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Kerja Keras Menuju 
Target 100-0-100

Target akses universal 
bukanlah suatu hal yang mustahil 
untuk dicapai bila dikejar melalui 
kolaborasi berbagai semua pihak 
termasuk masyarakat dan dunia 
usaha. Sudah saatnya keterbatasan 
anggaran dianggap sebagai 
tantangan, tidak dipandang lagi 
sebagai permasalahan. Beruntung 
saat ini sudah semakin banyak 
kepala daerah yang menyadari 
dan memberikan perhatian besar 
pada sektor air minun dan sanitasi. 
Pada sisi lainnya, bagi sekelompok 
masyarakat dan dunia usaha target 
akses universal dipandang sebagai 
sebuah kesempatan sehingga 
berkembanglah berbagai skim 
pendanaan kreatif. Selain itu, alokasi 

dana desa juga merupakan sebuah 
kesempatan yang tersedia menuju 
akses universal air minum dan 
sanitasi.

Keyakinan pemerintah akan 
dampak besar dari sektor air minum 
dan saitasi tersebut menjadi laporan 
utama dalam Percik edisi I 2015 
ini. Dalam edisi kali ini rubrik tokoh 
menampilkan komitmen kepala 
daerah seperti sosok Gubernur 
Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang 
berhasil mengalokasikan anggaran 
besar di bidang sanitasi. Pada edisi 
kali ini juga ditampilkan upaya 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dalam 
merangsang anak muda terlibat 
di sektor air minum dan sanitasi 
yang kami sajikan dalam Rublik 
Lifestyle.  Para pembaca Percik 
juga disuguhi sebuah teknologi 
tepat guna dari  Ikatan Ahli Teknik 
Penyehatan dan Teknik Lingkungan 
(IATPI) yang berhasil membuat 
Green Toilet,  yang didesain agar bisa 
dipergunakan sebagai fasilitas toilet 
umum yang ramah lingkungan.  
Semua sajian yang ada dalam 
Percik edisi kali ini diharapkan 
bisa memberikan inspirasi bagi 
semua kalangan untuk  menjadi 
Champions pembangunan air 
minum dan sanitasi.

Selamat Membaca
Nurul Wajah Mujahid

DARI REDAKSI

Pemerintah Indonesia 
telah mencanangkan 
target 100-0-100. Melalui 
target ini kita berharap 

bahwa pada akhir tahun 2019, 
seluruh  penduduk Indonesia (100 
%) dapat memperoleh layanan air 
minum yang layak, tidak ada lagi 
(0 %) permukiman kumuh (cities 
without slum) serta terlayaninya 
seluruh masyarakat (100 %) dengan 
sanitasi yang layak. Meskipun 
target tersebut dipandang terlalu 
ambisius namun ini merupakan 
sebuah keniscayaan yang harus 
dikejar menuju bangsa yang 
lebih produktif. Dengan kata 
lain, di masa depan kita semua 
berharap sudah tidak berkutat lagi 
dengan persoalan-persoalan yang 
diakibatkan oleh buruknya layanan 
air minum dan sanitasi. Melalui 
penyediaan layanan air minum 
dan sanitasi yang layak diharapkan 
dapat menekan angka kesakitan 
terkait sehingga dapat menurunkan 
biaya pengobatan dan biaya-biaya 
lainnya yang timbul. Lebih jauh 
lagi melalui peningkatan investasi 
pada upaya pencegahan penyakit 
diharapkan dapat menurunkan 
biaya pengobatan seperti klaim 
Jamkes.

Target akses universal 
bukanlah suatu hal 
yang mustahil untuk 
dicapai bila dikejar 
melalui kolaborasi 
berbagai semua pihak 
termasuk masyarakat 
dan dunia usaha. 

Diterbitkan oleh: Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Penanggung Jawab: Direktur 
Permukiman dan Perumahan Bappenas, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Bina Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat 
Guna Kementerian Dalam Negeri, Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian Dalam Negeri, Direktur 
Penataan Perkotaan Kementerian Dalam Negeri Pembina: Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi: Nurul Wajah Mujahid Redaktur 
Pelaksana: Eko Wiji Purwanto, Laisa Wahanuddin Editor: Oswar Mungkasa, Aldy Mardikanto, Ira Lubis Tim Penyusun: Cheerli, 
Indrawan Prabaharyaka, Betanti Ridhosari, Islahuddin Desain: Chaerul Arif Sirkulasi/Sekretariat: Coursalina, Almuzammil Putra.

