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PENGANTAR 

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Indonesia berkomitmen 
untuk menyediakan akses sanitasi aman bagi seluruh masyarakat Indonesia guna memastikan kualitas kesehatan masyarakat, lingkungan, 
sosial dan produktivitas ekonomi. Komitmen ini sejalan dengan mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals) 2030 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Oleh karena itu, 
Pemerintah menetapkan setiap rumah tangga tidak cukup hanya menggunakan toilet sehat saja, namun rumah tangga juga harus memiliki 
tangki septik aman dan akses ke layanan sanitasi yang mengelola limbah tinjanya secara aman.   

Seperti halnya layanan publik lainnya, kelangsungan layanan sanitasi juga menjumpai beberapa tantangan akibat pandemi corona virus 
disease 2019  (COVID-19). Banyak unit layanan sanitasi harus mengurangi intensitas operasinya, bahkan sebagian terpaksa 
menghentikannya. Hal ini tercermin dari hasil penilaian cepat yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  
bersama dengan FORKALIM dan UNICEF, kepada sejumlah unit layanan di daerah.  

Dalam mempertahankan keberlangsungan layanan dan menghadapi tantangan pengelolaan layanan sanitasi di masa pandemi, berbagai 
langkah nyata perlu dilakukan. Mulai dari menerapkan langkah-langkah pengendalian resiko COVID-19, menjaga permintaan layanan, 
hingga meningkatkan efektivitas manajemen. Beberapa langkah itu perlu dipertahankan untuk meningkatkan kualitas layanan sanitasi di 
masa setelah pandemi COVID-19 berakhir. Buklet ini menguraikan rangkaian langkah-langkah tersebut.  

Pesan utama dari buklet ini adalah unit layanan sanitasi dapat menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai momentum untuk meningkatkan 
kualitas dan keamanan layanannya. Semoga buklet ini dapat memberikan inspirasi kepada pemerintah daerah maupun pengelola unit 
layanan air limbah domestik untuk meningkatkan layanannya dan terus memberikan layanan yang aman bagi masyarakat, baik di masa 
pandemi maupun setelah pandemi.  
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COVID-19 

MASIH ADA 
DAN BERBAHAYA 
 

Pandemi COVID-19 sampai saat ini belum ada tanda-tanda 
akan berakhir.  Setiap anggota unit layanan sanitasi harus 
meyakini hal-hal berikut ini sebelum dapat diajak 
bekerjasama mengendalikan risiko penularannya. 

 

Sudah  
Puluhan Ribu Nyawa  

 

   

Korban COVID-19 pertama kali dideteksi di Indonesia pada 
bulan Maret 2020. Sebulan kemudian, korban-korban sudah 
dijumpai di seluruh provinsi. Setahun kemudian di bulan April 
2021  sekitar 1,6 juta orang sudah terkonfirmasi positif COVID-
19 dan lebih dari 42 ribu orang dinyatakan meninggal dunia 
karena terpapar COVID-19. Korban sebenarnya diduga jauh 
lebih tinggi jika lebih banyak testing COVID-19 dilakukan. 
Walau vaksinasi nantinya sudah selesai dilakukan, COVID-19 
dikhawatirkan akan tetap ada dan masih berbahaya. 

 

 
Tidak hanya dampak terhadap keselamatan manusia, dampak 
ekonomi dari pandemi COVID-19 juga sama masifnya. Seperti 
negara-negara lainnya, Indonesia juga mengalami resesi 
ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Pendapatan 
berkurang dan daya beli keluarga menurun. Layanan publik 
terganggu, baik karena berkurangnya anggaran maupun karena 
berkurangnya permintaan masyarakat. COVID-19 menyita 
perhatian semua pihak, sehingga kita lupa ada risko penyakit lain 
yang perlu dihindari  

 

Foto: ICRC.org 



 

 

