai target luas dan lokasi

Satlak dan masyarakat
dengan pendampingan
fasilitator dan Koordinator
Kabupaten

Satlak dan
Tersedianya informasi tingkat
masyarakat
keberhasilan penanaman dan
jariah tanaman yang mati/neraca dengan
pendampingan
fasilitator dan
Koordinator
Kabupaten

Langkah/kegiatan
8. Pemeliharan
Tanaman

,·
Tujuan
Melakukan kegiatan
pemeliharaan tanaman agar
diperoleh tanaman sehat
dengan pertumbuhan yang
optimal dengan tata waktu
pelaksanaan sebagai berikut
:
1. Pemeliharaan Tahun
Berjalan (1-2 bulan
setelah penanaman)
2 Pemeliharaan Tahun I
(satu tahun setelah
penanaman)
3. Pemeliharaan Tahun II
(dua tahun setelah
penanaman)

·•;

-..
Uraian
1. Melakukan penyulaman tanaman yang mati /
hidup merana berdasarkan informasi hasil
kegiatan evaluasi
2. Melakukan penyiangan, pendampingan,
pemupukan, dan penanggulangan hama dan
penyakit

Hasil
Terpeliharanya tanaman dengan baik
sehingga menghasilkan tanaman sehat
dengan pertumbuhan yang optimal

Pelaku
Satlak dan masyarakat dengan
pendampingan fasilitator dan
Koordinator Kabupaten

1.3 PROMOSI PERUBAHAN PERILAKU HIGIENE DAN SANITASI
1.3.1 Ketentuan Umum
1) Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi dalam Program Pamsimas

2)
3)
4)
5)

6)

difokuskan pada kegiatan perubahan perilaku SBS dan CTPS.
Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi harus dirancang berdasarkan
realitas kehidupan sehari-hari di masyarakat yang menjadi sasaran.
Pelaksana kegiatan melibatkan masyarakat secara aktif Penguatan kapasitas melalui
pelatihan harus diberikan ke masyarakat sebelum melakukan kegiatan promosi
kesehatan.
Pelaksanaan kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi ditujukan
kepada sasaran penerima manfaat yang jelas, seperti kelompok ibu pemilik bayi dan
balita atau siswa sekolah dasar.
Kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi tidak hanya dilakukan di
masyarakat saja, tetapi juga di lingkungan sekolah dasar dan tempat ibadah. Oleh
sebab itu guru-guru dan pemimpin agarna (ustad, pastor, pendeta, dan lain-lain) juga
dilibatkan dalam pelatihan tentang promosi kesehatan.
Kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi dilakukan dengan cara
penyuluhan melalui pertemuan yang bersifat umum dan melalui: kunjungan rumah,
pertemuan kegiatan keagamaan, diskusi kecil di posyandu, dan kegiatan lainnya.
Pesan yang disampaikan dapat di perkuat melalui media promosi kesehatan berupa
tulisan pesan kesehatan di sarana air minum dan sanitasi, sekolah, posyandu dan
fasilitas
public
lainnya
yang
sesuai.

1.3.2 Prosedur Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi
Prosedur kegiatan prornosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.5 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi
Langkah-langkah

Tujuan

Uraian

Hasil

A!fdru

1.Persiapan
KKM unit kesehatan
menentukan waktu dan
tempat promosi kesehatan

Menentukan waktu dan
tempat promosi kesehatan
yang tepat sehingga
masyarakat yang hadir
dapat maksimal

KKM unit kesehatan membuat dan Memastikan peserta yang
menjadi sasaran bisa hadir
menyampaikan undangan
dalam kegiatan promosi
kegiatan

KKM unit kesehatan
manyiapkan alat bantu atau
media yang diperlukan

Menyiapkan alat
bantu/alat peraga sehingga
kegiatan promosi
kesehatan dapat lebih
mudah di mengerti peserta

KKM unit kesehatan
menghubungi dan
mengundang
narasumber yang
diperlukan

Menghubungi narasumber
agar dapat memberikan
bantuan promosi sehingga
materi yang disampaikan
benar sesuai dengan aspek
kesehatan

Mencari tempat dan menyesuaikan kondisi Kejelasan waktu dan tempat
di lingkungan masyarakat waktu
pelaksanaan kegiatan. Hal ini terkait dengan pertemuan
kesibukan masyarakat dan pola hidup sehat

KKM unit kesehatan, Sanitarian dan
Fasilitator STEM

Undangan dibuat beberapa hari sebelum Kelompok sasaran mendapat
undangan
hari yang ditentukan, sehingga
kelompok sasaran dapat siap
sebelumnya
Menyebarkan undangan secara langsung
kepada masyarakat atau melalui
pengumuman
Alat bantu atau alat peraga dapat dibuat sendiri oleh Ketersediaan alat bantu / peraga
kader kesehatan atau meminta/meminjam alat bantu yang
ada di pos kes desa, puskesmas, dan lain – lain.
Alat bantu digunakan untuk mempermudah memberikan
pemahaman kepada peserta yang hadir.
Jika perlu alat peraga buat bersama – sama dengan
masyarakat

KKM unit kesehatan

Promosi dapat dilakukan dengan mengundang narasumber
baik yang ada di tingkat desa maupun lainnya (puskesmas,
dan lain-lain)

Kebenaran materi yang disampaikan

KKM unit kesehatan

KKM unit kesehatan

.
Langkah-langkah

Tujuan

Uraian

Hasil

..
Pelaku

2. PELAKSANAAN
Petugas KKM unit
kesehatan
memperkenalkan
narasumber yang ada

Memperkenalkan narasumber
agar peserta tahu identitas
narasumber

Dengan dikenalnya narasumber maka
pertemuan akan berjalan lancar dan tingkat
kepercayaan peserta akan materi yang
diberikan lebih mantap

Kader kesehatan setempat
dan narasumber yang
diundang melakukan
promosi/penyuluhan
kesehatan

Meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman peserta akan PHBS

Pengetahuan dan pemahaman peserta
Materi yang disampaikan harus jelas, menpokan
meningkat
masalah yang dihadapi masyarakat setempat.
Disampaikan dengan suasana yang santai dan riang.
Menggunakan alat bantu/peraga yang ada akan
memperjelas materi yang diberikan
Narasumber memberikan pelatihan dan penjelasan
sesuai dengan kapasitasnya. Penyampaian
disesuaikan dengan kondisi dan permintaan di
lokasi

Kader kesehatan
/narasumber Sanitarian

Petugas KKM unit kesehatan
membuka kesempatan untuk
Tanya jawab

Memberi
kesempatan
kepada peserta untuk
menyampaikan pertanyaan

Kesempatan Tanya jawab merupakan komunikasi
dua arah, sehingga peserta dapat lebih jelas dalam
memperoleh pengetahuan

Kader kesehatan /
narasumber Sanitarian

Petugas KKM unit kesehatan meminta
peserta untuk mengomentari dan
menyimpulkan pertemuan

Meminta peserta untuk memberikan
komentar akan material yang diberikan

Peserta (boleh lebih dari seorang) untuk mengomentari topic Komentar peserta tentang
baik/buruk proses promosi
yang diberikan, dan proses penyelenggaraan promosi baik
dari segi manfaat kekurangan atau kelebihannya.

Suasana santai dan
kemantapan peserta

Kejelasan akan pemahaman peserta

KKM unit kesehatan dan narasumber yang
bersangkutan

Peserta sanitarian

1.4 PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI
1.4.1 Ketentuan Umum
1) Media komunikasi dan sosialisasi diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan pasca konstruksi, agar masyarakat mendapatkan informasi terhadap adanya
kegiatan Pamsimas.
2) Informasi terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat telah
diatur lebih rinci dan dapat dilihat pada Prosedur Operasional Baku (POB)
Pencetakan dan Penggunaan Media Sosialisasi Pamsimas.
3) Penggunaan logo dan tanda pengenal Pamsimas wajib digunakan sehingga terdapat
keseragaman visualisasi dalam penggunaannya,
4) Tanda pengenal dan informasi program Pamsimas wajib digunakan sehingga terdapat
identitas sarana dan prasarana yang jelas dan transparan kepada masyarakat.
5) Logo Pamsimas maupun logo gabungan ditampilkan di tempat strategis pada sarana
dan pra sarana yang sering digunakan para perilaku Pamsimas maupun masyarakat
dan dapat dilihat secara jelas oleh "pengunjung dan pemanfaat", sebagai media
informasi kepada publik terhadap adanya kegiatan Pamsimas.
6) Prosedur Operasional Baku (POB) Pencetakan dan Penggunaan Media Sosialisasi
Pamsimas dan POB Identitas Visual Pamsimas wajib digunakan.

1.4.2 Prosedur Penggunaan Media Komunikasi
Prosedur penggunaan media komunikasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
.....