Sususan Redaksi
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LENSA

KEHILANGAN AIR
Kebocoran penyaluran air 
minum tidak hanya terjadi 
pada pipa-pipa PDAM, namun 
juga pipa air yang dibangun 
secara swadaya oleh 
masyarakat.
Besarnya kebocoran saat 
ini masih menjadi salah 
satu kendala utama dalam 
pemenuhan akses di sektor 
air minum.

FOTO: MICHAEL THIRNBECK/FLICK
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LAPORAN UTAMA

Akses Universal 
Wujud Keadilan Nasional

P
ernyataan di 
atas merupakan 
ungkapan yang 
disampaikan Wakil 
Presiden (Wapres)

RI Jusuf Kalla saat memberikan 
sambutan dalam acara Water, 
Sanitation, and Cities Forum and 
Exhibition 2015 yang digelar 

“Yang menyebabkan banyak 
orang sakit adalah sanitasi 
(buruk) dan (keterbatasan 
akses) air. Lebih baik dana 
dipergunakan untuk sanitasi 
bukan membangun rumah 
(sakit) yang mewah” 

FOTO: DOK POKJA AMPL NASIONAL
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di Jakarta Convention Center 
(JCC) pada 27 Mei lalu. Wapres 
melihat saat ini banyak kepala 
daerah yang hanya bangga 
apabila mampu membangun 
rumah sakit mewah, apalagi jika 
rumah sakit tersebut banyak 
memiliki pasien. Padahal 
banyaknya pasien di sebuah 
rumah sakit menunjukkan 
kondisi lingkungan di wilayah 
tersebut tidak sehat. Menurut 
Kalla, pembangunan di 
sektor kesehatan tidak bisa 
hanya mengandalkan sarana 
kesehatan, namun perlu 
langsung mengarah pada titik 
timbulnya penyakit. Sektor air 
minum dan sanitasi merupakan 
dua hal yang diperlukan 
guna meningkatkan kualitas 
kesehatan. Peningkatan 
dua sektor ini terbukti turut 
meningkatkan kualitas 
sumberdaya manusia (SDM).

Wapres meminta 
Pemerintah Daerah (Pemda) 
untuk memberikan perhatian 
besar pada peningkatan 
akses air minum dan sanitasi. 
Pemda perlu memastikan 
bahwa semua masyarakat bisa 
mengakses air, karena akses air 
mencerminkan keadilan bagi 
seluruh masyarakat Indonesia. 
Wapres mengakui dalam hal 
air, saat ini Indonesia belum 
menerapkannya secara adil. Hal 
ini disebabkan masih banyak 
masyarakat yang tidak dapat 
mengakses air. Padahal, air 
merupakan kebutuhan dasar 
manusia. 

Saat ini mulai banyak 
Pemda yang menyadari bahwa 
pembangunan air minum dan 
sanitasi merupakan salah satu 
sendi penting peningkatan 
kualitas SDM. Mereka 
menjadikan pembangunan 

air minum dan sanitasi 
sebagai salah satu prioritas 
pembangunan daerah. Mereka 
yakin peningkatan akses air 
minum dan sanitasi akan 
meringankan beban anggaran 
di sektor lain, seperti kesehatan 
dan pendidikan. 

Wapres meminta agar 
daerah tidak terlalu banyak 
wacana dan perhitungan, 
namun harus segera 
melaksanakan pembangunan 
di dua sektor penting ini. 
Dia mencontohkan agar 
PDAM segera menambah 
sambungan rumah tangga 

Mereka sering berjanji tidak 
ingin menaikkan harga 
sambungan air karena akan 
menurunkan pamor mereka. 
Padahal yang terjadi kemudian, 
masyarakat akan membeli air 
dengan harga yang lebih mahal. 
“Bupati dan para anggota 
DPRD, jangan membuat air 
menjadi bahan popularitas. 
Naik seribu atau dua ribu lebih 
baik daripada harga kalengan 
empat puluh ribu. Jangan jadi 
isu kampanye tetapi orang tidak 
punya air,” imbau Wapres. 

