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� adalah program yang bertu-
juan meningkatkan akses sanitasi yang mema-

dai dan peningkatan perilaku hidup sehat bagi 1.000.000 
siswa, 500 sekolah dan 2000 guru. Program ini merupakan 
lanjutan dari program �������
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lingkungan sekolah.

WISE dimulai tahun 2011 dan akan berlangsung sam-
pai dengan tahun 2013. Dilaksanakan di 450 sekolah yang 
tersebar di 6 kabupaten dan 4 provinsi di daerah Indonesia 
Timur. Adalah UNICEF bersama CARE dan lembaga Save 
The Children yang dipercaya Pemerintah Indonesia untuk 
melakukan program ini bersama Pemerintah Daerah. 

Dalam jangka waktu setahun, serangkaian kegiatan 
telah dilaksanakan di berbagai level, baik pusat mau-
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program ini berjalan, maka pada pertengahan Desember 
2012 kemarin, UNICEF, Pokja AMPL Nasional, bersama 
beberapa perwakilan dari CARE dan Save The Children 
mengadakan kunjungan supervisi. Salah satu...     �����

Di penghujung 2012, Pokja AMPL Nasional kem-
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membahas seputar isu pelaksanaan Program 

AMPL di Indonesia. Salah satu agenda pada acara terse-
but ialah mengenai dukungan Pokja AMPL Nasional 
dengan mempersiapkan Pokja Daerah terkait rencana 
pelaksaan program Pamsimas 2 yang rencananya akan 
segera direalisasikan.

Di awal pertemuan, Ketua Pokja AMPL Nasional, Nu-
groho Tri Utomo menyampaikan bahwa selain sebagai 
tahun terakhir implementasi Pamsimas, tahun 2012 ini 
juga merupakan tahun persiapan untuk pelaksanaan pro-
gram Pamsimas tahap selanjutnya.                        ... �����

Persiapkan Pokja 
Daerah untuk 
PAMSIMAS 2

Program WISE
Bagi Kemajuan Sanitasi Manokwari
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Program WISE...              dari hal 1

daerah terpilih adalah Kabupaten Manokwari, Papua 
Barat. 

Hari pertama kunjungan, agenda yang dilakukan 
adalah megadakan pertemuan dengan semua pihak yang 
terlibat WISE. Pada kesempatan itu dipaparkan kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan selama perjalanan setahun 
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Program Pembelajaran (RPP) di 37 sekolah. 

Hari kedua, rombongan berkesempatan mengun-
jungi sekolah dasar yang ada di sana, yakni SD YPK 01 & 
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Manokwari sehingga keadaannya sudah lumayan baik. 
Sarana sanitasi telah tersedia meskipun keadaannya perlu 
direnovasi. 
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Dari segi lokasi, letak SD ini sudah termasuk dalam kate-
gori “����������”.  Berada di tengah pegunungan Arfak, 
bisa dikatakan cukup jauh dan sulit untuk menjangkau 
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terbiasa melakukan BABS di sekitar hutan dan kebun. 
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toilet yang memadai. Melalui program WISE, pemba-   
ngunan fasilitas sanitasi yang baik tengah dipersiap-
kan. Beberapa guru juga telah mendapatkan 
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ke Kabupaten Manokwari. Selain mendapatkan gambaran 
lengkap pelaksanaan program WISE selama setahun, para 
������������juga merasakan semangat luar biasa dari 
penduduk dan pemerintah setempat. 

“Saya amat terkesan dengan komitmen pemerintah di 
sini dalam mengawal program ini, sangat bagus.”, ungkap 
perwakilan dari Dubai Cares seusai kunjungan. 

Ia juga mengungkapkan harapannya, semoga 
program ini dapat berjalan lebih lancar dan baik 
lagi. Tidak hanya di Manokwari, tapi 
di semua wilayah target.       
Kelly / Dedy

2

Bersama anak-anak Manokwari yang ceria.
foto-foto: Dedy

Beberapa perwakilan dari UNICEF, Pokja
AMPL Nasional, CARE dan Save The Children 

bertemu dengan para guru disalah satu sekolah.
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ya kita sebut saja program ini sebagai 
Pamsimas 2,” ujar Nugroho yang juga 
menjabat sebagai Direktur Permukim-
an dan Perumahan, Bappenas.

