
Kabupaten	  Tabanan	  
Penghargaan	  untuk	  Kabupaten/Kota:	  Pemberdayaan	  KSM	  Sanimas	  Dalam	  
Pengelolaan	  Sanitasi	  Total	  yang	  Berkelanjutan	  -‐	  AMPL	  Award	  2013	  
	  
	  

1. Latar	  belakang	  
Kabupaten	  Tabanan,	  sebagai	  daerah	  tujuan	  wisata	  harus	  berupaya	  agar	  lingkungannya	  harus	  selalu	  
terjaga.	  Tabanan	  harus	  menjadi	  pencetak	  air,	  oleh	  karenanya	  konservasi	  harus	  terus	  dilakukan,	  
kawasan	  kumuh	  harus	  dibenahi.	  Harapannya	  lingkungan	  bersih	  juga	  akan	  mendukung	  pelestarian	  
subak	  yang	  sudah	  mendapatkan	  apresiasi	  dunia.	  Dimulai	  tahun	  2007	  di	  Banjar	  Tunggalsari,	  
Sanimas	  telah	  membuat	  lingkungan	  menjadi	  lebih	  bersih,	  air	  permukaan	  menjadi	  lebih	  bersih,	  
karena	  efluen	  yang	  masuk	  ke	  sungai	  sudah	  lebih	  bersih;	  saat	  ini	  sampai	  tahun	  2012	  sudah	  ada	  12	  
titik	  lokasi	  Sanimas,	  dan	  tahun	  2013	  5	  titik	  sedang	  dikerjakan.	  	  
	  

2. Deskripsi	  
• KSM	  Sanimas	  Indah	  Lestari	  

Sesuai	  dengan	  tekad	  diatas,	  untuk	  menangani	  layanan	  sanitasi	  
dikawasan	  padat	  dan	  kumul,	  mulai	  tahun	  2007,	  	  di	  Banjar	  
Tunggalsari,	  dibangun	  1	  unit	  IPAL	  Komunal	  yang	  mampu	  melayani	  
56	  KK,	  dimana	  saat	  ini	  dikelola	  dengan	  iuran	  Rp	  5,000/KK,	  dan	  
mempunyai	  saldo	  sekitar	  Rp	  2juta.	  Sedangkanmenurut	  	  Ketua	  
KSM,	  Suharsono,	  IPAL	  dikelola	  oleh	  	  1	  orang	  operarator	  dengan	  

upah	  Rp	  150.000/bulan.	  	  Berangkat	  dari	  KSM	  Indah	  Lestari,	  sampai	  tahun	  2012	  berhasil	  
dikembangkan	  12	  KSM,	  dan	  tahun	  2013	  sedang	  berjalan	  pengembangan	  5	  KSM	  sebagai	  potensi	  
untuk	  dikembangkan	  seperti	  KSM	  Indah	  Lestari.	  

• Bank	  Sampah	  Cahaya	  Berlian	  Serasi	  
Berhasil	  dengan	  IPAL	  
Komunal,	  tidak	  
membuat	  banjar	  ini	  
puas	  dengan	  hasil	  
yang	  telah	  diperoleh,	  
didirikan	  tahun	  2011	  

dengan	  nama	  Cahaya	  Berlian	  Serasi,	  dikembangkan	  Bank	  Sampah	  yang	  dikelola	  oleh	  PKK.	  
Dipilah	  di	  rumah.	  Komposting	  dilakukan	  dengan	  keranjang	  Takakura,	  plastik	  keresek	  dijual,	  sisa	  
sampah	  lainnya	  dibuat	  kerajinan	  oleh	  ibu2	  dengan	  harga	  jual	  Rp	  30-‐100.000	  per	  barang.	  
Menjadi	  kecamatan	  contoh,	  Camat	  IGN	  Supartini,	  mengajak	  perwakilan	  6	  desa	  studi	  banding	  
pengelolaan	  Bank	  Sampah	  ke	  Surabaya.	  Saat	  ini	  sudah	  ada	  3	  desa	  dari	  6	  desa	  yang	  baik	  
penanganan	  sampahnya.	  Kantong	  plastik,	  setor	  2	  minggu	  sekali,	  terkumpul	  sebanyak	  200-‐
300kg	  @	  Rp	  500/kg.	  Dengan	  modal	  awal	  Rp	  10juta	  bantuan	  dari	  bupati,	  sekarang	  sudah	  
menjadi	  Rp	  12	  juta.	  Nasabahnya	  146	  KK	  dari	  500	  KK	  Banjar	  Tunggalsari.	  Bangunan	  Bank	  
Sampah	  merupakan	  sumbangan	  dari	  PT	  Enviro,	  pengelola	  sampah	  di	  Denpasar.	  Pengurus	  7	  



