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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali 

Kabupaten Boyolali berada di posisi geografis antara 110022’-

110050’ Bujur Timur dan antara 707’-7036’ Lintang Selatan. Dengan 

bentang wilayah Timur ke Barat sepanjang 48 km dan bentang Selatan 

ke Utara sepanjang 54 km, mempunyai luas wilayah kurang lebih 

101.510,2 hektar. Wilayah tersebut dibagi menjadi 22 Kecamatan 

yaitu Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Ampel, 

Kecamatan Musuk, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, 

Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, 

Kecamatan Sambi, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, 

Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Klego, 

Kecamatan Andong, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, 

Kecamatan Juwangi, Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, 

dan Kecamatan Wonosamudro. 

Wilayah Kabupaten Boyolali berada di ketinggian 75-3119 

meter di atas permukaan laut dengan sekitar 83% merupakan dataran 

rendah dan selebihnya merupakan dataran tinggi dan berada di kaki 

Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dengan batas-batas wilayah : 

 Utara : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan 

 Selatan : Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Klaten 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



44 
 

 
 

 Barat : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang 

 Timur: Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Sukoharjo 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 

jumlah penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 adalah 

984.807 jiwa yang terbagi menjadi 484.716 penduduk laki-laki dan 

500.091 penduduk perempuan dengan persentase penduduk miskin 

sebesar 10,18 % (BPS, 2021) 

2. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 

Pembangunan sanitasi Kabupaten Boyolali tertuang dalam visi 

misi sanitasi kabupaten yang digunakan sebagai arahan pembangunan 

sanitasi Kabupaten Boyolali dengan tujuan utama mendukung 

masyarakat Boyolali menjadi lebih sehat dengan misi meningkatkan 

sarana prasarana akses pembuangan air limbah di perkotaan dan 

pedesaan untuk perbaikan lingkungan serta mendorong masyarakat 

layak sanitasi sehingga dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan 

sehat. (Cipta Karya, 2015) 

Pembangunan sub sektor air limbah untuk arahan pentahapan 

pencapaian sektor sanitasi dibagi dalam 3  zona rencana 

pembangunan yaitu Zona 1 dimana area dengan tingkat resiko kecil 

yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan sistem setempat (on 

site) di skala rumah tangga yang diperkirakan bisa mencapai tahap 

jangka panjang dengan kegiatan utamanya bertujuan untuk perubahan 
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tingkah laku. Dalam zona ini mencakup 122 desa yang tersebar di 14 

kecamatan yaitu kecamatan Juwangi, Kemusu, Wonosegoro, 

Karanggede, Nogosari, Andong, Klego, Simo, Sambi, Ampel, 

Cepogo, Selo, Teras, Mojosongo, dan Kecamatan Musuk. 

Zona 2 dengan resiko menengah yang dapat ditangani dengan 

jangka pendek tetapi daerah padat penduduk sehingga sistem yang 

dapat digunakan adalah dengan pendekatan komunal atau tidak 

berbasis rumah tangga. Zona ini mencakup 129 desa dalam wilayah 

18 kecamatan yaitu Kecamatan Juwangi, Kemusu, karanggede, 

wonosegoro, Nogosari, Sambi, Ngemplak, Klego, Andong, Simo, 

Sawit, Banyudono, Ampel, Cepogo, Teras, Musuk, Boyolali dan 

Kecamatan Mojosongo. 

Zona 3 dengan resiko tinggi karena berada di kawasan padat 

penduduk dan kondisi topografi yang kurang menguntungkan yang 

lebih memungkinkan untuk diatasi dengan sistem terpusat atau off 

site dalam jangka panjang. 26 desa/kelurahan masuk dalam zona ini 

yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Musuk, Mojosongo, 

Boyolali, Teras, Cepogo, Banyudono, Ampel, Ngemplak, Sawit, 

Andong, Simo, dan Kecamatan Karanggede. 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Boyolali 

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
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Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan 

umum, penataan ruang, dan pertanahan. Kantor Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali terletak di Jl. 

Perintis Kemerdekaan No. 250, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan 

Boyolali, Kabupaten Boyolali. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Boyolali mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pekerjaanuum, 

penataan ruang, dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas 

tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Boyolali menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan bidang umum, penataan ruang, dan 

pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan 

ruang, dan petanahan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, 

penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 
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d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, 

penataan ruang, dan petanahan sesuai dengan lingkup tigasnya; 

dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Fungsi yang sudah disebutkan di atas diselenggarakan oleh 

satuan kerja yang terdiri dari 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat 

c. Bidang Bina Marga 

d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air 

e. Bidang Cipta Karya 

f. Bidang Penataan Ruang 

g. Bidang Bina Konstruksi 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Bagan 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 

Sumber : Dinas DUPR Kabupaten Boyolali 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Strategi pengolahan air limbah atau sanitasi diimplementasikan 

dengan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi melalui Peraturan Menteri 

PUPR nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik. Kebijakan ini dimaksudkan menjadi acuan dalam 

pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan SPALD untuk 

memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan tujuan 

meningkatkan akses air minum yang aman dan sanitasi yang layak. 

