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Abstract 

The issue of coordination and collaboration is still a problem in the achievement of 
proper sanitation targets. Whereas synergy and collaboration are the keys to the 
success of achieving the 6th sustainable development goal (TPB), namely ensuring the 
availability and management of clean water and sustainable sanitation for all in 
2030. Collaborative governance is a model that is feasible to be applied in achieving 
the sanitation target in the City of Padang. Based on the results of the 2015 EHRA 
study, 15,546 households (KK) in Padang City or 7.32% of the city residents were 
estimated to still do open defecation. However, based on BPS data in 2018 there 
were still 19.43% who were throwing feces carelessly. This study aims to find out 
how the collaborative governance process is applied in an effort to overcome 
sanitation problems in the city of Padang. The method used in this research is 
descriptive qualitative with data collection techniques using interviews, observation 
and documentation studies. The informants of this research are related officials from 
Bappeda, the Department of Housing and Settlement of the People's Housing 
(DPRKPP), the Development Section, the Office of the Environment, the Office of 
Health, the District, the Kelurahan, the community and the private sector engaged in 
sanitation. The results of this study indicate that the collaborative governance process 
in the effort to achieve proper sanitation targets in Padang City has not been 
optimally carried out due to weak local government commitment, sectoral ego, limited 
resources, technical and data, unclear authority limits and task distribution, not yet 
optimal role of the private sector and the community . This study recommends 1. 
strengthening and synchronizing regulations that support accelerating the 
achievement of sanitation targets, 2. strengthening sanitation institutions, conducting 
evaluations, 3. revising and synchronizing development programs / activities and 
sanitation documents, 4. implementing and developing collaborative governance 
models. 
Keywords: collaborative governance, sanitation, Padang City 

   

PENDAHULUAN 
Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk masih menjadi permasalahan 
lingkungan yang menonjol khususnya di kawasan perkotaan. Pertumbuhan 

penduduk yang meningkat dikawasan perkotaan mengakibatkan 
meningkatnya jumlah lahan terbangun dan terbatasnya lahan untuk ruang-
ruang publik termasuk lahan untuk pembangunan instalasi air limbah 

rumah tangga. Akibatnya pembuangan air limbah domestik mengalir pada 
drainase yang bermuara pada sungai. 

Dampak pencemaran air limbah domestik dan pencemaran lainnya 
mengakibatkan air sungai menurun kualitasnya sehingga tidak dapat 
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun kebutuhan 

sehari-hari lainnya. Air yang tercemar dan perilaku masyarakat yang tidak 
sehat menyebabkan masyarakat terpapar risiko konstan penyakit yang 

sebenarnya dapat dicegah seperti diare, kolera disentri, radang paru-paru, 
cacing usus, malnutrisi dan pada keadaan lebih buruk mengakibatkan 
stunting. Permasalahan ini, jika tidak ditangani dengan baik maka dalam 

jangka panjang mengakibatkan penurunan kualitas hidup sumberdaya 
manusia sebagai objek dan subyek pembangunan. 
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Air yang tercemar dan perilaku masyarakat yang tidak sehat menyebabkan 

masyarakat terpapar risiko konstan penyakit yang sebenarnya dapat 
dicegah seperti diare, kolera disentri, radang paru-paru, cacing usus, 

malnutrisi dan pada keadaan lebih buruk mengakibatkan stunting. 
Permasalahan ini, jika tidak ditangani dengan baik maka dalam jangka 
panjang mengakibatkan penurunan kualitas hidup sumberdaya manusia 

sebagai objek dan subyek pembangunan. 
Persoalan sanitasi buruk juga dihadapi Kota Padang. Peningkatan jumlah 

penduduk,  keterbatasan lahan dan kemiskinan menjadi dilema dalam 
pencapaian target sanitasi di Kota Padang. Berdasarkan hasil studi EHRA 
tahun 2015 Sebanyak 15.546 Kepala Keluarga (KK) di Kota Padang atau 

7,32 % warga kota diperkirakan masih melakukan Buang Air Besar 
Sembarangan. Namun Berdasarkan data BPS masih terdapat19,43% yang 
membuang tinja sembarangan (BABS)/Open Defecation Free (ODF) seperti 

ke kolam/sawah/sungai/danau/laut/lubang tanah/pantai/tanah 
lapang/kebun lainnya. 