Wapres menyebutkan, 
bahwa sebenarnya solusi 

sebanyak mungkin. PDAM juga 
harus meningkatkan kualitas 
layanan mereka. “Pokoknya 
bagaimana membangun 10.000 
sambungan. Laksanakan saja!” 
tegas Wapres.

Kendala lain yang sering 
terlihat di daerah yaitu Pemda 
enggan menaikkan harga pokok 
air, padahal kenaikan ini akan 
meningkatkan pelayanan PDAM 
sekaligus akan meningkatkan 
sambungan rumah tangga. 

peningkatan akses air 
minum dan sanitasi cukup 
mudah. Pemerintah 
bisa memberdayakan 
masyarakat untuk terlibat.Dia 
mencontohkan, jika ada selokan 
mampet yang menimbulkan 
banjir dan demam berdarah, 
maka  masyarakat harus turun 
tangan menyelesaikan masalah 
sanitasi yang ada di sekitar 
tempat tinggal. Untuk Wilayah 
DKI Jakarta misalnya, Pemda 

Bupati dan para anggota DPRD, jangan membuat 
air menjadi bahan popularitas. Naik seribu atau 
dua ribu lebih baik daripada harga kalengan 
empatpuluh ribu. Jangan jadi isu kampanye 
tetapi orang tidak punya air. JUSUF KALLA

Wakil Presiden Republik Indonesia
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n Perilaku buang air besar sembarangan masih terjadi di tengah masyarakat.

FOTO: DOK POKJA AMPL NASIONAL
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DKI bisa memberikan peralatan 
agar warga membersihkan 
lingkungan mereka sendiri, 
seperti membelikan sekop dan 
lainnya. “Semua orang di Jakarta 
harus bersihkan selokan di 
depan rumahnya,” saran Wapres.

Semua pihak diharapkan 
mencari solusi kreatif dan cepat 
agar pembangunan air minum 
dan sanitasi bisa lebih maksimal. 
Sebab akses air minum dan 
sanitasi akan berdampak besar 
pada menurunnya jumlah 
orang sakit. Menurut Badan 
Kesehatan Dunia (WHO), jutaan 
bahkan miliaran kematian dan 
infeksi penyakit berhasil dicegah 
setelah ada perbaikan akses air 
minum dan sanitasi di tengah-
tengah masyarakat. Sejumlah 
penyakit itu diantaranya 
adalah diare, penyakit kaki 
gajah, trakhoma, infeksi cacing 

nematoda usus, gizi buruk 
hingga malaria. Sejumlah 
penyakit tersebut telah lama 
menjadi ancaman yang 
menakutkan di berbagai negara, 
termasuk Indonesia.

Berbagai pihak mengakui 
bahwa 100% akses pada 
2019 bukanlah target yang 
ringan, namun bukan berarti 
target ini tidak bisa dicapai. 
Dengan strategi yang dimiliki 
pemerintah, khususnya 
kementerian terkait, hingga 
melalui kerja sama dan 
kontribusi semua pihak 
Indonesia bisa mencapai target 
tersebut. 

Deputi Sarana dan Prasarana 
Bappenas, Dedy S Priatna, 
juga mengakui bahwa target 
100% akses air minum dan 
sanitasi pada 2019 mendatang 
merupakan target yang 

Pada 2025 kita harus 
menjadi negara 
berpenghasilan 
menengah (middle 
income country) 
yang mengharuskan 
pemenuhan 
kebutuhan air minum 
dan sanitasi dan 
menghilangkan 
pemukiman kumuh di 
bumi Indonesia

DEDY S PRIATNA
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas



n Perilaku buang air besar sembarangan masih terjadi di tengah masyarakat.
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tidak mudah. Target 100% 
menurutnya bukan berarti 
100% merata di semua daerah 
sesuai SPM (Standar Pelayanan 
Minimal). Dari target tersebut 
85% diantaranya sesuai 
dengan SPM yaitu untuk air 
minum 60 liter per orang per 
hari. Sementara 15% hanya 
mengakses pada 20 liter per 
orang per hari. 