Didukung dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 

5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang digunakan 

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) di wilayah Kabupaten Boyolali. 

Tujuan utama dalam strategi ini adalah memberikan akses sanitasi 

yang layak. Layak dalam hal ini yaitu terdapat sarana pembuangan yang 

memadahi dan terdapat instalasi pengelolaan air limbah tersebut. Terdapat 

tiga tingkatan target dalam sanitasi yaitu dasar, layak dan aman. Sanitasi 

dasar apabila masyarakat sudah mengakses saranan pembuangan dengan 

benar. Sanitasi layak yaitu sarana pembuangan dari sanitasi dasar tersebut 

diolah instalasi pengolahan air limbah, baik itu berskala individual maupun 

komunal. Sementara sanitasi aman adalah tingkatan tertinggi dengan 

pengolahan tangki yang kedap sehingga tidak akan mencemari air di 

lingkungan tersebut. 
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Sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Penyehatan Lingkungan 

Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Boyolali, yaitu: 

“...namanya sanitasi dasar itu kan sudah terakses dengan benar, 
tetapi belum tentu layak dan aman. Aman yang terakhir itu terjaga 
supaya air itu tidak tercemar. Untuk tidak tercemar itu jatuhnya ke 
sanitasi.” (wawancara tanggal 27 Juni 2019) 

Dalam penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik ini 

merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjamin 

masyarakat akan ketersediaan air bersih yang tidak tercemar oleh air 

limbah masyarakat itu sendiri. Kabupaten Boyolali sendiri sudah mencapai 

96% sanitasi layak dan sudah memiliki lebih dari 50 unit IPAL komunal 

untuk memenuhi kebutuhan sanitasi layak tersebut di tahun 2019. Dari 

capaian tersebut terdapat implementasi strategis yang mendukung 

tercapainya target tersebut. Adapun implementasi strategis dari pemenuhan 

kebutuhan sanitasi di Kabupaten Boyolali antara lain: 

1. Mengidentifikasi Sasaran Tahunan 

a. Keterkaitan dengan sasaran jangka panjang 

Startegi di bidang sanitasi dicanangkan untuk mendukung 

Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 yang juga 

disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019. Seperti yang 

diungkapkan oleh Kasie Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR 

Kabupaten Boyolali bahwa dengan adanya deklarasi bahwa 

Kabupaten Boyolali telah bebas buang air besar sembarangan 

menunjukan bahwa masyarakat sudah bisa mengakses sanitasi 
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dasar, maka untuk tahun 2019 beralih ke sasaran selanjutnya yaitu 

memenuhi sanitasi layak. Sasaran ini disesuaikan untuk 

mendukung SDGs yang kedepannya memiliki sasaran lanjutan 

yang sudah harus memenuhi kebutuhan sanitasi aman. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Cipta 

Karya Dinas PUPR Kabupaten Boyolali bahwa dalam 

menentukan sasaran dalam pembangunan sanitasi adalah untuk 

mewujudkan tujuan SDGs yaitu sanitasi haruslah aman. 

Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah menyusun 

rencana kegiatan pembangunan. Staf penyehatan lingkungan akan 

mulai menyusun sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan 

dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Dalam perencanaan 

tahunan masyarakat tidak dilibatkan langsung. Akan tetapi 

sebelum ditetapkannya rencana pembangunan tahun selanjutnya, 

dari pihak desa dipersilahkan untuk mengirim proposal 

permohonan pembangunan. Dari proposal tersebut akan dijadikan 

pertimbangan untuk rencana pembangunan tahun selanjutnya. 

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Tawangsari bahwa 

setiap tahun disekitar bulan Juni atau Juli, desa dipersilahkan 

untuk mengajukan permohonan bantuan pembangunan untuk 

pengolahan air limbah masyarakat. Proposal ditujukan langsung 

ke Dinas PUPR Kabupaten Boyolali. Proposal tersebut belum 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



52 
 

 
 

tentu disetujui karena harus ada pertimbangan prioritas dan 

urgensi dalam menentukan desa sasaran. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Staf Penyehatan 

Lingkungan bahwa saat masuk semester kedua tahun tersebut, 

Dinas PUPR Kabupaten Boyolali mulai mengumpulkan usulan 

dari desa untuk disusun menjadi pertimbangan rencana 

pembangunan untuk tahun selanjutnya. 