Langkah-langkah
1. PERSIAPAN
Identidfikasi kegiatan –
kegiatan yang membutuhkan
media komunikasi dan
sosialisasi

Mempersiapkan jenis dan
bahan media komunikasi
dan sosialisasi dari hasil
identifikasi

Tujuan
.

Hasil

Pelaku

Mengetahui jenis-jenis kegiatan
dalam siklus Pamsimas yang
memerlukan media komunikasi dan
sosialisasi
Menentukan waktu dan tempat
kapan dan dimana media
komunikasi dan sosialisasi
dilaksanakan
Menentukan target atau sasaran
yang tepat siapa saja yang akan
terpapar oleh media komunikasi dan
sosialisasi tersebut
Membuat perencanaan sesuai
kebutuhan agar pelaksanaannya
efektif dan efisien

Jenis kegiatan dan siklus Pamsimas dapat menjadi referensi
untuk membuat media komunikasi dan sosialisasi. Media ini
harus sesuai dengan kegiatan yang berlangsung sesuai siklus
agar pelaksanaannya efektif.
Setiap tahapan atau siklus Pamsimas akan dapat menentukan
jenis, waktu dan tempat media komunikasi di buat. Beberapa
media dapat dibuat tanpa tergantung tanepan Pamsimas,
seperti pembuatan papan pengamanan. Namun untuk jenis
poster yang disertakan oleh Pamsimas, maka pemasangannya
dapat disesuaikan dengan tahap pelaksanaannya kegiatan
Pamsimas.
Media komunikasi dan sosialisasi harus mudah diakses dan
diketahui oleh masyarakat sebagai target sasaran agar
masyarakat turut terlibat aktif dan mengetahui segala
informasi Pamsimas.

Jenis kegiatan dan kebutuhan
media komunikasi/sosialisasi
yang dibutuhkan sesuai dengan
tahapan kegiatan Pamsimas.

Mempersiapkan materi, jenis, bahan
dan biaya untuk kebutuhan
pembuatan dan penggunaan media
komunikasi sosialisasi

Melakukan persiapan kebutuhan penggunaan
media komunikasi. Kebutuhan ini dapat diperoleh
dari program Pamsimas dan swadayamasyarakat
dengan mempertimbangkan penggunaan yang
efektif dan efisien.

Data jenis dan bahan media dapat
meliputi : spanduk, poster, papan
pengumuman, stiker, tulisan cat di
bangunan SPAM, dan sebagainya

KKM Satlak, warga, kader
kesehatan, sanitarian dan
pengurus sekolah

Desain sudah disiapkan sebelumnya dan
sesuai dengan strategi penggunaan yang
dimuat POB dan diproduksi cetak oleh
ROMS.

Dapat mendapatkan media yang
akan digunakan tanpa cacat
produksi

KKM dan TFM

Menentukan waktu dan tempat di lingkungan
masyarakat disesuaikan dengan tahap-tahap
yang tercantum di POB tentang penempatan
media komunikasi

Jarak pandang yang jelas dan
tepat di waktu tahap
implementasi

KKM dan TFM

2. PEMASANGAN POSTER DAN SPANDUK
Menentukan jumlah materi media Memastikan media komunikasi
komunikasi yang akan digunakan yang wajib dipakai pada tahap
sesuai tahap sosialisasi program
impiamentasi
KKM dan TFM menentukan waktu
pemasangan media komunikasi

Uraian.

Waktu dan tempat
pemasangan yang tepat
memaksimalkan
efektifitas media
komunikasi

KKM Satlak, warga, kader
kesehatan, sanitarian dan
pengurus sekolah

Waktu dan tempat yang sesuai
untuk pelaksanaan kegiatan dan
pemasangan media
komunikasi/sosialisasi.
Data mengenai target sasaran di
masyarakat dan sekolah, serta
letak lokasi dan waktu yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan
kegiatan.
Data, dokumen jadwal
perencanaan kegiatan

..

Langkah-langkah
Survey lokasi sekaligus
mendapatkan izin
pemasangan poster dan
spanduk sesuai prosedur
izin pasang

Tt.ilB1
Mendapatkan posisi strategis
pemasangan media komunikasi
yang bebas hambatan visual

Pemasangan dilakukan
Memastikan pemasangan yang
oleh/atau dengan supervise kuat dan kokoh
KKM dan TFM

3. PENCANTUMAN IDENTITAS VISUAL
Persiapan dan ketentuan implementasi Memaksimalkan
disesuaikan dengan POB identitas visual keseragaman identitas visual
dalam program Pamsimas
sehingga menciptakan
kesadaran terhadap program
Pamsimas.

Uraian
Menghindari tempat yang tidak strategis seperti
cabang pohon, kabel gantung, gantungan baju, tiang,
rumah penduduk desa, warung, perkantoran, balai
desa, dan tempat-tempat berkumpulnya masayarakat

Hasil

Pelaku

Survey tempat bisa menghindari
KKM dan TFM
hal yang bisa mengganggu
pandangan pada khalayak sehingga
mendapatkan informasi yang jelas
pada saat dilihat dan dibaca

Dipastikan bahwa poster tidak kena air
Media komunikasi bisa lebih awet
hujan atau terlalu ekspos di bawa sinar
selama tahapan program sosialisasi
matahari sehingga tidak mudah luntur, dan berjalan
spanduk dapat di antisipasi pemasangan
yang kuat sehingga tidak sobek atau
gampang lepas.

KKM dan TFM dan
bantuan warga di tempat

Dalam POB identitas visual terdapat logo
Pamsimas maupun auspid dan logo
gabungan kementrian yang terkait. Sarana
dan prasaranaharus mempunyai identitas
yang jelas dengan aturan dan ketentuan
dalam penggunaan logo dan tanda
pengenal lainnya.

KKM dan TFM

Mendapatkan keseragaman identitas
sarana dan prasarana yang dibangun
dengan bantuan program Pamsimas

BAB II
AMANDEMEN PERJANJIAN KERJA SAMA
2.1 KETENTUAN UMUM
1) Amandemen Perjanjian Kerja Sama (PKS) diatur dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian
Pemberian Bantuan yang merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh PKS.
2) Amandemen PKS dapat dilakukan apabila terdapat: (1) Perubahan Lingkup Pekerjaan; (2)
Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; (3) Perubahan Harga Komponen Kegiatan
dalam Perjanjian akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan perubahan pelaksanaan
pekerjaan.
3) Amandemen PKS diusulkan oleh KKM kepada Satker PIP Kabupaten dengan dilengkapi
alasan yang mendasarinya (Berita Acara Revisi RKM yang telah ditandatangani DPMU).
4) Perubahan komponen kegiatan dalam perjanjian dapat terjadi diantaranya karena
perubahan lingkup pekerjaan, volume pekerjaan, dan adanya pelaksanaan kegiatan RKM
mencapai 100% (uji fungsi), tetapi masih terdapat sisa dana RKM, maka usulan
"amandemen" dari KKM kepada Satker PIP Kabupaten dengan melampirkan Rincian
Rencana Penggunaan Sisa Dana dan Berita Acara Revisi RKM dan Lampiran Berita
Acara Revisi RKM
5) Amandemen PKS dibuat oleh PPK/Satker PIP Kabupaten setelah mendapat revisi RKM
dari DPMU (Berita Acara Revisi RKM).

2.2 PROSEDUR AMANDEMEN

PKS

Prosedur amandemen PKS dapat dilihat pada table berikut ini.
No
1

Langkah - langkah

Tujuan

Hasil

Usulan amandemen (aspek
administrasi dan teknis)

PPK dan KKM dapat menyepakati usulan
amandemen SPPB
Dengan persyaratan sbb :
Berita Acara Pleno Musyawarah Masyarakat
yang mendasari amandemen PKS
(diantaranya karena perubahan lingkup
pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan perubahan harga pada
komponen kegiatan yang tercantum pada
perjanjian)
Berita Acara Revisi (PT.3-05) dan Lampiran
BA Pevisi (PT.3-06) yang ditandatangani
DPMU
Dokumen Administrasi dan teknis lainnya
yang mendukung

2

Pembahasan atas usulan
Amandemen PKS

Menyusun dasar hukum pelaksanaan Amandemen Berita Acara dan / atau Surat Persetujaun dari
Pihak Salker dan KKM
Dengan persyaratan :
Draft Amandemen PKS (PT.3-01) atau (FT.3Surat usulan Amandemen dari KKM
02)

3.