Menurut Nugroho, bila dilihat 
dari hasil evaluasi, program Pamsimas 
1 dinilai cukup berhasil, karena ber-
jalan sesuai rencana dan target yang 
diharapkan. “Maka dari itu, saat ini di-
upayakan untuk pengembangan pro-
gram dan Pamsimas 2 lah yang men-
jadi jawabannya,” ungkapnya pada 
acara rapat yang diadakan di Hotel 
Ambara, Jakarta. 

Lebih lanjut, Nugroho menga-
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berorientasi pada cakupan akses dan 
penyaluran dana ke desa yang me-
mang besarannya telah ditentukan se-
belumnya oleh Tim. 

Selain menyampaikan beberapa 
hal terkait program AMPL dan Pam-
simas, dalam acara ini Nurgoho juga 
menyambut baik adanya rencana 
dari pengelola Pamsimas pusat un-
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struktur Pokja AMPL Daerah.

Tim tambahan itu sendiri, akan 
melibatkan berbagai unsur  mulai dari 
Perguruan Tinggi, PDAM, LSM/NGO, 
Asosiasi BPSPAMS/Asosiasi HIPPAM, 
hingga berbagai pihak lain yang peduli 
terhadap AMPL yang biasa dikenal 
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mitraan). Tugas utamanya ialah untuk 
menyiapkan dan mengatur pelaksa-
naan Program Pamsimas di daerah 
termasuk penyaluran dana ke desa 
sasaran. 
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lebur dalam POKJA dengan sebutan 
POKJA AMPL++ (plus-plus). “Pasalnya, 
fungsi PAKEM ini sama dengan Tim 
Teknis dalam POKJA AMPL Daerah,” 
ujarnya. 

Selain itu, para Eselon II dari lintas 

kementerian anggota Pokja AMPL Na-
sional yang hadir di acara ini juga me-
nyatakan bahwa mereka sangat setuju 
dan mendukung rencana pelaksanaan 
Pamsimas 2. Sebab, program ini diya-
kini sebagai langkah jitu untuk upaya 
percepatan pencapaian target MDGs 
2015. 

Sementara itu, dalam memberi-
kan dukungan terhadap Pokja Dae-
rah, Pokja Nasional diusulkan untuk 
secepatnya melakukan pemetaan ke-
siapan terhadap Pokja AMPL Daerah. 
Salah satu hasil yang diharapkan ialah 
adanya upaya peningkatan kapasitas 
anggota Pokja.

Bahkan, untuk mendukung pro-
gram ini para peserta rapat mengusul-
kan bahwa pada triwulan 1 tahun 2013 
	����
��������	��	����
�+!!���
�-
��9!����'�	�����
�����*��!
����
����
mensosialisasikan rencana dukungan 
terhadap Program Pamsimas 2. Bu-
kan hanya membicarakan Pamsimas 2, 
dalam pertemuan ini juga membahas 
mengenai RPA (Rencana Pengamanan 
Air), Sanitasi Sekolah, PPSP dan STBM.

Endang Sri Rejeki / Cheerli

Persiapan Pokja...             dari hal 1

Nugroho Tri Utomo, 
Direktur Permu-
kiman dan Peru-

mahan, Bappenas

foto-foto: Endang



| Newsletter AMPL | Desember 2012 4

Kegiatan ini merupakan bagian 
dari ������ yang dilakukan 
oleh Aliansi Kota dan Kabupaten 

Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) 
untuk mendukung peningkatan akses 
masyarakat terhadap sanitasi, khu-
susnya melalui program Percepatan 
Pembangunan Sanitasi Permukiman 
(PPSP). 

Hadir pada kesempatan ini Wa-
likota Tegal dan Walikota Pekalongan 
selaku ������
 yang telah mengim-
plementasikan sanitasi ke dalam kebi-
jakan daerah. Sedangkan yan menjadi 
narasumber adalah perwakilan Pokja 
AMPL Provinsi Jawa Timur, Pokja AMPL 
Kabupaten Banyumas dan Pokja AMPL 
Kota Probolinggo.

Pertemuan sehari yang diseleng-
garakan di Hotel Horison, Bandung 
ini dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah 
Jawa Barat. Dihadiri pula oleh Walikota 
'	�!��������!���X�������:�����/�-
jalengka, Wakil Walikota Tasikmalaya, 
serta para Kepala Bappeda dan Ketua 
Pokja AMPL se- Jawa Barat. 