Saat perencanaan sasaran tahunan ini masyarakat tidak 

terlibat langsung dikarenakan hal ini murni rencana kerja internal 

dinas. Masyarakat sebagai sasaran kegiatan dan penerima manfaat 

hanya bisa mengusulkan ke Pemerintah Desa masing-masing 

untuk dapat diteruskan oleh Pemerintah Desa ke Dinas PUPR 

Kabupaten Boyolali.  

b. Konsistensi dengan adanya tolak ukur dan skala prioritas 

Target tahunan dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 

sasaran tahunan yang menunjukkan tolak ukur yang jelas dan 

bersifat lebih spesifik. Dinas PUPR Kabupaten Boyolali memiliki 

sasaran tahunan yang terukur setiap tahunnya. Seperti yang 

dikatakan oleh Staf Seksi Penyehatan Lingkungan bahwa dalam 

kebijakan strategi daerah untuk sanitasi sendiri memiliki target 

tahunan. 
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Dalam melaksanakan aspek ini kegiatan yang dilakukan 

adalah menetapkan target internal dinas disamping adanya target 

kebijakan dan strategi daerah Kabupaten Boyolali. Hal ini 

bertujuan untuk dapat menentukan langkah kerja dan capian 

pengukuran realisasi di dalam dinas. Capaian realisasi tersebut 

ditunjukkan pada pantauan dan evaluasi kinerja sektor air minum 

dan sanitasi dalam rangka target MDG’s  yang ditunjukkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Pantauan dan Evaluasi Kinerja Sektor Air Minum dan Sanitasi 

Kabupaten Boyolali 
Tahun 2016 

 
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boyolali, 2016 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa untuk pemenuhan 

kebutuhan akses sanitasi masyarakat selain terdapat target dari 

kebijakan strategis daerah, terdapat juga target kinerja dari Dinas 

PUPR Kabupaten Boyolali sendiri. Pembangunan lebih banyak 

dilakukan di wilayah pedesaan dikarenakan kondisi wilayah 

Kabupaten Boyolali itu sendiri didominasi oleh pedesaan. Selain itu 

masyarakat desa perlu menjadi perhatian karena kurang memiliki 

kesadaran untuk mengakses sanitasi yang layak. 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Jiwa 279,950 279,950 283,450 287,000 268,919 281,919 291,394 293,869 296,344 298,920 299,418

% 31 30 30 30 29 29 30 30 30 30 30

Jiwa 605,25 639,500 647,450 655,500 663.252 678,252 675,314 683,314 691,345 699,374 703,766

% 67 79 79 79 71 71 70 70 70 70 70

Jiwa 885,2 919,450 930,900 942,500 952,171 960,171 921,995 928,695 935,965 942,965 951,865

% 93 95,56 96,24 96,93 97,72 97,72 94,22 94,34 94,46 94,66 94,99

2 Pedesaan

Total

Target Kinerja Rencana Jakstrada
No Indikator Kerja

Kondis
i 2013*

1 Perkotaan
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Untuk pembangunan pengolahan air limbah Dinas PUPR 

Kabupaten Boyolali memiliki target yang akan dilakukan 

pembangunan sekitar 10 desa setiap tahun, baik itu untuk IPAL 

Komunal maupun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat 

(SPALDT) dengan berbagai sumber dana.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang 

Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Boyolali, yaitu : 

“...selama ini kita kan sudah mengadakan namanya IPAL 
Komunal yang sudah mencapai sekitar kurang lebih di atas 50 unit 
sampai sekarang. Rencananya setiap tahun akan terus dibangun IPAL 
maupum SPALDT dan juga lainnya. Targetnya kurang lebih bisa 10 
desa tiap tahun. Desanya ya tergantung kriterianya.” (wawancara 
tanggal 10 Juli 2019) 

Kriteria yang dimaksud untuk desa yang dipilih sebagai lokasi 

pembangunan yaitu desa yang masuk ke 3 klasifikasi zona. Zona 1 

yaitu desa dengan resiko rendah maka memungkinkan untuk diatasi 

dengan pembangunan SPALDS atau Sistem Pengolahan Air Limbah 

Domestik Setempat. Zona 2 yaitu desa dengan resiko menengah tetapi 

merupakan desa dengan penduduk yang padat maka akan diatasi 

dengan pembangunan IPAL Komunal. Zona 3 yaitu desa dengan 

resiko tinggi, memiliki kepadatan penduduk tinggi dan topografi yang 

sulit maka akan dilakukan pembangunan SPALDT. 

Demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten 

Boyolali memiliki sasaran dan target tahunan dan menunjukkan target 

yang spesifik dan masih sesuai dengan sasaran jangka panjang yaitu 
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untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang layak. Di 

tingkat penerima manfaat tidak dilibatkan dalam penentuuan sasaran 

tahunan ini tetapi masyarakat dapat mengusulkan pembangunan 

melalui Pemerintah Desa. 

2. Strategi Dalam Berbagai Bidang Fungsional dan disini  

a. Terdapat koordinasi pembagian tugas dan fungsi 

Strategi dalam berbagai bidang fungsional merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh komponen organisasi untuk 

mewujudkan tercapainya sasaran tahunan yang telah dirumuskan. 