Tandatangan Amandemen PKS

Memfinalkan Draft Amandemen PKS beserta
lampirannya
Dengan persyaratan :
Berita Acara dan/atau Surat Persetujuan dari
Pihak Salker dan KKM

Surat usulan Amandemen dengan alas an
yang mendasarinya dan melampirkan
dokumen pendukung terkait yang
mengakibatkan :
Perubahan lingkup pekerjaan ;
Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
Perubahan harga komponen kegiatan yang
tercantum pada perjanjian (al: Rincian
Rencana Penggunaan sisa dana RKM)

Uraian

Pelaku

Setelah pertemuan pleno
musyawarah masyarakat, KKM
dibantu oleh TFM memfinalkan
rencana amandemen PKS

KKM dibantu
oleh TFM dan
Koordinator
Kabupaten

Setelah disetujuinya usulan
amandemen dilanjutkan dengan
proses penyusunan draft amandemen

KKM dibantu oleh TFM
Koordinator Kabupaten,
dan PFK

Berita Acara dan/atau Surat Persetujuan dari Proses penandatanganan
Amandemen antara PPK dengan
Pihak Salker dan KKM
Draft Amandemen PKS (PT.3-01) dan (PT.3- KKM
02)

PPK dan KKM

BAB III
PENYELESAIAN KEGIATAN
3.1 KETENTUAN UMUM
1) KKM sebagai penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) wajib melaksanakan
kegiatan yang sudah tercantum didalam RKM yang telah disetujui. Di dalam setiap
pelaksanaan kegiatan akan dikenakan peraturan perpajakan yang berlaku umum yaitu
hanya pada saat pembelian barang. KKM mempertanggungjawabkan penggunaan dana
yang terkait, dengan cara melampirkan semua pengeluaran yang didalamnya terdapat
pengenaan pajak oleh supplier. KKM wajib meyusun administrasi, melaksanakan
pencatatan dan pembukuan serta menyimpan semua pencatatan dan dokumen secara rapi
dan aman dan mempertanggungjawabkan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau
akhir tahun anggaran dengan dilampiri:
a. Berita Acara Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua)
orang saksi (Format seperti dalam Juknis Penyaluran Dana Bantuan Langsung
Masyarakat);
b. Berita Acara Serah Terima (Format seperti dalam Juknis Penyaluran Dana Bantuan
Langsung Masyarakat) Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Koordinator KKM~
c. Laporan perhitungan dana BLM (Format seperti dalam Juknis Penyaluran Dana
Bantuan Langsung Masyarakat ).
2) Pembangunan sarana air minum dan sanitasi secara resmi dinyatakan selesai apabila
telah dilaksanakan sesuai rencana dalam RKM dan dapat dimanfaatkan masyarakat
melalui sarana yang direncanakan dalam RKM (melalui SR/HU/KU) dan berfungsi baik
(2 minggu setelah dilakukan proses Uji Fungsi).
3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dinyatakan selesai apabila: semua jenis pelatihan
yang direncanakan di dalam RKM sudah terlaksana.
4) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembangunan fisik dan kegiatan
bidang kesehatan (PBHS) di masyarakat dan sekolah secara fisik dinyatakan selesai
apabila pencapaian target (volume kegiatan) sesuai dengan target yang tercantum dalam
RKM.
5) Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSP AMS) dipastikan
telah melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan (0 & P), dengan melaksanakan

penerapan iuran/tarif sesuai dengan kebutuhan biaya operasional, pemeliharaan, biaya
pemulihan dan disepakati telah masyarakat yang dibuktikan dengan rekening BPSPAMS
dan laporan pembukuan BPSPAMS, serta adanya sambungan rumah (SR) yang telah
disepakati dalam dokumen RKM (minimaljumlah SR sesuai kesepakatan pada saat uji
fungsi).

I_

3.2 PROSEDUR PENYELESAIAN KEGIATAN
Berikut adalah prosedur penyelesaian pekerjaan
No
~

Langkah-langkah
..

.,

'

...

Tujuan
..

,.

Hasil
""

PERSIAPAN (setelah dilakukan Uji Fungsi)
Membuat Laporan Realisasi
Membuat Laporan Realisasi
1.
Fisik dan Biaya demi kejelasan
Fisik dan Biaya termasuk
apa yang telah dilaksanakan /
penggunaan sisa dana
dibangun serta pembangunan
dananya

2

Membuat Laporan
Pertanggungjawaban Dana
termasuk penggunaan sisa
dana

Membuat laporan pertanggung
jawaban yang dilakukan oleh
KKM sebagai bentuk dari
akuntabilitas

PEMBUATAN DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN
1. Sebagai bagian pendokumentasian
1.
Membuat Laporan
atas semua pekerjaan yang telah
Penyelesaian
dilakukan oleh masyarakat
Pelaksanaan Kegiatan
2 Sebagai beban
(LP2K)
pertanggungjawaban
semua pelaku kegiatan
3. Sebagai dokumen untuk
evaluasi, perencanaan
lanjutan, dsbya
4. Sebagai bahan evaluasi dan
penilaian atas capaian pekerjaan

:\

~

Uraian
.

Pelaku

..

1. L a p o r a n R e a l i s a s i
Fisik dan Biaya
2 Berita Acara Revisi
(Lampiran PT.3-05 dan PT.306)

Laporan Realisasi dan Biaya dibuat
berdasarkan target yang tertuang di dalam
RKM dan Berita Acara Revisi, harga-harga
actual, jumlah orang maupun peralatan yang
telah digunakan. Jumlah rekapitulasi harganya
adalah dana yang akhirnya dikeluarkan oleh
KKM

KKM dan Stlak
PAMSIMAS
dibantu oleh TFM &
FS

1. Berita Acara
Pertanggung Jawaban
Dana (Lampiran FT.3 07
2 Serah Terima Dokumen
Pelaksanaan (Lampiran PT.3-08)

Pertanggung jawaban dana ini adalah pertanggung
jawaban akhir dan KKM terhadap dana hibah desa,
di mana hasilnya harus dilaporkan kepada ketua
DFMU Pertanggung jawaban dana ditandai dengan
serah terima Dokumen Pelaksanaan dari KKM
kepada Ketua DPMU atau Salker Kabupaten

Ketua KKM dibantu
oleh TFM & FS,
Koordinator
Kabupaten

Laporan Penyelesaian
Pelaksanaan Kegiatan (seperti
Lampiran pada Juknis
Penyaluran Dana Bantuan
Langsung Masyarakat)

Dokumen LP2K dilengkapi dengan lampiran :
1. Gambaran Ringkasan Pelaksanaan
Program PAMSIMAS
2 Peta Desa dan Lokasi Pembangunan Sarana
3. Realisasi Fisik dan Biaya Proyek
4. Gambar-gambar purna-laksana (as
built drawing) dari konsin yang
dibangun, Gambar Jaringan Perpipaan
(SPAM)
5. Berita Acara Revisi
6. Foto-foto kegiatan (0%, 50% dan 100%)
7. Laporan Pertanggungjawaban Dana
8. Berita Acara Uji Fungsi Sarana Air Minum Sanitasi
Komunikasi di sekolah (Lampiran PT.3-09)
9. Rencana Kerja BP-SPAMSKP-SPAMS yang
dibuat

KKM, BPSPAMS
KPSPAMS,
TFM, FS
dan
Koordinator
Kabupaten

-No..'

--·--Langkah-langkah

..
Tujuan

Hasil

Uraian

Pelaku

pada pelatihan BP-SPAMSKP-SPAMS
10.
Ccpy Rekening BP-SPAMS dan copy
pembukuan BP-SPAMS
5. Memastikan semua kegiatan RKM Rekomendasi untuk penyusunan 1. P e m b a n g u n a n s a r a n a f i s i k a i r m i n u m
Surat Pernyataan Penyelesaian
dan sanitasi secara res mi dinyatakan
yang tertuang di dalam
Pelaksanaan
Kegiatan
(SP3K)
selesai bila telah dilaksanakan sesuai
laporan/dokumen telah selesai
rencana yang tertuang di RKM (bila ada
dilaksanakan dilapangan, baik dari
perubahan, disertai Berita Acara Revisi
kuantitas dan Kualitas
2 Pertanggung jawaban
pelaksanaan kegiatan pelatihan
dan bidang kesehatan (PHBS)
di masyarakat dan di sekolah
secara fisik dinyatakan selesai
apabila pencapaian target
(volume kegiatan) sesuai
dengan target yang tercantum
dalam RKM
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
dinyatakan selesai apabila semua jenis
pelatihan yang direncanakan di dalam RKM
sudah terlaksana, terbentuk dan berfungsinya
organisasi operasional dan pemeliharaan

2

Tindak lanjut kunjungan
lapangan

3.