Pemerintah bertekad target 
100% akses akan tercapai.  “Pada 

2025 kita harus menjadi negara 
berpenghasilan menengah 
(middle income country) yang 
mengharuskan pemenuhan 
kebutuhan air minum dan 
sanitasi dan menghilangkan 
pemukiman kumuh di bumi 
Indonesia,” jelas Dedy.

Dedy mengajak semua 
pihak terlibat dalam pemenuhan 
target ini. Dari segi pendanaan, 
pemerintah daerah bisa 
menggandeng pihak swasta 

dan masyarakat. Di bidang 
air minum saat ini sudah ada 
program Pamsimas dan Sanimas 
yang keduanya melibatkan 
masyarakat. Pemerintah telah 
menyiapkan peraturan yang 
memungkinkan semua pihak 
terlibat. “Semua aturan mainnya 
sudah ada. Namun jika ada yang 
merasa belum cukup sampaikan 
(usulan) kepada Pokja AMPL 
dan Pokja AMPL yang akan 
menyampaikan ke tingkat 

Peningkatan 
Akses aman 
Air Minum

Penerapan dan 
Pengembangan 

NSPK

Penyediaan
Air Baku

Kemitraan

Alternatif 
Sumber

Pembiayaan

Peningkatan
Kapasitas

Kelembagaan

Pengembangan
inovasi

Teknologi

Sumber: Pokja AMPL Nasional
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nasional,” tambah Dedy.
Optimisme akan tercapainya 

target 100% juga disampaikan 
oleh Asisten Deputi Infrastruktur 
Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian 
Purba Robert Sianipar. Dia 
menyebutkan sejumlah upaya 
dilakukan pemerintah pusat 
seperti mendorong pemerintah 
daerah untuk meningkatkan 
partisipasi berupa dukungan 
fiscal spending dalam APBD. Saat 
ini sudah ada Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang 
diharapkan bisa mendukung 
pembiayaan seperti dukungan 
kepada PDAM. UU tersebut 
sedang dibuat turunannya agar 
bisa menghasilkan kinerja yang 
kongkret. 

Sementara itu, untuk 
mengundang keterlibatan 
swasta, pemerintah menjamin 
iklim investasi yang kondusif. 
Investasi swasta sangat penting 
mengingat pembangunan air 
minum dan sanitasi tidak bisa 
hanya mengandalkan dana 
pemerintah, namun juga peran 
swasta sangat penting.

Direktur Jenderal Cipta Karya 
Kementerian PUPR, Andreas 

Suhono, juga menyatakan 
komitmennya untuk mencapai 
target tersebut. “ Komitmen 
dari pemerintah pusat maupun 

Untuk mengundang keterlibatan swasta, 
pemerintah menjamin iklim invetasi yang 
kondusif

daerah mutlak diperlukan, dan 
keberhasilan pencapaian target 
juga memerlukan komunikasi 
dan kerjasama antar pemangku 
kepentingan di dalam negeri 
maupun mitra luar negeri,” 
ungkap Andreas.

Jika Indonesia bisa 
memenuhi target 100% 
akses air minum dan sanitasi, 
ini akan menjadi salah satu 
kado terindah yang diterima 
Indonesia pada 74 tahun 
kemerdekaan di tahun 
2019 mendatang. Sebuah 
kemerdekaan yang benar-benar 
mewujudkan rasa keadilan bagi 
tumpah darah seluruh rakyat 
Indonesia.

n ISLAHUDDIN/CHEERLI

Keberadaan KSM 
Sanitasi yang 
dikelola masyarakat 
merupakan bentuk 
keterlibatan mereka 
dalam meningkatkan 
akses sanitasi.
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Pembangunan AMPL
Solusi Peningkatan 
Kualitas SDM

Peningkatan kualitas kesehatan 
masyarakat pada dasarnya tidak 
terlalu bertumpu pada pembangunan 
sarana fisik, namun lebih banyak 
dipengaruhi oleh kemampuan mereka 
mengakses layanan dasar seperti air 
minum dan sanitasi layak.

LAPORAN UTAMA
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P
embangunan akses 
air minum dan 
sanitasi memberikan 
pengaruh besar pada 
sektor lain, terutama 

bagi kesehatan. Peningkatan 
akses pada air minum aman dan 
sanitasi yang memadai secara 
langsung bisa mengurangi 
jumlah pasien rumah sakit di 
setiap daerah, karena kualitas 
kesehatan masyarakatnya yang 
membaik. Kualitas sumberdaya 
manusia (SDM) juga akan 
meningkat, yang tercermin 
pada peningkatan indeks 
pembangunan manusia (IPM).