Dinas PUPR Kabupaten Boyolali. Biasanya strategi fungsional 

merupakan turunan dari strategi utama yang lebih disederhanakan 

dan dapat dikerjakan dalam jangka satu tahun. Dalam aspek ini 

Dinas PUPR Kabupaten Boyolali mewujudkannya dengan 

menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas dari masing-

masing pemangku jabatan fungsional. 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 

tentang Uraian Tugas dan Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, urusan sanitasi atau air 

limbah masuk dalam tugas Seksi Penyehatan Lingkungan yang 

dibawahi oleh Bidang Cipta Karya. Kepala Seksi Penyehatan 

Lingkungan beserta staf yang membantu bertugas untuk 

menyiapkan bahan perencanaan untuk dijadikan pertimbangan 
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Kepala Bidang Cipta Karya dalam membuat kebijakan. Setelah 

kebijakan ditetapkan maka dalam proses pelaksanaan Kasi 

Penyehatan Lingkungan harus mendistribusikan tugas, memberi 

petunjuk dan arahan pelaksanaan program yang dilaksanakan 

serta melakukan pengawasan kepada bawahan yaitu Staf 

Penyehatan Lingkungan untuk dapat melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. 

Dalam wawancara kepada Kepala Seksi Penyehatan 

Lingkungan DPUPR Kabupaten Boyolali, beliau menyebutkan 

bahwa : 

“...sesuai tugas, kalau kasi ya lebih ke menyiapkan 
bahannya, seperti desa sasaran, pertimbangan lokasi, dan lainnya. 
Nanti mengarahkan staf juga buat pendampingan ke desa.” 
(wawancara tanggal 27 Juni 2019) 

Kepala Bidang Cipta Karya akan menyusun dan 

mempertimbangkan bahan yang telah disusun oleh Seksi 

Penyehatan Lingkungan untuk dijadikan kebijakan yang sesuai 

dengan rencana pembangunan daerah maupun rencana 

pembangunan nasional.  

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Boyolali 

menyebutkan dalam wawancanya bahwa sebagai kepala bidang, 

beliau akan menerima bahan usulan untuk dijadikan kebijakan 

maupun pertimbangan langkah kerja dari seksi yang dibawahi 

yaitu seksi penyehatan lingkungan, penataan ruang dan 

penyediaan air minum. Nantinya kebijakan yang dibuat harus 
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memenuhi kebutuhan pelayanan dari ketiga urusan tersebut tanpa 

saling megganggu maupun menyimpang dari kebijakan daerah 

maupun nasional. 

Selain itu Kepala Bidang Cipta Karya juga bertugas dalam 

mengadakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program 

termasuk juga dalam pelaksanaan anggaran. Pengelolaan air 

limbah masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar dan juga 

masuk dalam prioritas pembangunan nasional sehingga untuk 

pembangunan pengelolaan air limbah mendapat anggaran dari 

sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK).  

b. Adanya strategi bidang keuangan 

Selain melaksanakan program sesuai dengan tugas dan 

fungsi jabatan, Dinas PUPR Kabupaten Boyolali juga 

memperhatikan penyerapan dana yang digunakan dalam 

pembangunan sarana prasarana sanitasi. Dikarenakan sanitasi 

merupakan urusan wajib pelayanan dasar, maka alokasi dana 

yang dianggarkan berupa Dana Alokasi Khusus maupun Dana 

Alokasi Umum. Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) 

menunjukkan tolak ukur kinerja dalam penggunaan anggaran. 

Beberapa hal yang tolak ukur kinerja tersebut antara lain: 
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a. Pendampingan operasional Program DAK 

b. Jasa Konsultan Perseorangan Tenaga Fasilitator Lapangan 

c. Pendampingan Operasional Program Sanimas 

d. Septic Tank Individu 

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2018 

dibiayai dengan total anggaran Rp 2.416.050.000. Dana tersebut 

direncanakan ditarik per triwulan atau tiga bulan sekali. 

Menurut wawancara dengan Kepala Bidang Cipta Karya 

Dinas PUPR Kabupaten Boyolali menyebutkan bahwa alokasi 

dana untuk pembangunan sanitasi telah dialokasikan oleh 

pemerintah daerah, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Boyolali 

akan merencanakan penggunaan dana dengan rencana 

pembangunan yang disusun oleh seksi penyehatan lingkungan 

dan bidang Cipta Karya berdasarkan skala prioritas.  

Dalam pelaksanaannya di tingkat penerima manfaat, untuk 

permasalahan dana dan anggaran tidak masuk di Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini sesuai dengan 

yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Tawangsari dalam 

wawancara yaitu: 

“...kalo di desa tinggal mendampingi pelaksanaannya 
terutama buat masyarakat kita sendiri. Kalau buat anggaran kita 
nggak ikutan, semuanya sudah dari dinas pelaksanaannya.” 
(wawancara tanggal 28 Juli 2021) 
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Pemerintah desa sebagai desa penerima manfaat tidak 

berperan sebagai pelaksana anggaran sehingga pemerintah desa 

tidak bertanggung jawab dalam pelaporan. 