Membuat Surat Pernyataan 1. Melaporkan status
Penyelesaian Pelaksanaan
penyelesaian pelaksanaan
Kegiatan (SP3K)
kegiatan
2 Mengajak Pemda
untuk ikut berperan
aktif melakukan
pembinaan terhadap
masyarakat melalui
persetujuannya

Surat Pernyataan Penyelesaian
Pelaksanaan
Kegiatan
(Lampiran
pada
Juknis
Penyaluran Bnatuan Langsung
Masyarakat)

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
(SP3K) bersama dengan beberapa foto 0, 50, 100%
(diambil satu arah) yang mewakili dikirimkan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Ketua Pokja AMPL
Kabupaten dan CPMJ

PAKEM dan
DPMU

PAKEM dan Pimpinan
Proyek/DPMJ dan KKM

4.

Membuat Berita Acara
Serah Terima Kegiatan
Kepada BPSPAMS

Menyerahkan kegiatan yang
sudah dilaksanakan oleh KKM
kepada pengurus BPSPAMS

Berita Acara Serah
Terima Kegiatan
Pamsimas Lmapiran
PT.3-10

Serah terima kegiatan Pamsimas dari KKM kepada Koordinator
BPSPAMS untuk melaksanakan pengelolaan sarana KKM dan Ketua
Pengurus
(operasional, pemeliharaan dan pengembangan)
BPSPAMS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GIANYAR
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DANA PENDAMPING PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2017
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TINGKAT

MASYARAKAT

BAB I
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN
1.1 KETENTUAN UMUM
1) Pembentukan
tim pengadaan dan proses pengadaan dapat dilaksanakan
setelah
ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2) Orang yang duduk dalam tim pengadaan adalah anggota masyarakat yang mempunyai
integritas, jujur dan tidak mempunyai kepentingan pribadi.
3) Tim Pengadaan adalah masyarakat diluar keanggotaan Satlak Pamsimas, KKM dan
Kader AMPL.
4) Untuk memudahkan pengambilan keputusan, jumlah anggota Tim Pengadaan hams
ganjil, antara 3 - 5 orang yang terdiri atas Iaki-Iaki dan perempuan yang jumlah salah

5)
6)
7)

8)

satu gendemya tidak boleh kurang dari 30 persen.
Anggota Tim Pengadaan minimal hams mampu membaca, menulis dan berhitung
Anggota Tim Pengadaan hams mempunyai pengetahuan teknis minimal tentang
pekerjaan
Koordinator Kabupaten/Fasilitator, Personil Satker PIP Kabupaten dan SKPD
Kabupaten dan jajarannya tidak diperbolehkan menjadi anggota Tim Pengadaan
ataupun campur tangan dalam pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa
yang dapat mengganggu terlaksananya pengadaan barang danjasa yang sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar pengadaan.
Apabila terbukti ada campur tangan pihak diluar Tim Pengadaan, maka pengadaan
barang danjasa dapat dibatalkan.

1.2 TUGAS DAN TANGGUNG JA WAB TIM PENGADAAN
1) Memutakhirkan rencana pengadaan yang tercantum dalam RKM dengan melakukan
pengecekan harga di minimal 3 toko/pemasok
2) Menyiapkan dan menyepakati daftar barang/jasa dan pekerjaan yang akan diadakan
dan spesifikasi teknisnya
3) Melakukan pertemuan dengan warga masyarakat untuk mensosialisasikan rencana
pengadaan barang dan jasa. Dalam pertemuan ini, Tim Pengadaan membuka
kesempatan apabila ada masyarakat yang ingin menyumbangkan barang dan jasa
secara sukarela untuk kegiatan Pamsimas. Setelah itu, masyarakat diberikan
kesempatan untuk pengadaan barang danjasa dengan ketentuan sebagai berikut:
4) Penyediaaan barang: apabila masyarakat dapat menyediakan barang dengan kualitas
yang bagus dan dengan harga minimal 50% dibawah harga RAB, maka masyarakat
tersebut diberikan kesempatan terlebih dahulu.
5) Penyediaan jasa: apabila masyarakat dapat menyediakan tenaga kerja (padat karya)
serta menyediakan jasa terampil (mis: penggalian sumur bor) dengan harga minimal
80 % dari harga pasar, maka masyarakat tersebut diberikan kesempatan terlebih
dahulu.

6) Masyarakat yang bersedia untuk melakukan pengadaan dengan harga khusus tersebut,
akan menandatangani surat perjanjian.
7) Memutahirkan rencana pemaketan berdasarkan Jenis barang dan jasa, ketersediaan
penyedia barang/jasa dan jadwal rencana pelaksanaan pengadaan yang sudah ada
dalamRKM
8) Memasang pengumuman di tempat strategis dalam lingkup desa (kantor desa,
poskamling, tempat ibadah, sekretariat KKM, dan lain-lain) untuk pengadaan dan/atau
mengirimkan surat permintaan penawaran kepada pemasok/penyedia jasa untuk
melakukan pengadaan
9) Menyiapkan daftar toko/pemasok/penyedia
jasa/kontraktor
yang akan diundang
rnengikuti proses pengadaan untuk memastikan penawaran yang diterima oleh Tim
Pengadaan minimal 3 (tiga) penawar dari toko/pemasok/penyedia jasa.
lO)Menyiapkan
dan
mengirimkan
Surat
Permintaan
Penawaran
untuk
Toko/Pemasok/Penyedia Jasa yang akan diundang
11) Menerima surat penawaran, mengevaluasi
dan menetapkan calon pemenang
pengadaan yang dilakukan dalam rapat pertanggungjawaban kepada masyarakat yang
dihadiri oleh unsur tokoh masyarakat, seluruh anggota Satlak Pamsimas, wakil KKM,
Kader AMPL, Perbekel/Lurah dan Fasilitator

1.3 PROSEDUR PEMBENTUKAN

TIM PENGADAAN

Langkah-Langkah

Uraian

Penetapan kriteria
cal on
anggota tim
pengadaan

Satlak Pamsimas,
KKM
menetapkan kriteria
cal on
anggota tim
pengadaan

Rapat pembentukan
tim
pengadaan

KKM beserta Tokoh
Masyarakat, Satlak,
BP SPAM,
dan Perbekel
melakukan rapat
untuk
pembentukan tim
pengadaan
KKMmembuat
Berita
Acara pembentukan
tim
pengadaan

Penyusunan berita
acara
pembentukan tim
pengadaan

Basil
Kriteria yangjelas
untuk
calon anggota tim
pengadaan,seperti
diuraikan dalam
ketentuan
umum
Tim pengadaan
terbentuk

Berita acara
pembentukan
tim pengadaan

Pelaku
Satlak Pamsimas

Seluruh anggota
KKM,
Tokoh Masyarakat,
Satlak, BP-SP AM,
dan Perbekel

Satlak Pamsimas

LANGKAH-LANGKAH

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

2.1 KETENTUAN UMUM

1) Persyaratan khusus untuk pemasok barang atau penyedia jasa/kontraktor pada program
PAMSIMAS untuk pengadaan barang danjasa di tingkat masyarakat adalah:
a. Memiliki Surat Izin Usaha yang masih berlaku, seperti SIUP (Surat Izin Usaha
Perdagangan) untuk penyedia barang, serta surat Ijin yang sesuai untuk penyedia jasa
seperti ijin pelaksanaan pengeboran, penyelidikan geolistrik, dan instalasi listrik.
b. Toko/Pemasok untuk pipa (PVC, GIP, HDPE, dan lain-lain) hams sesuai dengan SNI
dari jenis pipa tersebut baik untuk pipa maupun asesoriesnya. Toko/pemasok tersebut
menjamin bahwa pipa yang disuplai sudah sesuai SNI dengan membuat Surat
Pemyataan Dukungan dan Jaminan Kualitas sesuai SNI baik pipa maupun
asesoriesnya yang ditanda tangani dan dibubuhi materai yang cukup oleh Penanggung
Jawab/Direktur dari Toko/Pemasok tersebut
c. Kontrak Pengeboran Sumur Dalam, yaitu dengan kontrak produksi (debit) dengan
Jaminan dari PKP-AM dan atau Dinas PU Cipta Karya Kabupaten.
2) Pekerjaan/kegiatan Pamsimas yang dipihak-ketigakan adalah peketjaan/kegiatan
pengadaan barang/jasa yang memerlukan keahlian dan atau peralatan khusus yang tidak
dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Pekerjaan/kegiatan yang dimaksud antara lain:
a. Pengadaan bahan/alat, seperti : pipa air minum (PVC, GIP dan HDPE) dan asesoris
pipa SNI atau yang mempunyai tekanan kerja yang setara, pompa air
(centrifugal/submersible), panel listrik, filter air, dan bahan/alat sosialisasi - promosi
- advokasi - dan pelatihan di masyarakat yang spesifik seperti pencetakan leaflet,
poster, booklet, dan yang sejenis lainnya.
b. Pengadaan jasa seperti: penyelidikan geolistrik, pengeboran sumur dalam, pengerjaan
bangunan pengolah air, pengerjaan bangunan menara air, instalasi pompa dan panel
listrik, dan pengerjaan sejenis lainnya.
3) Harga satuan yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah harga
termurah dan memenuhi persyaratan kualitas dari proses pengadaan (survey perbandingan
harga atau shopping). Harga tidak bersifat rahasia.
4) Jika penawaran terendahjauh diatas harga pasar, maka proses pengadaan dapat diulang.
5) Peserta pengadaan yang dinyatakan/ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima putusan
tersebut. Apabila pemenang mundur/tidak bersedia menerima putusan tersebut tanpa
alasan yang jelas dan dapat diterima maka yang bersangkutan mendapat sanksi untuk
dimasukkan dalam daftar hitam (black list) selama 1 (satu) tahun untuk tidak
diikutkan/diundang dalam setiap pengadaan yang dilakukan Program Pamsimas, dan
sebagai pemenang pengganti ditetapkan pemenang urutan kedua. Apabila peserta
pengadaan lainnya yang akan diundang pada proses pengadaan ulang hanya ada 2 (dua) di
lokasi tersebut, maka dapat mengundang minimal 1 (satu) peserta dari daerah lain yang
berdekatan yang diketahui mempunyai kemampuan sebagai pemasok atau penyedia jasa
untuk pekerjaan dimaksud
6) Apabila dari proses pengadaan ulang ini masih juga tidak diperoleh penawaran dengan
harga dibawah RAB maka dilakukan prsoses pengadaan ulang dengan cara Penunjukan
Langsung terhadap 1 (satu) pemasok atau penyedia jasa dengan memungkinkan untuk
dilakukannya negosiasi baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar
dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan
7) Masyarakat setempat dapat bertindak sebagai pihak ketiga/pemasok untuk mengadakan
barang dan jasa, hanya apabila dapat memenuhi prinsip efisiensi dan kualitikasi. Apabila
tidak memenuhi pnnsip tersebut, pekerjaan pengadaan diserahkan kepada
pemasok/penyedia jasa,