Virus corona COVID-19 menular melalui 
saluran pernafasan atas, yaitu rongga mulut 
dan lubang hidung. Pembawanya adalah 
droplet liur yang keluar dari mulut atau hidung 
penderita Covid-19 saat dia berbicara, batuk 
atau bersin. Droplet juga dapat hinggap di 
permukaan benda. Siapapun yang memegang 
benda tersebut dapat membawa virus masuk 
ke tubuhnya saat dia menyentuh mulut, hidung 
atau matanya sendiri. Virus dapat bertahan 
lebih lama di udara karena terbawa aerosol. 
Jika aerosol bervirus itu terhirup, anda 
seseorang apat tertular virus corona. Risiko 
penyebaran virus corona melalui udara 
(airborne) sangat tinggi di ruangan yang 
pengap dan tidak berventilasi, misalnya di 
kabin truk tinja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Pengetahuan kita tentang COVID-19 masih 
terus berkembang. Beberapa hal yang dulu 
dinyatakan aman, ternyata saat ini 
dipertanyakan kembali.  Demikian pula 
sebaliknya. Jarak 1.5 meter antar-manusia 
tidak lagi dianggap aman, daya tahan virus di 
benda ternyata lebih lama dari yang diduga, 
orang yang sudah sembuh ternyata dapat 
tertular kembali. Orang tertular virus tidak 
selalu menunjukkan gejala batuk dan panas. 
Virus COVID-19 masih terus bermutasi, 
demikian juga sifatnya. Tetaplah waspada 
walau sesuatu saat ini dianggap aman, 
misalnya kemungkinan penyebaran virus 
melalui air. Terus ikuti perkembangan 
informasinya dari sumber-sumber informasi 
resmi. 

 

Foto: CDC  

Foto: Istimewa 



 

LAYANAN 
HARUS TERUS 

JALAN 
 

Masyarakat selalu butuh air minum. Apalagi di saat pandemi 
COVID-19 dimana mencuci tangan pakai sabun merupakan 
tindakan penting pencegahan penularan virus corona. Jelas 
tanpa air minum, orang tidak dapat mencuci tangannya. 
Mereka juga butuh toilet yang berfungsi dengan baik. Tidak 
hanya toilet leher angsa, tetapi juga toilet yang air 
limbahnya tertangani dengan aman sehingga tidak akan 
mencemari sumber air minum. Tanpa itu semua, berbagai 
penyakit dapat menyerang manusia dan menurunkan daya 
tahan tubuh terhadap risiko penularan COVID-19. Oleh 
karena itu, apapun kondisinya, layanan air minum dan 
layanan sanitasi harus selalu tersedia, baik untuk rumah 
tangga, fasilitas perawatan kesehatan, tempat kerja, 
sekolah, maupun tempat publik lainnya.  

 

 

 

Foto: UNICEF 



 

… walau banyak 
tantangan 

Banyak tantangan untuk mempertahankan intensitas dan kinerja layanan 
sanitasi selama masa pandemi COVID-19. Survey yang dilakukan UNICEF 
Indonesia di Agustus 2020 menunjukkan banyaknya unit layanan sanitasi 
yang terpaksa harus mengurangi intensitas operasinya, beberapa bahkan 
harus menghentikan operasinya. 

  

 

 

   

 

ANGGARAN BERKURANG. 

Imbasnya, pembelian solar, listrik , bahan 
kimia, dan jumlah pekerja harus dikurangi 
sehingga operasi truk tinja, jaringan 
perpipaan dan instalasi pengolahan 
terganggu. Tidak ada lagi pembelian truk 
tinja dan perbaikan instalasi, demikian pula 
bantuan perawatan SANIMAS.   

 

 

PEMBATASAN WILAYAH. 

Walau kebijakan pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB) tidak lagi dilakukan, banyak 
kota masih membatasi pergerakan manusia 
dan kendaraan. Akibatnya, rute perjalanan 
truk tinja perlu diubah atau dibatalkan 
karena tertutupnya akses jalan ke rumah 
pelanggan atau ke instalasi pengolahan. 

     

 

PERMINTAAN TURUN. 

Wajar jika melemahnya ekonomi rumah 
tangga akan menurunkan minat terhadap 
layanan sanitasi.  Penyebab lainnya, 
kekhawatiran mereka jika rumahnya 
dimasuki petugas yang dianggap berpotensi 
menularkan COVID-19.  Imbasnya, penda-
patan unit layanan berkurang. 

 

 

PERUBAHAN POLA KERJA. 

Pertemuan fisik dibatasi dan banyak pekerja 
yang harus bekerja dari rumah. Koordinasi 
dan komunikasi dilakukan secara on-line. 
Jam kerja dikurangi. Tidak semua pekerja 
siap dengan perubahan ini dan pada 
akhirnya menurunkan motivasi dan 
konsentrasi kerja. 