Dua pernyataan di atas sesuai dengan yang disebutkan oleh 

Staf Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR 

Kabupaten Boyolali bahwa Dana Alokasi Khusus yang turun dari 

Pemerintah Pusat akan diserahkan ke Pemerintah Daerah dan 

selanjutnya untuk pelaksanaan program akan langsung ditangani 

oleh Dinas PUPR Kabupaten Boyolali. Sehingga Pemerintah 

Desa yang menjadi sasaran program tidak perlu melaksanakan 

anggaran tersebut. 

Kesimpulannya adalah dalam melaksanakan strategi di 

bidang fungsional, Dinas PUPR Kabupaten Boyolali berpedoman 

pada tugas pokok dan fungsi dari masung-masing jabatan serta 

petunjuk teknis dari program itu sendiri yang telah disusun oleh 

Kementrian PUPR Republik Indonesia. Dalam penggunaan dana 

operasional dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Boyolali 

dan tidak masuk ke tingkat pemerintah desa maupun penerima 

manfaat. 

3. Mengkomunikasikan Berbagai Kebijaksanaan 

a. Standar operasional dari strategi 
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Kebijaksanaan yang dimaksud halam hal ini adalah standar 

operasional atau peraturan yang dijadikan acuan dalam 

melaksanakan kegiatan. Program pelayanan sanitasi dan juga 

pengolahan air limah ini bersumber dari beberapa sumber dana 

yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK)  dan Anggara Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali sendiri. 

Untuk kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DAK, 

maka salah satu acuan operasional kegiatan adalah dari petnjuk 

teknis DAK. Petunjuk teknis DAK diatur dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dimana 

sanitasi masuk sebagai bidang yang disebutkan di Pasal 2 ayat (2) 

huruf k. sanitasi. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Cipta 

Karya yaitu : 

“...semua sebenarnya sudah ada juknisnya. Tinggal dilihat 
itu dari mana sumber dananya. Kalau DAK ya kita mengacu ke 
juknis DAK tapi ya tetap disandingkan dengan peraturan yang 
lain.” (wawancara tanggal 10 Juli 2019) 

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus 

Fisik menyebutkan  di Pasal 3 ayat (1) bahwa pengelolaan DAK 

Fisik di tingkat Pemerintah daerah meliputi : 
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a. penganggaran; 

b. persiapan teknis; 

c. pelaksanaan; 

d. pelaporan; dan 

e. pemantauan dan evaluasi 

Hal ini berarti di tingkat Pemerintah Daerah dimana Dinas 

PUPR Kabupaten Boyolali sebagai pelaksana kegiatan 

bertanggung jawab dari perencanaan sampai dengan evaluasi 

pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Boyolali. Untuk 

pedoman pelaksanaan kegiatan lebih lanjut ditetapkan oleh 

Kementerian PUPR Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 3 

ayat (3) yang berbunyi: 

“Standar teknis kegiatan setiap bidang DAK Fisik 
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) mengacu pada petunjuk 
operasionl yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga.” 

Kementerian PUPR Republik Indonesia sebagai 

kementerian yang melaksanakan program mengeluarkan 

kebijakan yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. 

Peraturan ini digunakan sebagai acuan operasional terbaru dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah atau sanitasi. 
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Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD 

Kabupaten, ditahun 2019 Kabupaten Boyolali telah menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang mendukung 

pelaksanaan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam 

pembangunan pengelolaan air limbah atau sanitasi di wilayah 

Kabupaten Boyolali. Peraturan daerah ini dibuat dengan tetap 

mengacu pada peraturan nasional yang sudah ada, akan tetapi 

disesuaikan dengan kondisi wilayah dan keadaan di Kabupaten 

Boyolali dan lebih menjurus kepada kebutuhan masyarakat 

Kabupaten Boyolali itu sendiri. 

Staf Penyehatan Lingkungan DPUPR Kabupaten Boyolali 

menyebutkan bahwa : 

“...peraturan daerah ini baru saja disahkan bulan April 2019 
kemarin. Sekarang menjadi acuan baru dalam operasional kita 
kalau kita pakai anggaran daerah.” (wawancara tanggal 27 Juni 
2019) 

Pelaksanaan program berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Air Limbah Domestik secara garis besar dibagi menjadi 

pembangunan SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Setempat) dan SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Terpusat). 
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Untuk pembagunan SPALD-S terdiri dari komponen; a) 

Subsistem pengolahan setempat yang merupakan sarana dan 

prasarana yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah air 

limbah dari lokasi sumber. untuk subsitem ini pembangunannya 

harus berdasarkan kapasitas pengolahan yang berupa skala 

individual diperuntukkan untuk satu unit rumah tinggal dan skala 

komunal diperuntukkan untuk dua sampai dengan sepuluh unit 

rumah tinggal atau bangunan. b) Subsistem pengangkutan yang 

merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari 

subsistem pengolahan setempat ke pengolahan lumpur tinja. c) 

Subsistem pengolahan lumpur tinja yaitu sarana dan prasarana 

untuk mengolah lumpur tinja yang berupa IPLT (Instalasi 

Pengolahan Lumpur Tinja).  