Peranan sektor air 
minum dan sanitasi itu kini 
diakui oleh sejumlah kepala 
daerah. Mereka tidak segan-
segan mengalokasikan 
dana yang lebih besar untuk 
pembangunan air minum 
dan sanitasi dibanding 
tahun-tahun sebelumnya. 
Akses pada air minum dan 
sanitasi yang lebih baik akan 
mengurangi pengeluaran (baik 
yang ditanggung pemerintah 
maupun masyarakat) di sektor 
kesehatan, karena jumlah pasien 
yang berobat jauh berkurang.

Kontribusi sektor air minum 
dan sanitasi ini misalnya 
diakui oleh Youlius Honesti, 
Koordinator Perencanaan 
Kerjasama Pembangunan Sosial 
Budaya Badan Perencanaan 
Daerah (Bappeda) Provinsi 
Sumatera Barat (Sumbar). 
Menurut Youlius , IPM meliputi 
pendidikan, kesehatan dan 
ekonomi. Peningkatan air 
minum dan sanitasi akan 
memberikan dampak signifikan 
pada sektor kesehatan dan 
ekonomi. Di sektor kesehatan, 
masyarakat yang memiliki 
akses baik pada air minum dan 

sanitasi cenderung memiliki 
kualitas hidup dan angka 
harapan hidup yang lebih baik. 
Sementara di sektor ekonomi, 
pembangunan air minum dan 
sanitasi berkontribusi pada 
pengurangan angka kemiskinan.

“AMPL berkaitan erat 
dengan aspek kesehatan 
yaitu tercermin pada angka 
harapan hidup dan juga 
pada pengurangan angka 
kemiskinan,” kata Youlius  dalam 
sebuah perbincangan dengan 
Majalah Percik.

Guna meningkatkan 

perhatian pada sektor AMPL, 
Youlius  menyebutkan saat ini 
Pemda Sumbar menjadikan air 
minum dan sanitasi sebagai isu 
bersama dengan pemerintah 
kabupaten/kota yang ada di 
wilayah Sumbar. Pihak swasta 
dan masyarakat juga perlu 
memberikan perhatian pada 
dua sektor ini.

Youlius juga menekankan 
perlunya kerjasama antardaerah 
dalam pembangunan sektor 
air minum dan sanitasi. 
Kerjasama antardaerah akan 
saling menguntungkan. Dia 

mencontohkan, Kota Bukittinggi 
bekerja sama dengan 
Kabupaten Agam dalam hal 
penyediaan air minum. PDAM 
Kota Bukittinggi bergantung 
pada air baku yang ada di 
Wilayah Kabupaten Agam. 
Sementara itu, Kabupaten Agam 
belum memiliki PDAM.

Setiap daerah mempunyai 
permasalahan dan tantangan 
tersendiri dalam memenuhi 
peningkatan akses air 
minum dan sanitasi. Youlius 
mencontohkan masalah 
persampahan di perkotaan akan 

berbeda dengan di perdesaan. 
Begitu juga dengan pemenuhan 
air minum. Masyarakat kota 
lebih bergantung pada 
perpipaan PDAM dibanding 
masyarakat perdesaan 
yang umumnya memenuhi 
kebutuhan air dari sistem bukan 
perpipaan seperti, sumur gali, 
mata air dan sumur bor.

Kontribusi sektor air minum 
dan sanitasi pada bidang lain 
juga diakui oleh Josrizal Zain, 
Direktur Eksekutif Sekretariat 
Nasional Asosiasi Kota/
Kabupaten Peduli Sanitasi In-

Peningkatan air minum dan sanitasi akan 
memberikan dampak signifikan pada sektor 
kesehatan dan ekonomi. Di sektor kesehatan, 
masyarakat yang memiliki akses baik pada 
air minum dan sanitasi cenderung memiliki 
kualitas hidup dan angka harapan hidup yang 
lebih baik. 
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donesia (Akkopsi). Menurut 
Josrizal, sektor sanitasi 
merupakan penyebab kematian 
terbesar kedua. Mantan Walikota 
Payakumbuh Sumbar ini 
menyebutkan bahwa akses air 
minum dan sanitasi tidak hanya 
berkontribusi pada peningkatan 
kesehatan, namun juga 
pendidikan.