 
Tabel 1 Persentase Rumah Tangga berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 

Tempat Pembuangan Akhir 2015 2016 2017 2018 

Aman 73,11 85,43 81,62 80,57 

Tidak Aman 26,89 14,57 18,38 19,43 

Jumlah 100 100 100 100 

         Sumber: BPS Kota Padang 2015-2018, data diolah 

 
Masalah sanitasi Buruk membutuhkan penanganan serius yang melibatkan 

seluruh stakheholders terkait. Keterbatasan pemerintah daerah baik dari 
aspek anggaran, personil, data dan sumberdaya lainnya membutuhkan 
kolaborasi semua pihak baik swasta, masyarakat dan perguruan tinggi.  

Namun sayangnya persoalan koordinasi dan kolaborasi masih menjadi 
salah satu permasalahan untuk  mencapai target sanitasi layak (Unicef, 
2012). Masalah yang sama juga dihadapi dalam pengintegrasian program-

program sanitasi, perilaku hidup bersih dan nutrisi (Teague, Johnston, & 
Graham, 2014). Padahal sinergi dan kolaborasi merupakan kunci 

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) (Abdul 
Rashid Sahar, 2018) khususnya untuk pencapaian tujuan keenam yaitu 
menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang 

berkelanjutan untuk semua di tahun 2030. 
Collaborative governance muncul sebagai respon terhadap keterbatasan 

sumberdaya dan kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan 
pembangunan yang semakin kompleks (Tri Sambodo & Pribadi, 2016). 
Ansell and Gash (2007) berpendapat bahwa alasan dibentuknya 

collaborative governance karena kegagalan implementasi kebijakan, 
ketidakmampuan stakeholders, mobilisasi kelompok kepentingan dan 

tingginya biaya dan regulasi. 
Menurut Ansell and Gash (2007), collaborative governance merupakan suatu 
proses menginisiasi terjadinya kerjasama antar stakeholders dalam 

pembuatan keputusan formal, melalui konsesus maupun melalui 
perundingan. Berdasarkan pendapat tersebut keterlibatan stakeholders 

dalam kolaborasi diharapkan akan mengakomodir nilai dan kepentingan 
publik dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas keputusan 
publik, meningkatkan kapasitas masyarakat  serta menghindari konflik.  

ISBN 978-60251349-1-3



 
 
Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019) 

 

382 

Kerjasama kolaboratif masing-masing pihak diikat oleh adanya kepentingan 

bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu. Visi 
bersama tersebut menjadi dasar bagi masing-masing pihak untuk 

merumuskan tujuan, strategi, alokasi, sumberdaya dan aktivitas masing-
masing sehingga memiliki kontribusi terhadap terwujudnya visi bersama 
tersebut (Agustina, 2017). 

Emerson, Nabatchi, and Balogh (2011) mendefenisikan collaborative 
governance merupakan sebuah proses dan struktur manajemen dan 

perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang 
secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran 

pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat 
sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila 
dilaksanakan oleh satu pihak saja.  

Lebih lanjut Emerson and Tina Nabatchi (2015) menggambarkan konsep 
collaborative governance kedalam tiga dimensi, yaitu: systemcontext, 
dinamika kolaborasi dan drivers. System context merupakan kondisi 
lingkungan yang menaungi keberlangsungan collaborative governance dan  
menghasilkan batasan-batasan dan  peluang yang mempengaruhi dinamika 

dan kinerja kolaborasi. System context terdiri dari public service or resource 
conditions, policy and legal framewroks, socioeconomic and cultural 
characteristics, network characteristics, political dynamics and power 
relations, history of conflict. Drivers merupakan pendorong proses kolaborasi 

yang terdiri dari  uncertainty, interdependence, consequential incentives dan 
initiating leadership. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk 
mengetahui proses collaborative governance dalam pencapaian target 
sanitasi layak di Kota Padang dan faktor-faktor yang menghambatnya. 