SPALD-T mencakup pelayanan untuk skala perkotaan, 

skala pemukiman, dan skala kawasan tertentu. Skala perkotaan 

memiliki syarat minimal 20.000 (dua puluh ribu) jiwa yang akan 

mendapat pelayanan. Untuk skala pemukiman mencakup layanan 

untuk 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) 

jiwa. Skala kawasan tertentu adalah ditujukan untuk kawasan 

komersial dan kawasan rumah susun. 

Komponen dalam pembangunan SPALD-T terdiri dari; a) 

Subsistem pelayanan yang berupa sarana prasarana untuk 

menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan ke subsistem 
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pengumpulan. b) Subsistem pengumpulan yaitu sarana prasarana 

untuk menyalurkan air limbah domestik lewat perpipaan dari 

subsistem pengolahan terpusat. c) Subsistem pengolahan terpusat 

ditujukan untuk mengolah air limbah yang dialirkan melalui 

subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan ke sarana 

prasarana yang dibangut berupa IPALD (Instalasi Pengolahan Air 

Limbah Domestik). 

Pembangunan  SPALD melalui tahap pertama yaitu 

Perencanaan yang terdiri atas rencana induk, studi kelayakan, dan 

perencanaan teknis terinci; tahap kedua merupakan Kontruksi 

SPALD yang memuat persiapan kontruksi, pelaksanaan 

kontruksi, dan uji coba sistem; tahap ketiga adalah tahap 

Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi. 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dikarenakan sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Boyolali sendiri, 

sehingga dalm melaksankan program menjadi lebih mudah dan 

efisien. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Penyehatan 

Lingkungan bahwa sebelum ada Peraturan Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah 

Domestik, pelayanan kepada masyarakat untuk pembangunan 

fasilitas infrastruktur sanitasi ini kurang bisa menjangkau semua 

wilayah karena pedoman operasional yang digunakan masih 
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bersifat umum karena merupakan kebijakan nasional yang dibuat 

untuk seluruh wilayah di Indonesia.  

b. Koordinasi dan komunikasi 

Semua kebijakan akan disosialisasikan kepada masyarakat 

penerima manfaat. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris 

Desa Tawangsari bahwa setelah ditetapkannya rencana kegiatan 

pembangunan Dinas PUPR Kabupaten Boyolali akan datang ke 

desa sasaran untuk koordinasi awal. Menurut pengalaman beliau, 

koordinasi ini akan dilaksanakan sekitar bulan Januari. 

Selanjutnya masih dibulan Januari akan diadakan pertemuan 

antara Dinas PUPR Kabupaten Boyolali, Pemerintah Desa dan 

penerima manfaat yaitu masyarakat untuk dilakukan sosialisasi 

maksud dan tujuan pembangunan sistem pengolahan air limbah 

dan teknis rencna pembangunan dan tahap tahap yang akan 

dilaksanakan. Tahap tersebut seperti : 

1) Tahap Sosialisasi dan Koordinasi 

Tahap ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan 

bulan Maret. Pada tahap ini selain dilakukan pemaparan 

terhadap rencana kegiatan juga sudah mulai dilakukan 

memastikan daftar calon penerima manfaat dan kesediaan 

calon penerima manfaat dalam keikutsertaannya. Dalam 

tahap ini sering ditemui konflik dan masalah yang sudah 
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disebutkan seperti kesediaan warga dalam penggunaan 

lahan. 

2) Tahap Pembangunan 

Pada tahap ini dilaksanakan mulai bulan April sampai 

dengan bulan Agustus. Setelah didapatkan daftar penerima 

manfaat, maka akan mulai dilakukan pemetaan instalasi 

pengolahan air limbah. Tahap ini murni dilakukan oleh 

pihak ketiga yang memenangkan tender dari Dinas PUPR 

Kabupaten Boyolali.  

3) Tahap Akhir 

Tahap ini dilakukan untuk memastikan sistem pengolahan 

air limbah bekerja dengan baik dan tidak ada kendala teknis 

dari penerima manfaat. Selain itu dilakukan juga koordinasi 

Dinas PUPR Kabupaten Boyolali dengan Kelompok 

Penerima Manfaat untuk mensosialisasikan tentang 

pemeliharaan sistem pengolahan air limbah tersebut agar 

tetap dapat bekerja dengan baik secara terus menerus. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh perwakilan 

Kelompok Penerima Manfaat “Ben Sehat” Desa Tawangsari 

dalam wawancara yaitu : 

“...untuk koordinasi sama sosialisasi dilakukan terus 
menerus di awal kegiatan ini mau dilakukan. Karena kan pas awal 
itu memang susahnya pas meyakinkan penerima manfaat. Setelah 
semuanya bersedia ya tinggal mereka jalan. Tapi kita sebagai 
perwakilan penerima manfaat juga terus ikut serta, biar kalau ada 
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apa apa kita tau dan langsung bisa neruskan ke warga.” 
(wawancara tanggal 28 Juli 2021) 

Saat berada di tahap pembangunan maupun tahap akhir 

tidak dilakukan pemaparan pelaksanaan realisasi kepada 

masyarakat luas, koordinasi tetap dilaksanakan dengan 

Pemerintah Desa dan Kelompok Penerima Manfaat agar apabila 

ditemui kendala akan langsung dimusyawarahkan untuk 

menemukan solusi, sehingga rencana waktu pembangunan tetap 

dilaksanakan sesuai dengan tahap yang ditentukan. 

c. Penyelesaian konflik 

Dalam pelaksanaan strategi jarang didapati konflik di dalam 

organisasi atau dalam Dinas PUPR sendiri. Dikarenakan semua 

pihak terlibat sudah berpedoman akan tugas dan fungsi masing-

masing. 