2.2 MEKANISME KONTROL SPESIFIKASI TEKNIS DAN HARGA SATUAN
MATERIAL/BARANG/JASA
Secara khusus mekanisme kontrol penetapan spesifikasi teknis dan harga satuan ini
dilakukan oleh Senior Fasilitator (SF) dan Provincial Water Supply and Sanitation
Specialist (WSS Provinsi) secara berjenjang dengan tugas dan tanggungjawab masing•
masing adalah sebagai berikut:
1. Senior Fasilitator (SF);
a. Menetapkan spesifikasi teknis dan melakukan survei harga satuan kepada
toko/pemasok/penyedia jasa di tingkat Kabupaten dan atau Desa;
b. Menganalisis dan menilai kewajaran harga satuan pada tahap
perencanaan/penyusunan RKM di tingkat desa;
c. Menganalisis dan menilai kewajaran harga satuan pada tahap pengadaan (setelah
pemutakhiran rencana pengadaan oleh Tim Pengadaan), dan
d. Memberikan umpan balik dan rekomendasi tertulis terkait dengan penetapan
spesifikasi teknis dan menyediakan data harga material/barang/jasa untuk dapat
diakses oleh masyarakat (termasuk KKM, Satlak dan Tim Pengadaan), serta
Fasilitator Masyarakat (SF dan FM).
2. WSS Provinsi (Provincial Water Supply and Sanitation Specialist);
a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan panduan penyusunan ketentuan
umum dan spesifikasi teknis material &penyedia jasa kepada Senior Fasilitator
b. Memastikan bahwa penetapan spesifikasi teknis, analisis dan penilai kewajaran
harga satuan dilaksanakan dengan baik dan benar, dan
c. Memberikan umpan balik kepada Senior Fasilitator (SF) dan Konsultan Advisori
Pusat (MNC) berdasarkan progress lapangan dan laporan untuk meningkatkan
bimbingan.
2.3 PEMAKETAN
Pemaketan adalah pengelompokan barang/jasa yang dilakukan oleh Tim Pengadaan
untuk memperoleh penawaran harga termurah dari pemasok/penyedia jasa.
1) Pemaketan barang/jasa yang disarankan dalam Pamsimas adalah berdasarkan jenis
barang/jasa yang umumnya dapat diperoleh pada satu pemasok/penyedia jasa.
Dibandingkan dengan pemaketan berdasarkan jenis kegiatan atau jenis barang
pemaketan berdasarkan jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh toko/pemasok,
dianggap paling efisien.
2) Jenis barang/jasa yang ditawarkan oleh pemasok/penyedia jasa dapat berbeda antara
satu wilayah dengan wilayah lainnya. Meskipun, umumnya pengelompokkan
barang/jasa terbagi atas beberapa paket sebagai berikut: paket 1 (leaflet, poster,
booklet), paket 2 (semen, besi, kerikil, kayu); paket 3 (pipa dan aksesoris), paket 4
(pompa); paket 5 (pengeboran sumur /jasa).
3) Pada kasus khusus, dimana tidak tercapai kesepakatan untuk pengantaran barang
secara berkala dan tidak ada tempat penyimpanan yang memadai, maka dapat
dilakukan pemaketan berdasarkan jenis barang. Harus ada berita acara penolakan
pengantaran barang secara berkala dari pemasok/penyedia jasa dan verifikasi dari
Senior Fasilitator (SF) untuk kasus ini.
4) Untuk kasus khusus dimana satu system perpipaan melayani lebih dari satu desa
(Pengembangan Sistim Air Minum antar Desa/Skema Multi Desa) dapat dilaksanakan
tergantung kepada kapasitas produksi sumber air dan potensi cakupan atau jumlah
pemanfaat serta opsi teknologi. Bila desa-desa tersebut bersepakat, maka untuk
dibuatkan kontrak paket bersama dalam pengadaan dan/atau pemasangan pipa dan

bangunan- angunan pelengkap. Maka persentase pembebanan biaya dapat
diatur dalam kontrak tersebut.
Contoh pemaketan
Sebuah desa mendapatkan dana Pamsimas sebesar 260 juta. Rencana kegiatan yang disepakati
di RKM adalah sbb: Rencana kegiatan Promkes adalah Rp. 5 jt dan Rencana kegiatan fisik
adalah (a) 1 reservoar @ Rp 60 Jt , (b) 2 BPT @ Rp 40 jt = Rp. 80Jt, (c) 1 bangunan penangkap
air Rp 20 Jt, (d) Pekerjaan Perpipaan Rp 60 juta, (e) Sumur Bor Rp. 35
Jt. Dilakukan pemaketan sebagai berikut:
(a) Pengadaan Barang Cetakan
(b) Pengadaan Pipa dan Aksesoriesnya
(c) Pembuatan Sumur Bor
(d) Pengadaan Bahan: Semen, Besi Seton
(e) Pengadaan Bahan: Pasir, Kerikil
(f) Tenaga untuk pemasangan Pipa (Partisipasi Masyarakat)
(g) Tenaga untuk pembuatan Bangunan Penangkap, BPT, dan Reservoir. (h)
Pengadaan/Sewa Peralatan Kerja
Bisa digambarkan sebagai berikut (masing-masing menggambarkan warna masing-masing paket):
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2.4 KRITERIA PEMILIHAN METODE PENGADAAN
Untuk menetapkan Metode Pengadaan Barang (bahan/alat) dan Jasa ada 2 ( dua) faktor
yang harus menjadi pertimbangan, sebagai berikut;
I) Ketersediaan barang (bahan/alat) dan jasa di desa, kecamatan ( desa yang berdekatan)
dan kabupaten yang merupakan hasil survey.
2) Batasan Nilai paket pengadaan (Rp. 1 00 juta untuk pengadaan barang (bahan/alat) dan
Rp. 50 juta untuk pengadaanjasa).
Contoh dalam penetapan metode pengadaan
(a) Jika hasil survey ketersediaan barang (bahan/alat) danjasa di desa ada dan lebih dari 3
(tiga) penyedia barang (bahan/alat) danjasa, maka ditetapkan metode pengadaan
dengan survey pembanding harga atau pemilihan langsung (tergantung batasan
nilainya).
(b) Jika hasil survey ketersediaan barang (bahan/alat) dan jasa di desa, kecamatan (desa
yang berdekatan) ada dan lebih dari 3 (tiga) penyedia barang (bahan/alat) danjasa,
maka ditetapkan metode pengadaan dengan survey pembanding harga atau pemilihan
langsung (tergantung batasan nilainya).
(c) Jika hasil survey ketersediaan barang (bahan/alat) danjasa di desa, kecamatan (desa
yang berdekatan) tidak ada dan hanya ada di kabupaten, maka ditetapkan metode
pengadaan dengan survey pembanding harga atau pemilihan langsung (tergantung
batasan nilainya), dengan asumsi bahwa di kabupaten ada lebih dari 3 (tiga) penyedia
barang (bahan/alat) danjasa.
(d) Jika hasil survey ketersediaan barang (bahan/alat) danjasa di desa, kecamatan ( desa
yang berdekatan) tidak ada dan hanya ada di kabupaten, tetapi hanya ada I (satu)
penyedia barang (bahan/alat) dan jasa, maka ditetapkan metode pengadaan dengan
penunjukan langsung [tidak tergantung pada batasan nilai]
(e) Jika hasil survey ketersediaan barang (bahan/alat) danjasa di desa, kecamatan (desa
yang berdekatan) ada, tetapi hanya ada I (satu) penyedia barang (bahan/alat) dan jasa,
maka ditetapkan metode pengadaan dengan penunjukan langsung (tidak tergantung
pada batasan nilai)
Bisa digambarkan sebagai berikut:
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Metode Pengadaan barang (bahan/alat) danjasa dengan melihat batasan nilai paket
ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.1 Metode Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat
Metode
Pengadaan
Partisipasi
Masyarakat