Penelitian ini menggunakan model Emerson dan Nabatchi (2015) untuk 
mengetahui proses collaborative governance dalam upaya pencapaian target 

sanitasi layak di Kota Padang. Teori ini digunakan dalam penelitian ini 
karena dinilai lebih komprehensif dibandingkan teori collaborative 
governance lainnya yang dikembangkan oleh beberapa ahli seperti (Ansell 

and Gash 2007),  (Wanna & Wanna, 2008) dan (Jing, 2015).  
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang penerapan 

collaborative governance dalam upaya pencapaian sanitasi layak di Kota 
Padang’. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi 

dokumentasi, wawancara dan observasi dengan penjelasan sebagai berikut: 
1. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen perencanaan 

pembangunan dan perencanaan sanitasi seperti : RPJMD Kota Padang 

2015-2019, Renstra SKPD terkait, Strategi Sanitasi Kota Padang (SSK) 
2015-2019, Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan (RAD AMPL). Selain itu juga dilakukan studi terhadap 

peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan sanitasi di Kota 
Padang. 

2. Wawancara dilakukan terhadap Informan penelitian yang dipilih secara 
purposive sampling dan berasal dari pejabat terkait sanitasi dari 
Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan 
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Pertanahan (DPRKPP), Bagian Pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Kesehatan Kota Padang.  
3. Observasi, dilakukan secara non partisipatif terhadap infrastruktur 

sanitasi di Kota Padang. 
Selanjutnya untuk menguji keabsahan data dilakukan menggunakan teknik 
triangulasi sumber (informasi), yaitu membandingkan hasil wawancara 

informan dengan isi suatu dokumen atau hasil pengamatan. Teknik analisis 
data dilakukan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang 

meliputi pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Wilayah, Kependudukan dan Sanitasi di Kota Padang 
Kota Padang merupakan  ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki luas 

wilayah administrasi 1.414,96 Km2 yang terdiri dari 720,00 Km2 daratan dan 
694 96 Km2 dan secara administratif dibagi menjadi 11 kecamatan dan 104 

kelurahan. Berdasarkan data BPS Kota Padang, pada tahun 2018, kota ini 
memiliki jumlah penduduk sebesar 939.112 jiwa dengan laju pertumbuhan 
penduduk pertahun 0,16 % dan kepadatan 1.351 jiwa/km2. Pertumbuhan 

penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan lahan 
terbangun yang digunakan untuk permukiman, industri, pendidikan, 

transportasi, perdagangan dan pelayanan publik. (URDI, 2015). Jumlah 
penduduk yang besar dan keoadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan 
tekanan terhadap daya tampung dan daya dukung kota yang berakibat pada 

rendahnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi. 
Berdasarkan hasil studi EHRA tahun 2015 Sebanyak 15.546 Kepala 
Keluarga (KK) di Kota Padang atau 7,32 % warga kota diperkirakan masih 

melakukan Buang Air Besar Sembarangan. 137.983 KK atau 64,97% warga 
kota telah memiliki akses tehadap lamban namun belum layak, antara lain 

disebabkan oleh tangki septik yang belum memenuhi standar dan masih 
menggunakan cubluk pada daerah yang padat maupun yang berjarak 
kurang dari 10 m dari sumber air non-perpipaan. Selanjutnya 26,45% atau 

sekitar 56.182 KK telah memiliki akses terhadap jamban pribadi yang 
sesuai dengan standar. Dengan demikian sebanyak 91,42% warga kota 

telah memiliki akses ke system onsite. Selebihnya yaitu 1,26% atau 
sebanyak 2.684 warga kota menggunakan fasilitas system off-site yaitu MCK 
atau jamban bersama.   