Hal ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Kepala Bidang 

Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Boyolali yaitu: 

“ ...masalah dalam dinas sendiri sih ndak ada, minim lah, 
kan kita kerjanya sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Semua 
berpedoman pada itu saja biar kerjanya juga enak ndak tumpang 
tindih jadinya.” (wawancara tanggal 10 Juli 2019) 

Selain berpedoman pada tugas dan fungsi masing-masing 

pemegang jabatan, setiap pihak yang terlibat di dalam program 

juga berpedoman pada petunjuk teknis yang sudah ditetapkan 

oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai 
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dengan hal yang disebutkan oleh Kasi Penyehatan Lingkungan  

bahwa dikarenakan terdapat juklis yang jelas dan terperinci, maka 

sangat jarang terjadi konflik maupun kesulitan dalam pelaksanaan 

program penyediaan kebutuhan sanitasi di lingkungan dinas. 

Permasalahan dalam pelaksanaan program ini lebih sering 

ditemui di lokasi pelaksanaan program atau di desa sasaran 

program. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya sanitasi dan pengolahan limbah. Masyarakat 

cenderung tidak bisa menerima sesuatu yang berhubungan dengan 

air kotor sehingga sulit untuk mendapatkan kesadaran partisipasi 

masyarakat. Staf Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta 

Karya mengatakan : 

“...masalah sih lebih di lapangannya, namanya limbah kan 
air kotor, nah masyarakat itu kurang bisa menerima yang kotor-
kotor. Jadi kita paling minta bantuan ke Pemerintah Desa 
setempat.” (wawancara tanggal 27 Juni 2019) 

Diperlukannya bantuan pemerintah desa setempat karena 

pemerintah desa dianggap bisa lebih melakukan pendekatan 

secara personal dengan masyarakat. Sehingga pelaksana dari 

pihak Dinas PUPR Kabupaten Boyolali bisa fokus dengan 

pembangunan infrastruktur. 

Pelaksanaan strategisnya di lapangan atau di masyarakat 

akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dilakukan per 

tahap. Semua koordinasi ke masyarakat akan melewati 
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Pemerintah Desa, sehingga ada jembatan antara Dinas PUPR 

dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan perwakilan Kelompok 

Penerima Manfaat “Ben Sehat”, karena masyarakat hanya sebagai 

penerima manfaat maka tidak akan terlibat langsung dalam 

pembangunan fasilitas tersebut, tetapi akan dibentuk Kelompok 

Penerima Manfaat sebagai perwakilan dari seluruh penerima 

manfaat. Kelompok ini nantinya aka menyampaikan saran, 

pendapat maupun usulan terkait dengan pembangunan fasilitas 

infrastruktur pengolahan air limbah. Di tingkat penerima manfaat 

ini sering ditemui konflik dalam pelaksanaan kegiatan. Sekretaris 

Desa Tawangsari menyebutkan  

“...di masyarakat sering terjadi masalah, apalagi masalah 
lahan mbak. Biasanya warga susah kalau diminta kerelaan 
pekarangannya dibangun saluran seperti itu, apalagi ini kan 
sifatnya kotor. Padahal itu saluran kan di dalam tanah, ndak 
kelihatan gimana.” (wawancara tanggal 28 Juli 2021) 

Lebih lanjut perwakilan Kelompok Penerima Manfaat “Ben 

Sehat” menyebutkan bahwa ketika ditemui permasalahan seperti 

ini maka Pemerintah Desa dan Kelompok Penerima Manfaat akan 

melakukan musyawarah dengan warga maupun pihak Dinas 

PUPR Kabupaten Boyolali untuk menemukan solusi. Dari 

permasalahan yang pernah dihadapi, warga yang menolak akan 

diberikan penjabaran lebih lanjut mengenai manfaat dari 

pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah tersebut. Tetapi 

tetap ada warga yang menolak maka warga tersebut dihapus dari 
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daftar penerima manfaat dan pembuangan tidak akan disalurkan 

ke sistem pengolahan air limbah yang dibangun oleh Dinas PUPR 

Kabupaten Boyolali, dengan syarat tetap memiliki instalasi 

pengolahan air limbah pribadi. 