     

 



 

Jangan tunggu sampai petugas tertular COVID-19. 
Setiap unit layanan sanitasi harus segera melakukan 
langkah-langkah pengendalian rIsiko penularannya 
mengamankan operasinya. Tidak hanya aman untuk 
para petugas, tetapi aman juga untuk pelanggan dan 
masyarakat di sekitarnya.  

Risiko penularan ada di mana-mana, baik di kantor, di 
dalam kabin truk tinja, di tempat pelanggan maupun di 
instalasi pengolahan.  Awali upaya pengendalian risiko 
dengan mengidentifikasi agen penularan virus corona. 
Libatkan seluruh petugas sebagai bagian dari 
peningkatan kewaspadaan terhadap COVID-19.  

Empat hal berisiko tinggi yang perlu diwaspadai adalah 
benda-benda yang sering disentuh orang-orang, 
komunikasi langsung secara tatap-muka, ruang yang 
pengap karena sirkulasi udaranya buruk  dan tempat 
atau kegiatan yang ramai orang. 

 

 



 

 

  

 

Pegangan pintu, keran air, gagang alat, selang tinja, uang, saklar lampu, panel listrik, water 
dispenser, remote control AC dan TV, dan telepon seluler merupakan contoh benda-benda 
yang sering kita sentuh dan berpotensi menjadi tempat virus corona.  

  

 

Risiko penularan virus sangat tinggi di saat kita berbicara tanpa menggunakan masker 
dan berdekatan secara fisik dengan orang lain. Hal ini terjadi saat kita sedang berdiskusi 
dengan rekan kerja, pelanggan, tamu, pemasok, montir, penjaga warung atau siapapun.  

  

 

Ruang kerja, ruang rapat, control room instalasi, ruang makan, ruang ganti, ruang 
merokok, lift, gudang, dan kabin truk tinja yang ventilasinya buruk merupakan tempat-
tempat dimana aerosol bervirus dapat melayang lama di udara. Risiko penularan sangat 
tinggi di ruang demikian. 

  

 

Risiko penularan virus juga tinggi saat kita makan minum bersama, menerima kunjungan,  
mengunjungi fasilitas publik, melakukan promosi layanan, berpergian dengan kendaraan 
umum, berbelanja kebutuhan kantor, dan ibadah berjemaah. 

 



Mengamankan  

TEMPAT KERJA  
 

Risiko penularan COVID-19 diamankan melalui beberapa tahapan. 
Mulai dari eliminasi, substitusi, pengamanan tempat kerja sampai 
perbaikan prosedur kerja.   

 

eliminasi 
Langkah terbaik adalah dengan mengeliminasi atau mencegah 
penggunaan benda, ruang dan kegiatan yang dapat berperan 
sebagai agen penularan virus corona. Contoh tindakan eliminasi: 

 Larang petugas bergejala COVID-19 atau petugas yang 
tergolong Orang Tanpa Gejala (OTG) untuk masuk kerja; 

 Tutup lokasi dimana petugas biasa berkumpul; 
 Batasi kedatangan tamu sesuai ketentuan yang diberlakukan 

pemerintah setempat; 

 Kurangi pertemuan tatap-muka petugas dengan sesama 
petugas maupun dengan orang lain. 

Pengendalian risiko dengan cara eliminasi memiliki tingkat 
keefektifan, kehandalan dan perlindungan tertinggi dibanding cara-
cara lainnya.  

 

 

Foto: PixCove 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja dari rumah 

 

Eliminasi atau penghilangan risiko COVID-19 dapat 
dilakukan dengan meminta beberapa karyawan untuk 
bekerja dari rumahnya masing-masing (work from 
home atau WFH). Mereka yang tidak berhubungan 
langsung dengan operasi penyediaan layanan dapat 
dipertimbangkan untuk WFH.  Termasuk di antaranya 
pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan hubungan  
pelanggan, promosi layanan, kepegawaian, 
administrasi keuangan, pengadaan alat dan bahan, 
perencanaan dan pengawasan operasi, dan sistem 
manajemen informasi 