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 
2019, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tidak memiliki jamban sebanyak 
16.254 KK dan yang tidak punya septikxank sebanyak 8.912 KK. Kondisi ini 

tidak jauh berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh BPS (2019). 
Persentase rumah tangga yang telah memiliki jamban baik 

sendiri/bersama/komunal sebanyak 94,71% sedangkan rumah tangga yang 
tidak memiliki fasilitas buang air besar atau jamban sebanyak 5,28%.  
Permasalahan  sanitasi terkait limbah domestik tidak saja kepemilikan 

fasilitas buang air besar namun juga terkait tempat pembuangan akhir 
tinja. Berdasarkan data BPS sebagian besar rumah tangga di Kota Padang 
telah membuang tempat pembuangan akhir tinjanya ke tangki septik 

(80,57%) sedangkan 19,43% sisanya membuang tinjanya ke  
kolam/sawah/sungai/danau/laut/lubangtanah/pantai/tanah 

lapang/kebun lainnya. Perilaku Bunga Air Besar Sembarangan (BABS) ini 
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merupakan budaya yang sulit dirubah pada sebagian besar masyarakat dan 

memiliki dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. BABS berdasarkan 
beberapa hasil penelitian mengakibatkan masyarakat terpapar penyakit 

diare, ..... dan akibat yang lebih buruk adalah masalah stunting. 
Pemenuhan akses pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota 
yang menyeluruh dan berkelanjutan tidak saja menyangkut akses jamban 

dan tangki septik namun juga rantai layanan lainnya, yaitu pengangkutan 
dan pengelolaan lumpur tinja di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja 

(IPLT). Saat ini Kota Padang memiliki 1 (satu) unit IPLT yang berada 
dibawah UPT TPA Sampah dan IPLT. IPLT ini memiliki kapasitas 83,1 m3 
namun belum berfungsi secara maksimal.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT IPLT diketahui bahwa 
IPLT memiliki kapasitas terbatas karena setiap hari hanya mampu melayani 
6/7 truk dengan kapasitas 1,5 sampai 2 m3. Selain itu IPLT hanya memiliki 

1 truk sedot tinja sehingga sebagian besar pelayanan sedot tinja di jalankan 
oleh swasta namun sayangnya masih ada truk sedot tinja swasta yang 

membuang limbah tinja ke sungai. Padahal telah dikeluarkan Perda tentang 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah 
Domestik. 

 
Tabel 2. Capaian Kinerja Sanitasi Kota Padang 

No. Indikator 2015 2016 2017 2018 

1. Persentase Rumah Tinggal 

Bersanitasi Layak 

73,12 74,68 69,46 92,40 

2. Persentase penduduk berakses air 

minum layak 

70,81 74,15 75,51 71,18 

Sumber: DPRKPP dan DLH Kota Padang, 2019 

 
Permasalahan sanitasi di Kota Padang dari sektor air limbah, persampahan 
dan drainase dalam dokumen SSK Kota Padang Tahun 2015 s.d 2019 

sebagian besar berkisar pada permasalahan keterbatasan anggaran, 
rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya peran swasta dan 
keterbatasan kewenangan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi 

alasan yang mendorong pemerintah daerah untuk menjalin kolaborasi 
dengan stakeholders lainnya untuk mencapai target sanitasi layak 100 % 

pada tahun 2019. 
 

Tabel 3. Permasalahan Sanitasi Kota Padang 

No Sektor Permasalahan 

1. Air Limbah - Keterbatasan anggaran 

- Dwi fungsi DLH sebagai regulator dan pelayanan publik 

- Belum adanya Masterplan Air limbah  

- Rendahnya Partisipasi masyarakat rendah  

- Minimnya peran swasta 

2. Persampahan - Keterbatasan anggaran 
- Kurangnya sarpras 

- Rendahnya partisipasi masyarakat 

3. Drainase - Keterbatasan anggaran 

- Drainase sebagai saluran pembuangan air limbah dan sampah 

- Drainase tidak berfungsi optimal 

- Keterbatasan kewenangan SKPD teknis yang mengelola 

drainase 

Sumber: SSK Pemko Padang Tahun 2016-2020 
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Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sanitasi 

Proses Collaborative Governance dalam pengelolaan sanitasi di Kota Padang 
dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendapat Emerson and 

Nabatchi ( 2015). Emerson dan Nabatchi (2015) menawarkan kerangka yang 
relatif komprehensif dan menambahkan aspek-aspek kunci yang 

mempengaruhi dinamika tata kelola kolaboratifyang luput dianalisa oleh 
akademisi lain seperti Anshell dan Gash (2007). Penelitian ini mendasarkan 
proses kolaborasi pada dua dimensi, yaitu system context dan drivers. 