AKKOPSI bertujuan untuk me-
ningkatkan derajat kesejahteraan 
masyarakat melalui sinergi perenca-
naan dan implementasinya. Peran 
AKKOPSI terhadap percepatan sanitasi 
sangat strategis karena mempunyai visi 
terwujudnya sanitasi yang berkualitas 
dan berkesinambungan.

Adapun misi AKKOPSI, yaitu : 
1). Permukiman layak huni dan 

berkontribusi pada penurunan 
kemiskinan; 

2). Meningkatkan layanan kepada 
masyarakat;

3). Kesehatan lingkungan dan PHBS; 
4). Menggalang peran swasta dan 
5). Memfasilitasi pertukaran infor-

masi.
Menariknya, Kabupaten/Kota 

yang berhasil dalam mengarusutama-
kan sanitasi ini sangat bergantung 
pada komitmen para kepala daerah-
nya, meski demikian masih sangat 
diperlukan juga peran provinsi dalam 
mensosialisasikannya. 

Walikota Depok mengatakan, 

peran studi 
�
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��
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Assessment ��\#@��"������	
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dalam mensuplay informasi menge-
nai kondisi awal sanitasi dan dampak 
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mengingat di Depok 5% KK belum 
mempunyai jamban dan 15% pemilik 
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Progres senada juga disampaikan 
oleh Wakil Walikota Tasikmalaya yang 
sudah mempunyai kerjasama dalam 
pengembangan kota hijau.

Pada akhirnya Program PPSP ini 
diharapkan bisa memunculkan sinergi 
perencanaan dan sinergi implementasi 
untuk menuju perubahan sanitasi yang 
lebih baik dan terukur. Melibatkan 
semua potensi termasuk swasta dan 
masyarakat.  

Narasumber dari Pokja AMPL 
Probolinggo Jawa Timur mengatakan 
bahwa bicara sanitasi jangan hanya 
sekedar omong saja, juga jangan me-
lupakan “si” yang lain, yaitu advokasi, 
promosi, pubikasi, asistensi dan pro-
vokasi.        Rin Dwi Septarina, M.Kes 
- Seksi Penyehatan Lingkungan Diskes 
Provinsi Jawa Barat / Kelly

AKKOPSI Menggelar Roadshow Advocacy
and Horizontal Learning (AHL) Program PPSP 

Provinsi Jawa Barat

       

foto-foto: Sekt. PPSP
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Pembangunan sektor air minum dan sanitasi kearah 
�	�������������������	
������!�����:�����/���#�;���
Dalam mengembangkan hal tersebut, salah satu lang-

kah yang dilakukan ialah mengembangkan wirausaha sanitasi 
di daerah Musi Rawas. Pamsimas sebagai program Penyedia-
an Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang ada di 
Kabupaten Musi Rawas pun mendukung untuk mencapai 
kondisi tersebut.  

Dalam 5 tahun belakangan, pemerintah Musi Rawas 
fokus pada komitmen memperbaiki kondisi air minum dan 
sanitasi. Hal inilah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kese-
hatan Kabupaten Musi Rawas pada saat menghadiri acara 
Deklarasi SBS delapan desa di Kabupaten Musi Rawas.

Acara  yang diadakan di kantor Kepala Desa Srijaya Mak-
mur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas dihadiri oleh 
�	�;�����
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Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, Dinas Kesehatan 
Provinsi Sumatera Selatan, SKPD terkait, Sanitarian dan warga 
setempat. 

Acara yang cukup meriah ini juga menampilkan paduan 
musik angklung dari Sekolah Dasar Desa Sariaya Makmur 
sebagai sambutan kepada para tamu yang hadir. Sambutan 
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Retno menyampaikan bahwa Deklarasi Stop Buang Air 
Besar Sembarangan (SBS) yang diusung program Pamsimas 
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pembangunan kabupaten. Pamsimas menjadi suatu program 

yang telah berkontribusi terhadap program pembangunan 
Kabupaten Musi Rawas disertai juga dengan pengembangan 
pelayanan air minum dan sanitasi. 