 

 substitusi 
Unit layanan sanitasi dapat memanfaatkan 
fasilitas komunikasi jarak jauh berbasis 
internet untuk menggantikan (mensubstitusi) 
rapat dan pertemuan tatap-muka. Selain untuk 
para petugas, komunikasi berbasis internet 
perlu juga dibuka untuk pelanggan dan 
supplier. Pelatihan, seminar dan bahkan studi 
banding juga dapat dilakukan secara virtual 
sehingga lebih banyak orang dapat 
berpartisipasi. Absensi tanpa-sentuh 
(touchless) perlu diterapkan. Demikian juga 
mekanisme pembayaran non-tunai baik 
melalui  transfer bank ataupun melalui alat 
electronic data capture (EDC) seperti yang 
diterapkan UPTD PAL Kota Bekasi. 

 

 

Foto: Istimewa 

Foto: Istimewa 



penyiapan 
tempat kerja 

Walau upaya eliminasi dan substitusi agen penularan virus sudah dilakukan, 
berbagai fasilitas tempat kerja perlu dimodifikasi, ditata-ulang dan ditambah guna 
mengamankan tempat kerja dari kemungkinan risiko penularan COVID-19. 

 

   

 

Atur ulang meja dan kursi agar 
jarak minimal 1,5 meter antar 
orang dapat terjaga. Sofa atau 
bangku panjang  diberi tanda 
larangan duduk agar ada jarak 
di antara penggunanya.  

Siapkan pos pemeriksaan di 
pintu masuk kantor, termasuk 
meja, kursi, buku catatan tamu, 
termometer, kain lap, cairan 
pembersih, tisu kering dan 
botol hand sanitizer. 

Pastikan jendela dan lubang 
ventilasi udara dapat mudah 
dibuka guna mengoptimalkan 
sirkulasi udara indoor dan guna 
membuat sinar matahari dapat 
masuk ke dalam ruangan.  

 

    

   

 

Siapkan masker wajah dan 
sarung tangan yang berkualitas 
dan direkomendasikan peme-
rintah, seperti masker N95, 
masker medis, masker kain 3-
lapis, dan sarung tangan lateks. 

Alat dan cairan pembersih dan 
desinfektan benda, lantai, harus 
selalu tersedia dalam jumlah 
cukup. Demikian juga untuk alat 
penyemprot udara ruangan dan 
pembersih kamar mandi 

Pasang poster pencegahan 
COVID-19 di dinding dan di 
tempat yang banyak dilalui 
orang. Siapkan juga flyer 
tentang protokol kesehatan di 
unit layanan sanitasi 

Sediakan sarana cuci tangan di 
lokasi keluar-masuk orang. Sabun 
tangan harus selalu tersedia, 
beserta air bersih. Lengkapi lokasi 
cuci tangan dengan poster edukasi 
cara mencuci tangan yang benar. 

 

 

   

  

Foto UPTD PAL Kota Bogor 

Foto Istimewa 

Foto Istimewa 

Foto Istimewa 

Foto Istimewa Foto Istimewa 

Foto Istimewa 



 

 
penerapan 
prosedur aman 

  

   
Prosedur kerja perlu disesuaikan demi keamanan dan kelancaraan operasi layanan, baik di 
kantor maupun di lapangan.  Protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah harus 
diterapkan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD). Usahakan semua prosedur kerja 
tertulis dan dibagikan ke seluruh pekerja sesuai bidangnya. 

   

… sebelum kerja  … saat kerja 

 
Para pekerja sudah memahami 
protokol keamanan kerja 

 
 

Terapkan jarak minimal (social 
distancing) 1,5 meter  

 
Ruang dan peralatan kerja sudah 
bersih dan higienis 

 
 

Selalu cuci tangan pakai sabun 
minimal 20 detik 

 
Fasilitas pengamanan sudah 
tersedia dan berfungsi 

 
 

Pakai masker setiap saat walau 
tidak ada orang di sekitar 

 
Hanya pekerja yang sehat yang 
diizinkan bekerja  

 
 

Gunakan sarung tangan  saat 
bekerja di lapangan 

 
Para pekerja sudah menggunakan 
masker pelindung wajah 

 
 

Gunakan peralatan sendiri dan 
jangan pinjamkan ke orang lain  

 
Para pekerja sudah mencuci 
tangan pakai sabun 

 
 

Hindari ruang yang buruk sirkulasi 
udaranya 

 
Bagi mereka yang melakukan perjalanan ke lokasi yang terindikasi memiliki tingkat 
penyebaran Covid19 yang tinggi, pengecekan suhu minimal harus dilakukan dua kali, yaitu 
sebelum dan setelah kunjungan. 