orang,	  dengan	  ketua	  Nurul	  Aini,	  Bendahara	  2	  Ani.	  Ibu	  ibu	  dan	  anak	  anak	  berlomba	  
mengumpulkan	  sampah	  plastik.	  

• Menjadi	  tempat	  Horizontal	  Learning	  
Salah	  satu	  bukti	  pengakuan	  terhadap	  desa	  ini	  aalah	  menjadi	  juara	  1	  
Lomba	  Desa	  Tingkat	  Provinsi,	  karena	  dinilai	  berhasil	  mengubah	  
kawasan	  kumuh	  menjadi	  bersih,	  sampah	  didaur	  ulang,	  dimanfaatkan	  
untuk	  penghijauan	  pekarangan.	  Oleh	  karena	  itu,	  pada	  saat	  ini,	  
Tunggalsari	  menjadi	  pusat	  berlajar	  bersama	  tentang	  pengelolaan	  
IPAL	  Komunal	  dan	  pengelolaan	  Bank	  Sampah,	  baik	  bagi	  Tabanan,	  
maupun	  bagi	  beberapa	  daerah	  lain	  di	  Bali.	  

	  

3. Pembelajaran	  
• Pemberdayaan	  adalah	  kata	  kunci	  untuk	  keberlajutan	  layanan	  

sanitasi	  dasar	  menuju	  layanan	  sanitasi	  total	  yang	  mampu	  
mengubah	  kawasan	  padat	  dan	  kumuh	  menjadi	  kawasan	  hijau	  
yang	  asri	  

• Keterlibatan,	  dukungan	  yang	  diberikan	  kepala	  desa,	  camat	  dan	  
bupati	  serta	  SKPD	  terkait	  sanitasi,	  penting	  untuk	  mengayomi	  
dan	  meningkatkan	  kapasitas	  masyarakat	  dalam	  pengembangan	  
layanan	  sanitasi	  secara	  total	  dan	  berkelanjutan	  

	  

4. Tantangan	  
• Menjaga	  keberlanjutan	  layanan	  sanitasi	  secara	  total	  dan	  

berkelanjutan	  sebagaimana	  yang	  telah	  dirintis	  	  oleh	  KSM	  Indah	  Lestari	  
di	  Banjar	  Tunggalsari	  

• Meneruskan	  pendampingan	  dalam	  rangka	  pemberdayaan	  KSM	  
Sanimas	  agar	  berkembang	  sebagaimana	  KSM	  Indah	  Lestari	  

• Mengembangkan	  Paguyuban	  atau	  Asosiasi	  KSM	  Sanimas	  
tingkat	  kabupaten	  Tabanan,	  sebagai	  wahana	  belajar	  bersama	  
pengelolaan	  sanitasi	  menuju	  layanan	  total	  dan	  berkelanjutan	  

• Bersinergi	  dengan	  STBM	  dalam	  pelaksanaan	  Sanimas	  
dikemudian	  hari.	  

	  
	  

5. Kontak	  person	  
• I	  Gusti	  Ngurah	  Anom	  Anthara,	  MP;	  Kepala	  Dinas	  Pekerjaan	  Umum	  Kabupaten	  Tabanan,	  Jalan	  

Arjuna	  2,	  Tabanan,	  Tlp/fax	  :	  0361-‐811.085;	  HP	  :	  0813.3879.3668	  

• I	  Gusti	  Nyoman	  Sudana,	  BE,SE,	  Kabid	  Permukiman	  Dinas	  Pekerjaan	  Umum	  Kabupaten	  
Tabanan,	  HP	  0812.3647.2633;	  email	  :	  gst_sudana@yahoo.com	  