Pengadaan Barang(Bahan/Alat)
-

-

Pengadaan Jasa

Tidak melibatkan pihak ketiga.
Secara
swadaya
masyarakat
mengadakan
I
memberikan bahan/alat
yang
diperlukan
untuk kegiatan Pamsimas,
Masyarakat dapat mengadakan
barang hanya apabila dapat memenuhi prinsip efisiensi dan
kualifikasi ( sesuai
spesifikasi
teknis yang sudah ditetapkan)
dan dengan harga minimal 50%
dibawah harga pasar
(hasil
survey).

Tidak
melibatkan
pihak
ketiga.
Secara swadaya masyarakat
mengadakan/memberikan
jasa yang diperlukan untuk
kegiatan Pamsimas,
Masyarakat
dapat
menyediakan
tenaga kerja
(padat
karya)
serta
menyediakan jasa terampil
(mis: penggalian sumur bor)
hanya
apabila
dapat
memenuhi
pnnsip
efisiensi
dan
kualifikasi
(sesuai
spesifikasi teknis yang sudah
ditetapkan) dan dengan harga
minimal 80 % dari harga
pasar (hasil survey).

Survey
Perbandingan
Harga

- Dilakuan oleh minimal 3 orang
dari Tim Pengadaan untuk
mejaga transparansi
- Melibatkan pihak ketiga
- Dengan membandingkan harga
barang dan alat dari minimal 3
Toko/Pemasok
- Mengacu pada harga satuan hasil
- survey sebelunmya
- Perbandingan harga terhadap
kurang dari 3 toko/pemasok
dapat diterima, apabila alternatif
toko/pemasok memang terbukti
tidak ada
- Digunakan untuk pengadaan
barang dan alat dengan nilai
dibawah Rp. 100 Juta

- Dilakuan oleh minimal 3
orang dari Tim Pengadaan
untuk mejaga transparansi
Melibatkan pihak ketiga
- Dengan membandingkan
harga j asa dari minimal 3
penyedia jasa.
- Mengacu pada harga satuan
hasil survey sebelumnya
- Perbandingan harga terhadap
kurang dari 3 penyedia jasa
dapat diterima, apabila
alternatif penyedia j asa
memang terbukti tidak ada
- Digunakan untuk pengadaan
jasa dengan nilai dibawah Rp.
50 Juta

Pemilihan Langsung
(Perbandingan tiga
(3) penawar)

- Melibatkan pihak ketiga
- Mengundang minimal 3 (tiga)
toko/pemasok dengan
mengirimkan surat permintaan
penawaran (Request for
Quotation) kepada pemasok. Jika
penawar kurang dari tiga (3),

- Melibatkan pihak ketiga
- Mengundang minimal 3 ( tiga)
penyedia jasa dengan
mengirimkan surat permintaan
penawaran (Request for
Quotation) kepada penyedia
iasa. Jika oenawar kurang dari

Penunjukan
Langsung

~

harus dijelaskan alasannya dalam
laporan hasil evaluasi
penawaran.
- Digunakan untuk Pengadaan
Barang dan Alat dengan nilai
sama atau diatas Rp. 100 juta

tiga (3), harnsdijelaskan
alasannya dalam laporan hasil
evaluasi penawaran.
- Digunakan untuk Pengadaan
Jasa dengan nilai sama atau
diatas Rp. 50 juta

- Melibatkan pihak ketiga
- Harns dij elaskan alasan
penggunaan metode penunjukan
langsung, misalnya:
- hanya ada satu toko/pemasok di
desa atau kecamatan yang
disebabkan oleh :
- faktor lokasi yangjauh dan
terpencil serta (ii) pengadaan
bahan/alat dengan spesifikasi
khusus, Contoh: Pengadaan
Pompa dgn Spesifikasi khusus.
- Harns mendapat persetujuan
Senior Fasilitator dan diketahui
oleh WSS Provinsi

- Melibatkan pihak ketiga
- Harns dijelaskan alasan
penggunaan metode
penunjukan langsung,
misalnya: hanya ada satu
penyediajasa di desa atau
kecamatan yang disebabkan
oleh: (i) faktor lokasi yang
j auh dan terpencil serta (ii)
pekerjaan yang memerlukan
keahlian khusus, Contoh:
Pekerjaan Sumur Bor
- Harns mendapat persetujuan
Senior Fasilitator dan
diketahui oleh WSS Provinsi

2.5 LANGKAH LANGKAH PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.5.1 Metode Partisipasi Masyarakat
Berikut langkah-langkah proses pengadaan barang dan jasa dengan
partisi pasi masyarakat

metode

Tabel 3.2 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Partisipasi
Masyarakat
No

Langkah-

Uraian

Pelaku

Basil

Pertemuan bertujuan untuk
menginformasikan
mengenai
kegiatan pengadaan dan
menawarkan masyarakat
untuk
berpartisi pasi dalam
kegiatan
pamsimas sebelum
ditawarkan
kepada pihak ketiga
Penentuanjenis dan volume
barang/jasa ini penting
karena disesuaikan dengan
potensi dan kesediaan
masyarakat

Komitmen
masyarakat
untuk memastikan
kegiatan pengadaan
berjalan dengan
lancar
dan transparan

Tim
Pengadaan

Daftar j enis dan
volume barang/jasa
yang dibutuhkan

Tim
Pengadaan

Langkah
1

Mengadakan
pertemuan
warga

2

Tentukanjenis dan
volume
barang/j asa yang
dapat
dikontribusikan
dan diadakan oleh

masyarakat

3

4

Penetapan
pihak/orang yang
akan memasok
barang/jasa
tersebut
Pembuatan Berita
A car a
Kesanggupan
Kontribusi dan
partisipasi
masyarakat dalam
pengadaan barang

Untuk mengetahui siapa
yang bersedia dan
bertanggungjawab untuk
berpartisipasi dalam
pengadaan barang/j asa
Berita acara kesanggupan
masyarakat untuk
berkontribusi dalam bentuk
barang/jasa

Daftar nama
masyarakat yang
akan berpartisipasi
dalam pengadaan.

Tim
Pengadaan

Berita Acara
Kesanggupan
Kontribusi Natura.

danjasa

5

Penyusunan Berita
Acara Pengadaan

Menyiapkan Berita Acara
Pengadaan untuk
mendokumentasikan
langkah pengadaan diatas

Berita Acara
Pengadaan yang
menjadi bagian dari
Dokumen
Pengadaan

Tim
Pengadaan

2.5.2 Metode Survey Perbandingan Barga
Berikut langkah-langkah proses pengadaan barang dan jasa dengan metode survey
perbandingan harga.
Tabel 3.3 Prosedur Pengadaan Harang dan Jasa dengan Metode Survey
Perbandingan Barga
No
1

2

3

Langkah-langkah
Tentukan jenis
dan volume
barang yang akan
diperoleh melalui
metode survey
harga
Tetapkan
toko/pemasok
yangakan
memasok
barang/alat
tersebut.