 

Foto  UNICEF 

Foto: UPTD PAL Kota Bogor 

Foto: UPTD PAL Kota Bogor 

Foto: UNICEF 



   

BUAT 
PELANGGAN 
MERASA 
NYAMAN 
Para pelanggan umumnya memiliki kekhawatiran 
yang sama terhadap penularan COVID-19. 
Mungkin saja beberapa pemilik rumah ragu untuk 
memanggil layanan sanitasi karena takut 
terbawanya virus corona oleh petugas layanan ke 
dalam rumahnya. Kekhawatiran mereka sangat 
beralasan. Petugas layanan memang dapat 
menjadi agen penularan COVID-19, khususnya 
pekerja sedot tinja yang bekerja dari satu tempat 
ke tempat lainnya.  

Jalan terbaik untuk membuat pelanggan nyaman 
adalah dengan menunjukkan cara bekerja yang 
sesuai dengan protokol kesehatan pengendalian 
COVID-19. Petugas harus selalu diingatkan untuk 
menerapkan protokol kesehatan tersebut. Satu 
pelanggan yang puas akan merekomendasikan 
layanan sanitasi yang sama ke tetangga dan 
kerabatnya. 

  

 

Selain selalu menggunakan masker dan sarung 
tangan, petugas layanan disarankan untuk 
menerapkan hal-hal berikut untuk membuat 
pelanggan merasa nyaman. 

Tunjukkan kartu identitas petugas unit 
layanan lengkap dengan foto diri. 

Jelaskan prosedur operasi dan protokol 
kesehatan yang akan  diterapkan. 

Tunjukkan kebersihan alat dan bahan yang 
akan digunakan. 

Jangan menyentuh barang-barang kecuali 
memang diperlukan. 

Bersihkan sisa kotoran yang ditimbulkan 
operasi layanan. 

Lakukan transaksi pembayaran layanan 
secara non-tunai (foto berikut menun-
jukkan transaksi yang dilakukan UPTD PAL 
Kota Bekasi),  

 

  



 

 

 

  

Terapkan metode non-
tunai untuk mencegah 
adanya perpindahan 
benda dari satu tangan 
ke tangan lainnya. 



 

MENJAGA 
TINGKAT 

PERMINTAAN 

Masyarakat perlu tahu bahwa layanan sanitasi masih ada 
dan siap melayani walau pandemi COVID-19 masih 
berlangsung. Untuk itu, unit layanan sanitasi perlu 
mempromosikan layanannya ke masyarakat. Hal ini yang 
dilakukan oleh beberapa unit layanan sanitasi di Indonesia. 
Mereka juga menawarkan beberapa keringanan 
pembayaran ke calon pelanggannya. Jumlah pelanggan 
juga akan meningkat jika petugas layanan sanitasi 
memberi layanan dengan baik dan aman.  Perhatian perlu 
diberikan ke mereka yang selama ini sudah menjadi 
pelanggan layanan sanitasi. 

 

 

  

Foto: NAWASIS 



 

 

 

  

 

 
 
 

 

menawarkan 
keringanan 
Perlu upaya ekstra untuk meningkatkan minat 
masyarakat akan layanan sanitasi di masa 
pandemi COVID-19. Menyikapi daya beli 
masyarakat yang melemah, unit layanan sanitasi 
perlu menawarkan beberapa keringanan seperti:   

 Potongan tarif layanan,  

 Perpanjangan waktu pembayaran tagihan,  
 Pembayaran tarif layanan secara cicilan,  
Layanan juga akan lebih menarik jika petugas 
memberikan layanan  ekstra tanpa biaya 
tambahan. Misalnya, pembersihan toilet, 
pembersihan saluran, dan perapihan lubang sedot 
dengan tutup (cap) yang standar. 

 mempermudah 
pemesanan 
Orang-orang di masa pandemi ini menjadi 
terbiasa menggunakan aplikasi smartphone atau 
situs internet untuk memesan barang dan jasa. 
Kebiasaan baru ini perlu dimanfaatkan oleh unit 
layanan sanitasi, khususnya untuk pendaftaran 
dan pemesanan layanan. Dengan fasilitas 
komunikasi internet yang sudah dimiliki unit 
layanan sanitasi, pengembangan pemesanan 
layanan secara online tidak akan memakan biaya 
banyak. Contoh-contoh aplikasi smartphone 
demikian sudah tersedia. Kota Bekasi, Kabupaten 
Gresik dan Kota Balikpapan sudah 
menggunakannya.   