Namun tidak semua aspek dari dua dimensi tersebut digunakan dalam 
penelitian ini tetapi diambil yang dianggap relevan dengan kondisi dan data 

di lapangan.  
Pertama, public services or resources conditions . Ketersediaan sumberdaya 
merupakan salah satu faktor yang menjadi dasar pertimbangan 

pembentukan sebuah kolaborasi (Sufianti, 2011). Sumberdaya tersebut 
antara lain meliputi stakeholders, anggaran, data dan teknis. Stakeholders 

yang  terlibat dalam pencapaian target sanitasi layak di Kota Padang 
sebagaimana terlihat pada Tabel 3 terdiri dari pemerintah, swasta, 
akademisi dan masyarakat. Stakeholders dari pemerintah tergabung dalam 

kelompok kerja (Pokja) Sanitasi yang berkolaborasi secara formal melalui 
penetapan Surat Keputusan Walikota. Pokja Sanitasi merupakan lembaga 
ad-hoc , yang bertugas mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya-upaya 

penanganan sanitasi, yang telah dilakukan oleh berbagai pihak di tingkat 
kota dan mengawal proses percepatan pencapaian tujuan pembangunan 

sanitasi di tingkat kota. Idealnya, anggota Pokja Sanitasi Kota tidak hanya 
mewakili unsur Pemerintah Kota, melainkan juga mewakili unsur 
masyarakat, akademisi, dan unsur lain. Namun Pokja sanitasi Kota Padang 

semuanya terdiri dari instansi pemerintahan yang terdiri dari : Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), 
Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas 

Pendidikan (Disdik). Pokja sanitasi diketuai oleh sekretaris daerah dan 
sekretariatnya berada pada Bagian Pembangunan Setda Kota Padang. 
Semua stakeholder dalam pokja tersebut memiliki peran dan fungsi yang 

sama  sehingga tidak diketahui batasan kewenangan dan tanggungjawab 
yang jelas dan tegas berdasarkan prinsip collaborative governance  (Irawan, 

2016). Selain itu pembentukan pokja sanitasi belum mampu 
mengoptimalkan perannya dalam upaya pencapaian target sanitasi karena 
terdapat kecenderungan ego sektoral sehingga masing-masing masih 

menjalankan program/kegiatan sesuai tupoksi masing-masing. Hasil 
penelitian ini sama dengan hasil temuan (Sahar & Salomo, 2018) yang 

meneliti  tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di 
Kabupaten Pinrang.  
Lebih lanjut dijelaskan oleh  Handoko (2013), kendala yang ditemui adalah 

ego sektoral karena terjadi perbedaaan dalam orientasi terhadap tujuan, 
waktu, antar pribadi maupun formalitas struktur Hasil penelitian lainnya 
menemukan bahwa pada dasarnya kolaborasi tidak menghasilkan tujuan 

bersama karena hanya sebatas koordinasi dalam melaksanakan tugas 
masing-masing sehingga mengakibatkan rendahnya efektivitas kolaborasi 

(Sepriandi & Hussein, 2019).   
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Stakeholders lain yang berkolaborasi secara informal dalam upaya 

pencapaian sanitasi berkelanjutan di Kota Padang adalah kecamatan, 
kelurahan, swasta (penguasaha sedot WC, Forum CSR), fasilitator sanitasi, 

kelompok masyarakat (LPM, RT, RW, PKK), LSM/KSM/KPP yang memiliki 
peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya.  
Penelitian ini menemukan bahwa peran pihak swasta masih belum optimal 

dan masih banyak stakeholders lainnya yang belum berkolaborasi dengan 
pemerintah Kota Padang Beberapa lembaga-lembaga lain yang dapat 

dijadikan aktor dalam kolaborasi seperti  wirausahawan sanitasi, filantrofi, 
dana kelurahan, mikrokredit sanitasi, lembaga keuangan maupun lembaga 
non pemerintah lainnya (Bappenas, 2018).  