Mengunjungi
toko/pemasok dan
melakukan

Uraian
Penentuan jenis dan
volume barang ini
penting karena seringkali
volume pembelian
menentukan harga

Hasil
Daftar jenis dan
volume barang/alat
yang dibutuhkan

Pelaku
Tim Pengadaan

Untuk mendapatkan
harga yang paling murah
maka penentapan
toko/pemasok
berdasarkan rekam
jejaksangat perlu, agar
tidak dipilih
toko/pemasok yang
mahal.
Langkah ini harus
dilakukan untuk
mendapat perbandingan

Daftar minimal
tiga (3)
toko/pemasok
yang dianggap
dapat dipercaya,
dan memberikan
harga yang paling
murah

Tim Pengadaan

Daftar
perbandingan;
harga,

Tim Pengadaan

- I

4

5

pendataan
terhadap harga &
ketersediaan
barang/alat, cara
pengiriman
barang/alat, dan
pembayaran.

harga, ketersediaan,
persyaratan pengiriman
dan pembayaran

Rapat internal
untuk
memutuskan
pemenang dengan
ketentuan harga
terendah. Hasil
keputusan harus
dibuatkan Berita
Acara dan
diumumkan
secara terbuka
Penyusunan
Berita Acara
Pengadaan

Hasil survey ini harus
dirapatkan antar anggota
KKMdanTim
Pengadaan untuk
menjamin keterbukaan,
untuk itu Satlak
Pamsimas dapat
mengundang KKM,
Kader AMPL dan Tim
Pengadaan
Menyiapkan Berita Acara
Pengadaan untuk
mendokumentasikan
langkah pengadaan diatas

ketersediaan,
pengmman
termasuk
kecepatan
mengirim dan
kondisi
pembayaran.
Berita Acara
Survey Harga dan
Hasil Survey
Harga
Pilihan
toko/pemasok dan
jenis barang/jasa
dengan harganya.
Berita Acara
Penentuan
Toko/Pemasok
yang dipilih

Berita Acara
Pengadaan yang
menjadi bagian
dari Dokumen
Pengadaan

Tim Pengadaan
Satlak
KKMKader
AMPL

Tim Pengadaan

2.5.3 Metode Pemilihan Langsung
Berikut prosedur proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan
langsung.
Tabel 3.4 Prosedur Pengadaaan Ba rang dan Jasa dengan Metode Pemilihan
Langsung (Shopping)
No

I

2

Langkah-langkah
Tim Pengadaan
menyepakati daftar jenis,
spesifikasi, volume
jadwal barang/alat/jasa
yang akan diadakan,
bersama
pelaksana konstruksi,
KKM dan Fasilitator
Tim Pengadaan
menyiapkan daftar
toko/pemasok yang
j umlahnya cukup

Uraian
Mendapat gambaran
jenis, spesifikasi &
volume barang/alat
apa saja yang
dibutuhkan

Hasil
Daftar jenis,
volume dan
spesifikasi tiap
barang/alat/jasa
yang diperlukan

Pelaku
Tim
Pengadaan

Jumlah toko/pemasok
yang cukup akan
menjamin terjadi
perbandingan harga yg
kompetitif atau
minimal 3 (tiga)
toko/pemasok

Daftar
toko/pemasok
Yangsudah
dii den ti fikasi

Tim
Pengadaan

3

Tim Pengadaan
menyiapkan dokumen
permintaan penawaran
yang dilengkapi dengan
Daftar Volume dan
Spesifikasi serta
mengirimkannya kepada
beberapa toko/pemasok.

4

Tim Pengadaan
menyampaikan/rnengirim
Surat Permintaan
Penawaran kepada
beberapa toko/pemasok
untuk memastikan
minimal 3 (tiga) toko/
pemasok menyampaikan

Surat permintaan
penawaran ini
diperlukan agar dapat
didokumentasikan.
Surat permintaan
penawaran dapat
menggunakan Format
yang tersedia, dengan
melampirkan daftar
volume dan spesifikasi
teknis
Penyampaian surat
permintaan penawaran
hams dilakukan secara
langsung untuk
menjamin kerahasiaan

Dokumen
Permintaan
Penawaran
barang/jasa Daftar
volume dan
spesifikasi
pekerjaan.

Tim
Pengadaan

Lembar bukti
tanda terima yang
sudah ditanda
tangani oleh
toko/pemasok

Tim
Pengadaan

Salinan surat bukti
tanda
terima penawaran
oleh Tim
Pengadaan

Toko/
Pemasok

Betita Acara
Pembukaan
Penawaran, Berita
Acara Klarifikasi,
Berita Evaluasi
Penawaran dan
Pen eta pan
Pemenang yang
ditanda tangani
oleh Ketua Satlak,
Tim Pengadaan,
Kader AMPL,
Koordinator
KKM, Tokoh
Tasyarakat, Wakil
Supplier/Penyedia
Jasa

Tim
Pengadaan,
Satlak, Kader
AMPL,
Koordinator
KKM, dan
Tokoh
Masyarakat

Surat Perjanjian
Kenjasama I Order
Pembelian
Pen~adaan

Satlak

penawarannya
5

Toko/Pemasok
menyampaikan/mengirim
kan surat penawaran
dilengkapi dengan
Rincian Harga
Penawaran

6

Pembukaan surat
penawaran, evaluasi
(administrasi, teknis dan
kewajaran harga) dan
penetapan pemenang
dilakukan pada rapat
pertanggungjawaban
kepada masyarakat dan
dihadiri oleh seluruh
anggota BPSP AMS,
Kader AMPL,
Koordinator Kabupaten,
dan atau Fasilitator

Surat penawaran yg
dikirim oleh
toko/ pemasok dapat
mengunakan dan
dilengkapi Rincian
Harga
Penawaran dalam
kondisi tertutup untuk
menjamin kerahasiaan
Untuk meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas,
pembukaan surat
penawaran harus
dilakukan didepan
anggota BPSP AMS,
KKM, Kades, Kader
AMPL, tokoh
masyarakat dan
Fasilitator dan
hasilnya ditulis dalam
Betita Acara.

7

PenyiapanSurat
Perjanjian Kerja!Pesanan
Pembelian (PO)

Surat Perjanjian Kerja
I Pesanan Pembelian
(PO)

Barang/Jasa
8

Satlak Pamsimas dan
toko/pemasok
(pemenang)
menandatangani Surat
Perjanjian Kerja (SPK)/
Pesanan Pembelian (PO)

Untuk Surat Penjanjian
Kerja (SPK)/Pesanan
Pembelian (PO)

9

Penyusunan Berita Acara
Pengadaan

Menyiapkan Berita
Acara Pengadaan
untuk
mendokumentasikan
langkah pengadaan
diatas

SPK/PO yang
sud ah
ditandatangani
oleh kedua belah
pihak di atas
materai yang
cukup
Berita Acara
Pengadaan
yang menjadi
bagian dari
Dokumen
Pengadaan

Satlak

Tim
Pengadaan

Media Sosialisasi diperlukan pada tahap perencanaan, implementasi dan
pasca implementasi, agar masyarakat mendapatkan informasi terhadap
adanya kegiatan PAMSIMAS. lnformasi terkait dengan proses pelaksanaan
pengadaan barang dan [asa di tingkat masyarakat (Poster Seri: 4A) telah diatur
lebih rinci dan dapat dilihat pada Petunjuk Pencetakan dan Penggunaan
Poster dan Spanduk (P3S) Media Sosialisasi Pamsimas Tahun 2017

2.5.3.1 Tatacara Evaluasi dan Klarifikasi untuk Metode Pemilihan Langsung
a. Ketentuan Umum
1) Kriteria/Tata Cara/Metode Evaluasi, harus tercantum/ditetapkan
dalam dokumen
pengadaan dan/atau dijelaskan pada waktu rapat pemberian penjelasan (Aanwizjing).
2) Perubahan dokumen pengadaan/kriteria evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan
secara tertulis kepada seluruh peserta pengadaan dalam waktu memadai sebelum
pemasukan penawaran.
.
3) Klarifikasi wajib dilakukan bila ada ketidak jelasan/ketidak lengkapan dokumen atau
meragukan dalam rangka evaluasi penawaran, tetapi tidak boleh mengubah harga
maupun substansi penawaran dan klarifikasi dilakukan secara adil (tidak diskriminatif)
untuk seluruh peserta pengadaan (calon penyedia barang/jasa).
b. Pembukaan Dokumen Penawaran (evaluasi awal)
1) Dilangsungkan secara terbuka pada rapat pertanggungjawaban
masyarakat yang
dihadiri oleh seluruh anggota Satlak, Wakil KKM, Perbekel/Lurah, Tokoh Masyarakat
setempat dan Fasilitator.
2) Nama dan Harga Penawaran dibacakan terbuka dan keras, demikian juga kelengkapan
administrasi dan teknis yang dipersyaratkan dalam surat permintaan penawaran dan
untuk dibuatkan Checlist.
3) Berita Acara Pembukaan Penawaran ini, tidak menyimpulkan lulus atau tidaknya calon
penyedia barang/jasa, tetapi hanya mengidentipikasi kelengkapan atas dokumen
administrasi saj a.
4) Penawar tidak dapat ditolak, kecuali mengundurkan diri sebelum pembukaan surat
penawaran.