  



 

 

 promosi dan promosi 
  Promosikan layanan sanitasi dengan lebih agresif dan 

menarik. Walau demikian, perlu diingat bahwa perhatian 
masyarakat dI masa pandemi tersita ke keselamatan diri dan 
keluarganya.  Promosi tetap harus memberikan distraksi 
positif ke calon pelanggan dan menunjukkan kepedulian 
terhadap kekhawatiran mereka.  

Promosi dapat dilakukan secara digital, baik melalui situs 
web maupun aplikasi media sosial yang dapat diakses 
melalui smartphone.  Manfaatkan database pelanggan untuk 
mengirimkan pesan promosi melalui aplikasi instant 
messenger, seperti Whatsapp, Telegram dan sejenisnya. 

Beberapa pesan promosi yang perlu disertakan antara lain 
adalah: 

Manfaat layanan sanitasi untuk mendukung hidup 
bersih dan sehat.  

Protokol kesehatan yang diterapkan petugas dalam 
memberikan layanan sanitasi. 

Tarif dan keringanan pembayaran yang tersedia selama 
masa pandemi. 

Lakukan juga promosi melalui penyebaran leaflet atau 
pemasangan poster di tempat-tempat strategis. 

 



 

  

Kebiasaan bekerja 
secara aman  di  masa 
pandemi COVID-19 
harus terus 
dipertahankan. 

Foto: UNICEF 



 

 

Unit layanan sanitasi di masa pandemi 
COVID-19 mau tidak mau harus 
memperbaiki sistem manajemen operasinya 
jika ingin layanannya terus berlanjut. Di 
setiap rantai bisnisnya, titik-titik lemah harus 
dikenali untuk kemudian dicarikan langkah 
pengamanannya.     

 MEMPERKUAT 
MANAJEMEN 
OPERASI 

   

Tinjau ulang rencana  

Adanya kebijakan WFH, penerapan protokol 
kesehatan, pemotongan anggaran, dan 
penurunan daya beli masyarakat harus 
disikapi dengan penyesuaian rencana kerja 
jangka pendek dari unit layanan sanitasi. 
Target penjualan perlu diturunkan 
sementara rencana penambahan karyawan, 
pembelian alat dan  bahan, perawatan 
instalasi pengolahan, dan pelatihan pekerja 
perlu ditunda pelaksanaannya. Rencana 
kerja baru harus memuat strategi pemasaran 
dan pola pengeluaran yang dapat 
membantu unit layanan sanitasi untuk 
bertahan di masa pandemi. 

 Selamatkan cashflow 

Keterbatasan anggaran operasi dan 
berkurangnya pendapatan operasional akan 
mempengaruhi kelancaran cashflow unit 
layanan sanitasi. Untuk mengatasinya, 
keringanan pembayaran yang ditawarkan ke 
pelanggan harus dibarengi dengan metode 
pembayaran di muka. Cara pembayaran 
harus dipermudah, misalnya melalui virtual 
account, kartu kredit atau debit dan e-wallet. 
Unit layanan sanitasi juga perlu 
mengupayakan adanya penjadwalan ulang 
dan keringanan untuk pelunasanan hutang 
dan kewajibannya ke para pemasok, sub-
kontraktor dan mitra swasta. 

 



 

   

Digitalkan pencatatan 

Data rumah tangga merupakan aset utama 
untuk penyedia layanan, termasuk data dari 
mereka yang selama ini sudah menjadi 
pelanggan. Penggunaan fasilitas komunikasi 
berbasis internet mempermudah upaya untuk 
memiliki database elektronik. Digitalisasi 
data pemasok, sub-kontraktor dan mitra 
swasta juga perlu dilakukan guna 
mempermudah komunikasinya di kemudian 
hari. Tidak boleh dilupakan juga digitalisasi 
data petugas, baik untuk kepentingan 
penugasan, absensi maupun pemantauan. 