Menurut pengalamannya 
yang pernah memimpin Kota 
Payakumbuh, perbaikan 
akses air minum dan sanitasi 
berdampak besar pada 
peningkatan kualitas siswa-
siswa di Payakumbuh. Layanan 
air minum dan sanitasi 
membuat makin sedikit siswa 
yang sakit, sehingga berdampak 
pada peningkatan kualitas 

belajar.
Josrizal mengutip data dari 

World Bank yang menyebutkan 
potensi kerugian yang 
diderita Indonesia akibat 
minimnya akses air minum 
dan sanitasi sebesar Rp. 56 
triliun setiap tahunnya. Untuk 
itu, dia menghimbau agar 
semua daerah meningkatkan 
pembangunan air minum dan 
sanitasi. Menurutnya, banyak 
bantuan yang bisa diperoleh 
pemerintah daerah jika mereka 
menunjukkan kesungguhan 
dalam peningkatan akses air 
minum dan sanitasi.“Semakin 

n Pasien yang datang ke rumah sakit selalu 
membawa berbagai keluhan, termasuk 

penyakit yang diakibatkan minimnya akses 
air minum dan sanitasi.

Menurut laporan 
WHO, peningkatan 
sektor air minum 
dan sanitasi mampu 
mencegah 1,4 juta 
kematian anak setiap 
tahunnya.

FOTO: FLICKR/KEMENKES
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besar anggaran yang 
dialokasikan untuk sektor air 
minum dan sanitasi, maka akan 
semakin besar juga potensi 
bantuan yang mereka terima, 
baik dari pemerintah pusat 
maupun donor,” jelas Josrizal.

Pengalaman peningkatan 
IPM setelah sukses 
meningkatkan akses air minum 
dan sanitasi juga dirasakan 
Kabupaten Bima NTB. Tahun 
lalu Bima meraih “Pencapaian 
Terbaik Sanitasi Berbasis 
Lingkungan Tahun 2014”. 
IPM mereka meningkat dari 
65,61 poin pada tahun 2010 
menjadi 67,75 poin pada tahun 
2014. Secara keseluruhan, IPM 
dipengaruhi tiga faktor, yaitu 
kualitas kesehatan, harapan 
hidup, pengetahuan serta 
standar hidup atau pendapatan 

per kapita. Akses air minum dan 
sanitasi merupakan bagian yang 
menentukan kualitas kesehatan.

Besarnya kontribusi akses 
air minum dan sanitasi bagi 
kesehatan juga tercermin pada 
penelitian (2008) yang dilakukan 
Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) yang menyebutkan 
bahwa dua sektor ini berhasil 
membebaskan masyarakat 
dunia dari sejumlah penyakit 
yang mematikan. Penyakit-
penyakit itu diantaranya adalah 
diare, kekurangan gizi, infeksi 
cacing nematoda usus, penyakit 
kaki gajah (Lymphatic Filariasis), 
trakhoma, schistosomiasis, 
hingga malaria.

Menurut laporan WHO, 
peningkatan sektor air minum 
dan sanitasi mampu mencegah 
1,4 juta kematian anak setiap 

tahunnya. Bakteri patogen 
yang merupakan penyebab 
diare biasanya terdapat pada 
air minum yang tidak aman dan 
makanan yang terkontaminasi 
kotoran serta sanitasi yang 
tidak memadai. Sekitar 88% 
kasus diare di seluruh dunia 
disebabkan hal-hal tersebut. 

Diperkirakan 50% 
diantaranya dikaitkan dengan 
diare berulang atau infeksi 
nematoda usus sebagai akibat 
dari air yang tercemar bakteri, 
sanitasi yang tidak memadai 
atau kesehatan yang tidak 
memadai. 