 
Tabel 4 Stakeholders yang terlibat dalam Pencapaian Target Sanitasi Layak  

No. Stakeholders Fungsi 

1. Pokja Sanitasi Melakukan koordinasi, advokasi, advisori, fasilitasi, 

supervisi dan sinkronisasi di bidang perencanaan, 

pendanaan, kesehatan, komunikasi dan informasi, 

monev 

2. Kecamatan  Melakukan sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan 
sinkronisasi program/kegiatan sanitasi  

3. Kelurahan Melakukan pendataan, sosialisasi, fasilitasi, 

sinkronisasi program/kegiatan sanitasi 

4. Dunia usaha terkait 

sanitasi 

Memberikan penyediaan layanan sanitasi 

5. Forum CSR Memberikan dukungan terhadap program kegiatan 

pemerintah yang sejalan dengan CSR perusahaan 

termasuk pembangunan sanitasi 

6. Fasilitator Sanitasi Melakukan pemicuan, sosialisasi kepada masyarakat 
tekait program sanitasi 

7. Kelompok 

Kemasyarakatan (LPM, 

RT,RW, PKK) 

melakukan pendataan kebutuhan sanitasi masyarakat 

dan sosialisasi 

8. LSM/KSM/KPP terkait 

sanitasi 

Kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 

sanitasi /penerima program yang memanfaatkan dan 

memelihara keberlanjutan infrastruktur sanitasi 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Sumberdaya lainnya yang mendorong terbentuknya kolaborasi adalah 
anggaran. Berdasarkan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pemerintah Kota 

Padang 2016-2020, salah satu permasalahan pencapaian target sanitasi 
adalah anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan (lihat Tabel. 
4). Tabel tersebut menunjukkan bahwa anggaran sanitasi sangat sedikit 

jumlahnya dan setiap tahun bervariasi. 
Sebagian besar anggaran program dan kegiatan di bidang sanitasi 
bersumber dari APBN dalam bentuk hibah maupun DAK dan hanya sedikit 

yang berasal dari APBD. Sebagian besar anggaran tersebut diperuntukkan 
untuk pembangunan infrastruktur sanitasi sedangkan untuk sosialisasi dan 

fasilitasi (pemicuan) masih sedikit.Padahal pembangunan infrastruktur, 
sosialisasi dan fasilitasi idealnya merupakan satu kesatuan kegiatan.  
Anggaran sanitasi dialokasikan dan dikelola oleh masing-masing aktor 

kolaborasi sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga belum terjalin 
sinergitas program dan kegiatan untuk pencapaian target sanitasi. Kondisi 

ini sama dengan hasil temuan (Ist, 2016). Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Bappeda, sulit mensinergikan program dan kegiatan di bidang 
sanitasi karena belum mengacu pada SSK 2016-2020. Kondisi ini 
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2016 2017 2018

Air Limbah Domestik 1.495.145.000            9.427.000.000               6.860.000.000               17.782.145.000       

Persampahan 1.280.597.000            6.646.099.550               1.009.800.000               8.936.496.550         

Drainase 17.510.596.795          16.878.244.000             5.085.000.000               39.473.840.795       

Jumlah 20.286.338.795          32.951.343.550             12.954.800.000             66.192.482.345       

APBD 2.186.143.844.341     2.158.954.119.782        2.327.874.779.500        

% terhadap APBD 0,93 1,53 0,56

Realisasi Anggaran
Uraian Jumlah

diperparah dengan belum sinkronnya antara RPJMD dengan SSK maupun 

dokumen terkait lainnya.  
 