Delapan desa yang dideklarasikan yaitu Desa Srijaya 
Makmur Kecamatan Nibung, Desa Mulya Jaya Kecamatan 
*���
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�����	��\������'	��:	����
Jaya Kecamatan Muara Kelingi, Desa Mekar Sari Kecamatan 
Muara Kelingi, Desa Bumi Rejo Kecamatan Jayaloka, Desa 
Kertosono Kecamatan Jayaloka, dan Desa Bumi Agung Keca-
����
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Sementara itu, Kepala Dinas Kabupaten Musi Rawas, 
Tjahjo Kuntjoro, dalam sambutannya menuturkan terdapat 
beberapa poin prioritas yang harus dilakukan  untuk men-
dukung percepatan akses sanitasi di Kabupaten Musi Rawas. 
Poin-poin tersebut diantaranya adalah menghindarkan dan 
menjaga kesehatan, menjaga dan memelihara fasilitas sani-
tasi, serta mengembangkan wirausaha sanitasi.  

Lebih lanjut, dia menambahkan, prestasi ini merupakan 
hal yang perlu disyukuri, terutama oleh masyarakat Musi 
Rawas. Saat ini di Musi Rawas telah dibangun 641 jamban ke-
luarga sebagai hasil perubahan perilaku masyarakat menuju 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Bukan hanya itu, 60 
diantaranya telah melakukan Deklarasi SBS. 
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ingatkan warga Musi Rawas untuk rajin mencuci tangan 
pakai sabun. Hal ini  karena CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun)  
merupakan salah satu langkah mudah mencegah penyebaran 
penyakit dan perbaikan kondisi kesehatan.       Endang Sri 
Rejeki / Cheerli

         

Pamsimas
Dukung
Perbaikan Sanitasi
di Musi Rawas
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Program STBM di Nusa Teng-
gara Barat (NTB) sebenarnya 
bukan sebuah program baru. 

Diawali dengan pengenalan pende-
katan !��"
���#$���%����	�
����
 
(CLTS) pada tahun 2006 di Kabupaten 
Sumbawa —yang didatangi langsung 
oleh Kamal Kar—, menjadi tonggak 
awal dikembangkannya Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM). 
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cepat diterima, baik oleh pemerintah 
kabupaten/kota maupun provinsi 
karena masih penuh tanda tanya besar. 

“Apa iya tanpa subsidi bisa mem-
buat masyarakat berubah? Padahal 
dengan dibantu dari berbagai program 
�������������z�

Pertanyaan ini seringkali muncul 
di benak para pemangku kebijakan di 
�
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Seiring berjalannya waktu, 
CLTS mulai semakin dikenal sebagai 
	������	�!�	���
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pembangunan sanitasi berbasis ma-
syarakat. Keberhasilan-keberhasilan 
dari provinsi lain yang sudah meng-
aplikasikan akhirnya mendorong 
pemerintah provinsi dan kabupaten 
di NTB untuk turut serta. Selama 
tahun 2006-2008, pendekatan CLTS  
diimplementasikan di beberapa 
daerah Provinsi NTB.

Tahun 2009-2010, Pemerin-
tah Provinsi NTB dituntut belajar 
lebih baik lagi dalam menerapkan 
program ini. Meskipun hanya di 6 
Kabupaten/Kota, progam STBM 
mulai diperhitungkan karena ter-
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perilaku masyarakat. 

Namun, memasuki tahun 2011, 
kegiatan STBM menurun seiring 
dengan berakhirnya proyek. Setelah 
dievaluasi secara seksama, penyebab 
utama adalah belum adanya perpin-
dahan pengetahuan dan kapasitas ke-
pada pemangku kebijakan. Di samping 
itu, masih belum tercipta mekanisme 
berbagi pembelajaran antar pihak. 

Tahun 2012, melalui dampingan 
�������
��	�
����
�&����� (WSP), 
upaya untuk mensukseskan STBM di-
lakukan kembali. Salah satunya dengan 
mengadakan Lokakarya ������ Pem-
belajaran Pelaku dan !�����
 STBM 

bagi 10 Kabupaten Kota. dilakukan 
pada bulan November 2012 lalu.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh 
Asisten III Gubernur NTB. Berbeda dari 
lokakarya-lokakarya lainnya, pembe-
lajaran yang diperoleh dari masing-
masing kabupaten/kota dipaparkan 
dengan cara yang lebih menarik dan 
�
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��������
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moni dari para ������
. 
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digunakan dalam lokakarya ini mem-
berikan semangat baru bagi kabu-
paten/kota untuk berbuat lebih baik 
������/	��
��	��!��	����	������
ajang pemilihan ������
 terbaik juga 
memicu kabupaten/kota sehingga me-

munculkan target ODF secara jelas, 
serta tersusun Rencana Tindak Lanjut 
�#Qq����
���	
��<�	
�������������

Dampak yang cukup besar bagi 
provinsi adalah adanya dukungan 
yang kuat terhadap penganggaran 
dan kebijakan sehingga dapat dipas-
���
���!��������
��	�����
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�
baik ke depan. Kegiatan ini memberi-
kan inspirasi bagi kabupaten/kota 
bahwa salah satu strategi mendorong 
semangat pelaku program STBM 
adalah dengan sering mengadakan 
kegiatan berbagi pembelajaran yang 
	���������������
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matan maupun Kabupaten.       Ismail, 
�������	
��������������	���
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Menggugah Kembali Semangat 
STBM di Provinsi NTB

       

Pemetaan adalah salah satu kegiatan yang 
dilakukan dalam Program STBM   
foto: Sekt. Pokja AMPL
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DINAMIKA ISU AMPL DI BULAN DESEMBER 2012
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Persoalan drainase lingkungan masih menjadi isu utama 
yang dibahas oleh beberapa media 
��
� selama bulan 
Desember 2012. Hal ini terlihat dari hasil monitoring 

yang dilakukan pada 7 media 
��
�, yaitu: kompas, mediain-
�!
	�����
�������	�����
��������
�!�	~!
	��Q!�����	�������
��
mengangkat mengenai drainase lingkungan sebanyak 722 
berita. Sementara total keseluruhan pemberitaan seputar Air 
Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sebanyak 1233 
berita.

Jumlah Berita AMPL di Media Online 
Dari media-media 

yang dimonitoring, An-
tara News adalah yang 
paling banyak memuat 
berita isu AMPL dengan 
total sebanyak 379 
berita. 

Persentase Berita AMPL di Media
Permasalahan 

Drainase Lingkungan 
masih menjadi pem-
bahasan utama media 
online. Di penghujung 
bulan tahun 2012 ini, 
porsi tema drainase 

mencapai 59 % (722 berita) dengan dominasi berita yang juga 
sama dengan dua bulan sebelumnya, yakni soal “Banjir”. 
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Persampahan. Porsi pemberitaannya sebanyak 20 % (253 
berita). Salah satu isu yang banyak disinggung adalah upaya 
Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membersihkan sampah-
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oleh salah satu media, sampah-sampah yang ada di Banjir 
Kanal Barat di depan Season City, Jakarta Barat, luasnya men-
capai ukuran lapangan sepakbola. 

Sementara itu, pemberitaan mengenai Air Minum juga 
cukup banyak diulas dengan porsi pemberitaan sebesar 19 

% (235 berita). Dari beberapa isu yang ditampilkan, terdapat 
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yang kuat. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta bergantung pada 
wilayah di sekitarnya untuk pengadaan air bersih. Sehingga, 
saat terjadi persoalan di jaringan suplai, Jakarta akan mudah 
krisis. Berbagai upaya masih terus dilakukan Pemda DKI untuk 
mengatasi hal ini.

Sedangkan mengenai Air Limbah, pemberitaannya hanya 
muncul sebanyak 2 % atau 23 berita dengan mayoritas pem-
beritaan membahas mengenai rencana Gubernur DKI Joko 
Widodo membangun ������"
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diprioritaskan dalam mengatasi banjir, akan tetapi juga saluran 
buangan untuk air limbah.

Sebaran Tema Drainase Lingkungan
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menjadi fokus utama. Dari isu tersebut, media cenderung 
membahas upaya penanganan banjir Jakarta. Proyek pem-
bangunan Banjir Kanal Timur,  Banjir Kanal Barat, Pengerukan 
sungai ������
���'�����
���
������ di Cengkareng, adalah 
beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemda DKI untuk me-
ngendalikan banjir.

Penyebab banjir Jakarta mengalami perubahan. Pada 
periode sebelum 1970-an, Jakarta bisa banjir karena faktor 
alam. Sekarang, faktor manusia diyakini lebih dominan sebagai 
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Rozi/Kelly

Kesimpulan:
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taan terbanyak. 
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syarakat kepada pemimpin DKI sekarang. 
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