 Lembagakan prosedur 

Prosedur kerja, baik terkait operasi teknis, 
administrasi, maupun keuangan, harus 
disesuaikan dengan protokol kesehatan 
pengendalian COVID-19. Semua prosedur 
dibuat tertulis dan dapat diakses oleh mereka 
yang berkepentingan. Sosialisasi prosedur 
kerja harus dilakukan ke petugas, pemasok, 
sub-kontraktor dan mitra swasta.  Pelemba-
gaan prosedur perlu diikuti dengan strategi 
penaatannya dan monitoring kepatuhannya. 
Termasuk untuk selalu memberikan feedback 
terhadap masukan pelanggan. 

Siapkan cadangan kritis 

Unit layanan sanitasi harus mengetahui titik-titik kritis dalam rantai bisnisnya dan memiliki strategi 
untuk pengamanannya. Alat dan bahan yang penting untuk kondisi darurat harus dicadangkan, 
termasuk di antaranya bahan kimia, bakar, dan APD. Unit layanan sanitasi juga perlu mengetahui 
pihak swasta yang dapat dimintai bantuannya untuk menyediakan layanan di saat-saat darurat, 
khususnya pengusaha sedot tinja. 

 

  



BANTU 
LINGKUNGAN 
SEKITAR 

 

Unit layanan sanitasi perlu peduli terhadap 
keselamatan masyarakat dari ancaman bahaya COVID-
19.  Mereka harus selalu siap untuk menyediakan 
layanan darurat ke rumah sakit dan berbagai fasiitas 
kesehatan rujukan COVID-19.  Hal lain yang perlu 
dilakukan adalah turut serta dalam kegiatan-kegiatan 
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko 
penularan COVID-19 dan protokol pencegahannya.  
Berbagai informasi dapat disampaikan melalui kanal-
kanal media sosial yang dimilikinya atau melalui aplikasi 
pesan singkat. Unit layanan sanitasi juga perlu 
mempertimbangkan kemungkinan untuk dapat 
mendirikan pos-pos cuci tangan di komunitas sekitar 
dan di tempat-tempat  publik lainnya. 
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PENUTUP 

  

   

Di balik berbagai cerita duka di masa pandemi 
COVID-19 ini, banyak kemampuan dan 
kebiasaan baru yang terbentuk. Unit layanan 
sanitasi selama masa pandemi dipaksa 
berinovasi sehingga dapat bekerja lebih aman, 
efektif dan efisien. Kebersihan dan hygiene 
petugas, tempat kerja dan peralatan  lebih 
terjaga.  Protokol kesehatan dan keselamatan 
kerja diterapkan lebih serius sehingga semua 
pekerja menjadi terbiasa memakai APD dengan 
benar. Operasi layanan dilakukan sesuai 
prosedur standar.  Komunikasi dengan 
pelanggan dan pemasok dilakukan tanpa harus 
ada pertemuan fisik sehingga banyak waktu 
dan biaya dapat dihemat. Pemesanan layanan 
secara online membuat digitalisasi data 
pelanggan terjadi dengan sendirinya.  

 Semua kemampuan dan kebiasaan baru ini 
akan menjadi modal penting bagi unit layanan 
sanitasi untuk meningkatkan tata kelola 
operasinya di masa setelah pandemi COVID-19 
berakhir. Unit layanan sanitasi akan memiliki 
sistem manajemen dan prosedur operasi yang 
jauh lebih baik dan lebih aman. Dengan 
demikian, bukan saja keberlanjutan layanannya 
saja yang akan terjaga, tetapi juga kinerja teknis 
dan finansialnya akan meningkat. Citra unit 
layanan sanitasi akan membaik. Tingkat 
kepercayaan masyarakat akan bertambah 
sehingga permintaan terhadap layanan sanitasi 
akan melonjak tinggi.  Pada akhirnya, semua 
upaya ini akan meningkatkan akses sanitasi 
aman (safely managed sanitation), tidak hanya 
di kotanya tetapi juga secara nasional.  
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