Tabel 4. Realisasi Anggaran menurut Sektor Pembangunan Sanitasi di Kota Padang Tahun 
2016-2019  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Sumber: Bagian Pembangunan Setda Kota Padang2019, data diolah 

 
Kedua, Policy and legal framework. Kerangka kebijakan dan regulasi 
mempengaruhi pengambilan keputusan serta aksi regulasi (Sahar & 

Salomo, 2018). Sanitasi layak merupakan agenda pembangunan nasional 
yang dituangkan dalam RPJMN dan TPB ke enam Dalam system context 
collaborative governance upaya pencapaian target sanitasi layak merupakan 
bagian dari pencapaian akses universal pada tahun 2019 berupa 100% air 

minum, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak. 
Upaya pencapaian universal akses diakomodir secara implisit dalam visi 
(kelima), misi, strategi ke-3 dan 4) dan arah kebijakan (ke-5 dan 6) Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014-2019. 
Namun pada indikator pembangunan baru mencantumkan target 
layananan persampahan dan akses air minum sementara target pencapaian 

sanitasi layak belum dicantumkan. Pencapaian target sanitasi layak 
tercantum pada Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2015-2019 dan RAD AMPL 

2015-2019.Hasil studi dokumentasi terhadap RPJMD Kota Padang 2014-
2019, SSK 2016-2020, RAD AMPL (2015-2019) menunjukkan data program 
kegiatan maupun indikator tidak sinergis, akibatnya pencapaian target 

menjadi lambat. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Sahar and Salomo 
(2018). 
Untuk mencapai target sanitasi layak, Pemerintah Kota Padang 

mengeluarkan beberapa regulasi pendukung. Regulasi yang dikeluarkan 
sifatnya sebagai penetapan, pedoman, pengaturan dan sanksi. Sebagian 

besar berada pada sektor persampahan dan limbah domestik. DLH 
merupakan stakeholder yang aktif mengeluarkan regulasi karena fungsi 
pengendalian dan pelayanan yang melekat pada tupoksinya. Kondisi ini 

didukung oleh hasil wawancara dengan pejabat di DLH yang mengatakan 
regulasi dibutuhkan untuk menguatkan peran DLH sebagai pengendali 

lingkungan hidup dan mendukung program kegiatan sanitasi yang 
dilakukan. Namun dalam  pelaksanaannya, regulasi tersebut belum 
diterapkan secara integrasi. 

 
 
 

 
 

 

ISBN 978-60251349-1-3



 
 
Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019) 

 

388 

Tabel 5. Regulasi yang dikeluarkan Mendukung Program Sanitasi 

No. Tahun 
Regulasi yang Dikeluarkan 

Perda Perwako 

1. DLH 1. Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(No.8 Tahun 2015) 

2. Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (No.11 Tahun 2015) 

2 

1. Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (No.8 Tahun2015) 

2. Pengendalian Penggunaan Kantong 

Plastik(No.36 Tahun 2018) 

3. Kebijakan dan Strategi Kota Padang 

dalam Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah sejenis Rumah 

Tangga (No.44 Tahun 2018) 

2. DPRKPP* 1. Bangunan Gedung (Perda No.7 

Tahun 2015) 

2. Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas terhadap Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh 

(No.5 Tahun 2018) 

- 

3. Dinkes - Standar Biaya Honorarium Fasilitator 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(setiap tahun) 

*sebelum 2017 Nomenklaturnya Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan 

Sumber: JDIH Pemerintah Kota Padang 

 
Berdasarkan hasil analisis  terhadap regulasi yang ada belum terjalin 
sinergi antar regulasi yang sifatnya dapat saling mendukung. Misalnya 

sinergi antara Perda IMB dengan  persyaratan septictank yang aman 
termasuk dalam kebijakan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang 
mewajibkan kepemilikian jamban. 

Ketiga, Socioeconomic and Cultural Characteristic. Kondisi sosial ekonomi 
masyarakat yang rendah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi atau 

derajat kesehatan yang rendah membutuhkan penanganan yang ditempuh 
dengan berkolaborasi karena melalui kolaborasi sumberdaya atau 
pelayanan yang tersedia dapat terhubung dengan masyarakat yang  

membutuhkan pelayanan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Data 
masyarakat miskin yang tidak memiliki jamban atau septictank yang didata 

oleh fasilitator sanitasi Dinkes Kota menjadi salah satu data yang 
dimanfaatkan oleh DPRKPP untuk membangun jamban/septictank. 
Sebaliknya DPRKPP berkolaborasi dengan DKK untuk melakukan sosialisasi 