Mengingat besarnya 
manfaat akses air minum 
dan sanitasi, pemerintah 
daerah tidak perlu ragu untuk 
berinvestasi di dua sektor ini. 

n ISLAHUDDIN

 Fasilitas mewah rumah sakit 
tidak cukup untuk mengurangi 

munculnya penyakit akibat 
minimnya akses air minum dan 

sanitasi.
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Muluskan Jalan
Pembangunan AMPL

Pemerintah sudah menargetkan universal access pada 
2019 mendatang. Target ini mempunyai tantangan 
besar mengingat masih banyak masyarakat yang 
belum mengakses air minum dan sanitasi layak. 
Diantara mereka banyak yang harus mengeluarkan 
dana dan tenaga ekstra guna mencapai akses air 
minum dan sanitasi. 

Guna mencapai universal access yang ditargetkan, 
pemerintah mengundang semua pihak, baik 
itu sektor swasta dan masyarakat untuk turut 
berkolaborasi mendukung pembangunan air minum 
dan sanitasi. Salah satu strategi yang dilakukan 
adalah memastikan iklim investasi kondusif  guna 
memudahkan dunia usaha berinvestasi di sektor air 
minum dan sanitasi. Kerja sama semua pihak akan 
memuluskan jalan pembangunan AMPL.

WAWANCARA
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Dana yang dibutuhkan 
untuk mencapai 
100% akses air minum 

dan sanitasi tidak sedikit. 
Diperkirakan setiap tahunnya 
dibutuhkan dana tidak 
kurang Rp.100 triliun. Dana itu 
dibutuhkan untuk peningkatan 
sarana dan prasarana sektor 
air minum dan sanitasi. 
Keterlibatan swasta akan sangat 
meringankan beban pemerintah 
dalam pembangunan yang 
membutuhkan dana besar 
tersebut. 

Keterlibatan swasta 
akan sangat meringankan 
beban pemerintah dalam 
pembangunan yang 
membutuhkan dana besar 
tersebut. Selain masalah 
pendanaan, hal lain yang 
mendapatkan perhatian adalah 
peningkatan pelayanan air 
minum dan sanitasi agar lebih 
banyak dinikmati konsumen. 

Guna mengetahui lebih 
dalam tentang upaya dan 
strategi pemerintah dalam 
mencapai target 100% akses, 
Majalah Percik pada 27 Mei 
lalu melakukan wawancara 
khusus dengan Asisten Deputi 
Infrastrukur Kementerian 
Koordinator Perekonomian 
yang saat itu dijabat oleh 
Purba Robert Sianipar (saat ini 
beliau telah menjadi Staf Ahli 
Bidang Hubungan Ekonomi dan 
Kemaritiman). Berikut petikan 
wawancara Majalah Percik 
dengan Purba Robert Sianipar : 

 
Apakah Pemerintah yakin bisa 
mencapai target 100% akses?

Pencapaian 100% akses air 
minum dan sanitasi itu telah 
menjadi komitmen pemerintah. 
Komitmen ini sudah dituangkan 
dalam Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN). 

Pemerintah akan berusaha 
keras dan semaksimal mungkin 
untuk mencapai target 
tersebut. Guna mencapai 
hal tersebut, kita membuat 
perencanaan-perencanaan. 
Di sana (dalam perencanaan) 
ditentukan langkah-langkah 
untuk mengejar capaian setiap 
tahunnya. 

Di sektor air mungkin kita 
bisa optimis (bisa mencapai 
100% akses). Sementara itu, 
pada sanitasi memang perlu 
kerja lebih keras dan ekstra 
untuk bisa mencapai 100% pada 
2019 mendatang.

 
Apa kendala untuk mengejar 
target tersebut?

Diantara kendalanya adalah 
masalah pendanaan. Untuk 
membangun infrastruktur 
air minum dan sanitasi 
memerlukan investasi cukup 
mahal. Kendala lain adalah 
kebiasaan masyarakat yang 
membuang air begitu saja. 
Belum ada kesadaran untuk 
mengolah kembali air yang 
sudah digunakan. Selama ini 
pembuangan air limbah masih 
terkendala. Banyak air yang 
terbuang begitu saja. 