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam 

melaksanakan program Universal Akses di bidang sanitasi ini 

Dinas PUPR Kabupaten Boyolali memiliki pedoman operasional 

yang digunakan tergantung pada sumber dana kegiatan yang 

dilaksanakan. Sosialisasi kepada masyarakat akan pelaksanaan 

program dan standar operasional dilakukan ke masyarakat calon 

penerima manfaat pada tahap awal sebelum pelaksanaan 

pembangunan untuk menyelesaikan konflik yang muncul lebih 

awal. Koordinasi tetap dilakukan saat pelaksanaan pembangunan 

tetapi hanya kepada Kelompok Peneriman Manfaat dan 

Pemerintah Desa.   

Tabel 4.2 
Implementasi Strategi dalam Memenuhi Kebutuhan Sanitasi 

Sehat di Kabupaten Boyolali 
No Indikator Kegiatan yang dilakukan 

1 Keterkaitan 

dengan sasaran 

jangka panjang 

Menyusun rencana kegiatan 

pembangunan yang sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Boyolali 

dan mendukung dalam mewujudkan 

Sustainable Development Goals 

(SDGs). Bahan dalam menyusun 
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rencana kegiatan pembangunan ini 

didapat dari proposal pengajuan desa 

dan hasil musyawarah desa yang 

dilaporkan ke tingkat Kabupaten 

Boyolali. 

2 Konsistensi 

dengan adanya 

tolak ukur dan 

skala prioritas 

Menentukan target kinerja dinas dalam 

mewujudkan sanitasi sehat selain 

adanya tolak ukur dari kebijakan 

perencanaan strategi daerah Kabupaten 

Boyolali. 

Menyusun skala prioritas atau 

menentukan sasaran program sesuai 

dengan klasifikasi zona resiko 

pencemaran, kepadatan penduduk dan 

jumlah target sasaran masyarakat. 

3 Terdapat 

koordinasi 

pembagian tugas 

dan fungsi 

Pelaksanaan koordinasi pembagian 

tugas dan fungsi sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 

2018 tentang Uraian Tugas dan Jabatan 

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Boyolali. 

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan 

beserta staf yang membantu bertugas 

untuk menyiapkan bahan perencanaan 

kebijakan. Dalam proses pelaksanaan 

Kasi Penyehatan Lingkungan harus 

mendistribusikan tugas, memberi 

petunjuk dan arahan pelaksanaan 

program yang dilaksanakan serta 
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melakukan pengawasan kepada 

bawahan yaitu Staf Penyehatan 

Lingkungan untuk dapat melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan rencana yang 

sudah ditetapkan. 

Kepala Bidang Cipta Karya akan 

menyusun dan mempertimbangkan 

bahan yang telah disusun oleh Seksi 

Penyehatan Lingkungan untuk 

dijadikan kebijakan. Kepala Bidang 

Cipta Karya juga bertugas dalam 

mengadakan pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan program 

termasuk juga dalam pelaksanaan 

anggaran. 

4 Adanya strategi 

bidang 

keuangan 

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran 

digunakan beberapa sumber 

pembiayaan yaitu menggunakan Dana 

Alokasi Khusus dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 

Boyolali. 

Strategi pengelolaan air limbah dan 

sanitasi masuk dalam pembiayaan Dana 

Alokasi Khusus dikarenakan 

pengelolaan air limbah termasuk dalam 

rencana strategi nasional. 

5 Standar 

operasional dari 

strategi 

Karena strategi pengelolaan air limah 

masuk dalam pembiayaan Dana 

Alokasi Khusus maka digunakan 
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Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus 

yang diatur dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 123 tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 

Khusus Fisik.  

Standar operasional yang digunakan 

selain kegiatan yang dibiayai oleh Dana 

Alokasi khusus adalah Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 

04/PRT/M/2017 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik. 

Sementara untuk pelaksanaan yang 

menggunakan APBD Kabupaten 

Boyolali menggunakan Peraturan 

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air 

Limbah Domestik. 

6 Koordinasi dan 

komunikasi 

Koordinasi dan komunikasi dilakukan 

dari pihak pelaksana kegiatan yaitu 

Dinas PUPR Kabupaten Boyolali 

kepada penerima manfaat yang 

dijembatani oleh Pemerintah Desa. 

Tahap awal yaitu sosialisasi dan 

koordinasi pemaparan rencana 

kegiatan. Tahap pembangunan murni 
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dilakukan oleh pelaksana kegiatan 

sehingga mengkomunikasikan kegiatan 

mencakup laporan realisasi 

pembangunan. Tahap akhir dilakukan 

dengan mengkoordinasikan 

pemeliharaan saluran instalasi 

pengolahan air limbah. 

7 Penyelesaian 

konflik 

Penyelesaian konflik dilakukan melalui 

musyawarah dan mediasi. Konflik yang 

muncul dari penerima manfaat 

ditampung oleh perwakilan Kelompok 

Penerima Manfaat dan Pemerintah 

Desa. Perwakilan Penerima Mandaaf 

dan Pemerintah Desa akan melakukan 

musyawarah mengenai permasalahan 

yang ditemui. 
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