tentang perilaku hidup sehat pada lokasi pembangunan jamban oleh 
DPRKPP. Bentuk kolaborasi lainnya juga terjadi antara pengusaha sedot 

tinja swsta dengan IPLT DLH dalam pelayanan sedot tinja. 
Keempat, Network Characteristic.Collaborative governance menganut prinsip 
pola interaksi yang setara atau non hierarki antar berbagai aktor-aktor yang 

terlibat baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah (Ansell & Gash, 
2007), (Syamsurizaldi, 2018), Li 2015. Semakin sering interaksi terjadi  

maka semakin kuat ikatan  yang terjalin baik antar sesame stakeholder 
yang berkolaborasi. Interaksi yang terjadi dapat berupa sosialisasi, 
koordinasi, fasilitasi. Pada konteks collaborative governance dalam 

pencapaian sanitasi berkelanjutan, interaksi yang terjadi antar stakeholder 
pokja sanitasi terjadi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun 

monitoring dan evaluasi program sanitasi. 
Kelima, Political dynamics and power relations berpengaruh terhadap 
struktur, kinerja dan  keberlanjutan collaborative governance salah satunya 

disebabkan intensitas mutasi yang cukup tinggi sehingga terjadi perbedaan 
komitmen antar stakeholders yang berkolaborasi. Selain itu dinamika politik 
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lokal berpengaruh terhadap skala prioritas program pembangunan yang 

berdampak terhadap anggaran yang dialokasikan untuk mendukung 
program sanitasi. Berdasarkan hasil penelitian, proses pencairan dana dan 

mekanisme pertanggungjawab juga berpengaruh terhadap dinamika 
kolaborasi. 
Menurut (Emerson & Nabatchi, 2015), selain system context terdapat drivers 

atau  penggerak yang mengatur dinamika kolaborasi yang sedang 
berlangsung. Drivers tersebut terdiri dari uncertainty, interdependence, 
consequential incentives dan initiating leadership. Namun faktor fundamental 
yang menjadi pendorong ketika kolaborasi mengalami kebutuhan adalah 

initiating leadership merupakan faktor penting dalam proses kolaborasi 
(Sahar & Salomo, 2018). Leader berfungsi memastikan ketersediaan 

sumberdaya Pokja Sanitasi diketuai oleh sekretaris daerah yang memiliki 
peran penting dalam mengarahkan struktur, sumberdaya maupun 
kegiatannya untuk mencapai tujuan dalam membangun kepercayaan 

merupakan peran pemimpin kolaboratif. 
Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa proses collaborative 
governance dalam upaya pencapaian target sanitasi layak di Kota Padang 
masih belum optimal, karena adanya faktor-faktor yang menghambat 
kolaborasi, yaitu:lemahnya komitmen pemerintah daerah, ego sektoral, 

keterbatasan sumberdaya, teknis dan data, belum jelasnya batasan 
kewenangan dan pembagian tugas, belum optimalnya peran swasta dan 

masyarakat.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses 

collaborative governance dalam upaya pencapaian target sanitasi layak di 
Kota Padang belum optimal dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap 
system context, diketahui bahwa terdapat faktor-faktor penghambat 

kolaborasi, yaitu lemahnya komitmen pemerintah daerah; ego sektoral, 
keterbatasan sumberdaya, teknis dan data; belum jelasnya batasan 

kewenangan dan pembagian tugas; belum optimalnya peran swasta dan 
masyarakat.  
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
1. Penguatan dan sinkronisasi regulasi yang mendukung percepatan 

pencapaian target sanitasi 
2. Penguatan kelembagaan sanitasi melalui restrukturisasi pokja sanitasi 

yang efektiv dan efisien 

3. Melakukan evaluasi, revisi dan sinkronisasi program/kegiatan dokumen 
pembangunan dan sanitasi 

4. Penerapan dan Pengembangan Model Collaborative Governance baik 

secara vertikal, horizontal maupun cross sectional dalam rangka 
mengoptimalkan sumberdaya baik dari pemerintah dan non pemerintah 

5. Advokasi dan sosialisasi secara berjenjang kepada stakeholders dan 
masyarakat dalam rangka mendorong pencapaian target sanitasi 
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