5) Jika ada ketidak jelasan/ketidak lengkapan dokumen atau meragukan, Tim Pengadaan
wajib melakukan klarifikasi secara langsung dengan terlebih dahulu dilakukan
kesepakatan dari seluruh wakil dari masyarakat dan peserta/penawar yang datang.
6) Berita Acara Pembukaan disiapkan dan ditandatangani oleh wakil masyarakat.

c. Tatacara Evaluasi Dokumen Penawaran dan Penetapan Pemenang (evaluasi
lanjutan)
1) Proses evaluasi harus segera dimulai setelah pembukaan dokumen penawaran.
2) Evaluasi Penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistim gugur yaitu dengan
menilai kesesuaian administrasi, teknis yang dipersyaratkan dalam surat permintaan
penawaran dan kemudian kewajaran harga yang ditawarkan.
3) Tidak ada koreksi harga atau lingkup kerja/spesifikasi teknis, kecuali terhadap
kesalahan aritmatika (perkalian, pengurangan dan penjumlahan)
4) Pilih harga penawaran terendah terkoreksi yang responsifterhadap persyaratan.
5) Tim Pengadaan wajib melakukan klarifikasi tertulis melaui surat/fax/email untuk
memastikan kebenaran dari data yang diterima (surat penawaran beserta lampirannya)
dan bibuatkan Berita Acara Klarifikasi.
6) Negosiasi tidak diperbolehkan [kecuali pada Metode Penunjukan Langsung]
7) Penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang
Penawaran yang merupakan penawaran terendah terkoreksi yang dapat dipertanggung
jawabkan (the lowest responsive bid) ditetapkan sebagai pemenang pengadaan.

'
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Tabel 2.5 Bagan Alir Tahapan Pengadaan Harang dan Jasa dengan Metode
Pemilihan
Langsung (Shopping)
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teknis, volume dan
jadwal barang/alaU
[asa vane akan
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Tim Pengadaan

f1 hanl

M enyiapkan daftar
toko/pemasok

Daftar toko/pemasok yang sudah
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'I,

(1 hari)
1

Menyiapkan Surat
'I
Permintaan Penawaran f
i

Pengirimkan Surat
Permintaan
Penawaran

.
'

f1 hanl
'

>(7-15hari)

Batas Pemasukan
Surat Penawaran

Surat Permintaan Penawaran
yang dilengkapi dengan Daftar
Volume. Spesifikasi Teknls
/Pekerjaan.
Lembar bukti tanda tenrna /bukti
pengiriman Surat Permintaan
Penawaran

1. Berita Acara Evaluasi
> (1 han)

Evaluasi Penawaran
(Adrrinistrasi, Teknis
dan Harga) dan
Penetapan Pemenang

.

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

1. Surat Penawaran dengan
Lampiramya.
2. Sa\inan BukU T anda Tertma
3. Berita Acara Pembukaan
Penawaran

'

Tim Pengadaan

T okoJPemasok/Penyedia
Jasa, Tim Pengadaan,
Satlak, dan T okoh
Masyarakat

Penawaran dan Penetapan
Pemenang.
2 Berita Acara Klarifikasi
Tim Pengadaan, Satlak, dan
Tokoh Masyarakat

Tabel 2.6 Bagan Alir Taha pan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pemilihan
Langsung (Shopping)
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Penandatanganan
SPK/PO
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Surat Perjanjian KeQa
(SPKYPesanan Pembelian
Satlak
(PO) Pengadaan Barang/Jasa

....

....
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1. Satlak

2. Pemenang
(7 han)

~

Mulai Pelaksanaan
Kontrak (Mobilisasi)

Pemenang

2.5.4 Metode Penunjukan Langsung
Metode penunjukan langsung hanya dipakai bila metode survey perbandingan harga
atau metode pemilihan langsung tidak bisa dilaksanakan karena ternyata tidak ada
toko/pemasok/penyedia jasa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pengadaan karena
didaerahnya terletak di remote area, atau hanya ada satu toko/pemasok/penyedia jasa
tersedia di lokasi desa/kecamatan atau lokasi desa/kecamatan yang berdekatan.
Pelaksanaan penunjukan langsung harus mendapat persetujuan dari Senior Fasilitator
(SF) dan diketahui oleh Provincial Water Supply and Sanitation Specialist (WSS
Provinsi)
1. Klarifikasi/Negosiasi (Administrasi, Teknis dan Harga)
Klarifikasi wajib dilakukan apabila ada ketidak jelasan atau keraguan atas
dokumen administrasi dan teknis yang diterima oleh Tim Pengadaan dalam rangka
evaluasi penawaran, sedangkan Negosiasi dilakukan untuk menilai/mengoreksi atas
kewajaran harga penawaran yaitu dengan membandingkan harga penawaran
terhadap Harga Perhitungan Sendiri (HPS/Owner Estimate). Hasil klarifikasi/
Negosiasi merupakan kesepakatan kedua belah pihak atas harga penawaran yang
terkoreksi dan untuk kemudian dibuatkan Derita Acara K.larifikasi dan Negosiasi.

---

Tabel 3.6 Bagan Alir Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode
Penunjukan Langsung
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Fasilitator dan diketahui
oleh WSS Provinsi

:}
}
I

j}
Menyiapkan Surat
Perminlaan Penawaran
~
Penyampaian Surat
Permintaan Penawaran

u
Pemasukan Surat
Penawaran

}

(1 hari)
Mulai Pelaksanaan
Kontrak (Mobuisasi)
(1 han)

LJ
Penandatanganan SPK

!5-10 hari)
Pembukaan Surat
Penawaran dan
Klarifikas~Negosiasi
(Administrasi, Teknisdan
Harga)

LJ
Penyiapan Surat
Perjanjian Keija (SPK)

}

l

!7 han)

(1 hari)

Proses pengadaan barang/jasa tingkat masyarakat dimulai dari tahapan
(I) Penyusunan RKM (Pemaketan dan Rencana Pengadaan),
(2) Pembentukan Tim Pengadaan, Verifikasi Pengadaan dan Pengumuman Rencana
Pengadaan
(3) Proses Pelaksanaan Pengadaan (Penggunaan Metode Pengadaan; Metode Partisipasi
Masyarakat, Metode Survey Pembanding Barga, Metode Pemilihan Langsung dan
Metode Penunjukan Langsung),

BAB III
PENYUSUNAN KONTRAK
3.1 KETENTUAN UMUM
1) Penetapan pemenang dan kontrak dilakukan setelah Perjanjian Kerja sama (PKS)
ditandatangani atau paling lambat 1 (hari) setelah dana BLM pusat cair.
2) Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian Pemasok, make
Pemasok yang bersangk:utan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya
1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat
pembayaran kepada Pemasok.
3) Keterlambatan yang diakibatkan dengan adanya/arce majeure/kahar, pihak Pemasok
tidak dikenakan denda selama ada pembuktian melalui pernyataan tertulis dari Bupati.
Pemasok harus melapor kepada Satlak Pamsimas selambatlambatnya 2 (dua) hari
setelah adanya kejadian dimaksud.
.
4)· Keadaan kahar/force ma:jeureadalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak seperti: kerusuhan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus,
tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
5) Ketua Satlak Pamsimas menyusun Kontrak. Pengadaan dan disepakati bersama
dengan pemenang sebelum kontrak ditandatangani, banyaknya rangkap kontrak
dibuat sesuai kebutuhan yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, kontrak asli untuk
masing-masing pihak. Kontrak asli pertama untuk Satlak Pamsimas dibubuhi meterai
yang cukup pada bagian yang ditandatangani oleh Pemasok, dan kontrak asli kedua
untuk Pemasok dibubuhi meterai yang cukup ·pada bagian yang ditandatangani oleh
Satlak Pamsimas, sedangkan rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai (bila
diperlukan). .,:
6) Jika Kontrak Pengadaan (SPK) sudah ditandatangani dan dalam perjalanan/
pelaksanaanya terjadi perubahan atas satu atau beberapa pasal dalam SPK, maka
dengan persetujuan kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA)
wajib untuk dibuatkan Amandemen SPK
3.2 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN
1) Pembayaran kepada Pemasok akan dilaksanakan secara bertahap/sekaligus yang
dinyatakan Surat Perjanjian Kerja
2) Tatacara pembayaran akan diatur lebih lanjut dalam perjarrjian kerja

-.

3.3 UANG MUKA
Bila dirasakan perlu uang muka bisa diberikan kepada Pemasok/Penyedia Jasa
setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan pihak pemasok harus
menyerahkan jaminan uang muka dari Bank dengan nilai minimal 100% (seratus persen)
dari besamya uang muka.
·

BUPATI GIANYAR,

Ttd.

· A.A. GDE AGUNG BHARATA
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