Pembangunan pipa 
buangan (air limbah) 
membutuhkan waktu cukup 
lama dan biaya cukup besar. 
Contoh daerah yang memiliki 
saluran pipa untuk menampung 
atau mengambil air limbah 
adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta 
membagi wilayahnya menjadi 
14 zona, namun baru satu zona 
yang terlayani saluran pipa 
air limbah yaitu baru daerah 

Diantara 
kendalanya 

adalah masalah 
pendanaan. Untuk 

membanguan 
infrastruktur 
air minum 

dan sanitasi 
memerlukan 

investasi cukup 
mahal. Kendala 

lain adalah 
kebiasaan 

masyarakat yang 
membuang air 

begitu saja. Belum 
ada kesadaran 

untuk mengolah 
kembali air yang 
sudah digunakan. 

Selama ini 
pembuangan air 

limbah masih 
terkendala. Banyak 
air yang terbuang 

begitu saja. 
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Kuningan, Jakarta Selatan. 
Sedangkan zona lainnya belum 
terlayani. 

Untuk pembangunan 
waste treatment di satu zona 
Jakarta misalnya dibutuhkan 
sebesar Rp.2,8 triliun.  Untuk 
membangun main pipe atau 
pipa utamanya membutuhkan 
Rp. 2,6 triliun. Belum lagi 
sambungan pipa ke setiap 
rumah. Dana yang dibutuhkan 
pasti jauh lebih besar untuk 
membangun di zona-zona 
lainnya.

 
Selain kendala biaya dan 
waktu pembangunan yang 
cukup lama, apa ada lagi 
kendala yang dihadapi?

Pekerjaan ini (pembangunan 
infrastrukur air minum 
dan sanitasi.red) juga akan 
menimbulkan dampak sosial. 
Minimal akan mengganggu 
lalu lintas dan menimbulkan 
kemacetan. Itu perlu 
diperhitungkan, agar akses 
masyarakat (di jalan raya) tidak 
terganggu. 

 
Bagaimana dengan 
pembangunan infrastruktur 
air minum dan sanitasi di luar 
Jakarta?

Daerah lain sebenarnya juga 
perlu mendapatkan perhatian 
khusus. Mudah-mudahan 
tidak sesulit di Jakarta. Kalau di 
Jakarta, satu jalan ditutup (untuk 
memperlancar pembangunan 
infrastruktur.red) saja akan 
menimbulkan protes dimana-
mana. 

 
Berapa investasi untuk 
menciptakan 100% akses air 
minum dan sanitasi?

Dalam lima tahun, kira-kira 
dana yang diperlukan bisa 

mencapai Rp. 500 triliun. 
Guna mencapai targat 
100% di sektor air minum 
membutuhkan kinerja yang 
baik dari PDAM. Bagaimana 
Anda melihat kinerja 
PDAM saat ini ?

Secara 
keseluruhan ada 
lebih dari 50% 
PDAM yang 
sudah sehat. 
PDAM sehat itu 
umumnya sudah 

tidak perlu dibantu. Mereka bisa 
meningkatkan pelayanannya 
sendiri. Peningkatan pelayanan 
PDAM akan memperbanyak 
pelanggan. Sambungan baru 

akan menghasilkan revenue 
baru yang dapat 

diinvestasikan 
lagi untuk 
meningkatkan 
kualitas pelayanan.

Sementara 
untuk PDAM 
yang belum 
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TERPENUHINYA AKSES AMAN AIR MINUM BAIK MELALUI

sehat, pemerintah memberikan 
bantuan. Misalnya menyiapkan 
penjaminan jika PDAM tersebut 
meminjam dana ke bank. 
Pemerintah juga memberikan 
subsidi bunga pinjaman. Kalau 
bank mengenakan bunga 10% 
untuk PDAM, maka pemerintah 
akan menanggung bunga 
sebesar 5%. 

 
Apa sebenarnya indikator 
PDAM sehat ?

Indikator PDAM sehat itu 
adalah jika PDAM sudah bisa 
menutup biaya produksi dari 
biaya yang dibayarkan oleh 
konsumennya. 

 
Jika PDAM menjadi leading 
sector di bidang air minum, 
siapa yang menjadi leading 
sector di bidang sanitasi?

Sebetulnya tugas PDAM 
bukan hanya menyediakan 
akses air minum, namun 

juga mengelola sanitasi yaitu 
mengelola air limbah. Dua 
fungsi ini sudah biasa di luar 
negeri. Di sana (luar negeri) 
PDAM-nya dibebankan juga 
untuk masalah sanitasi. 

Di Indonesia hal itu 
(dua fungsi) belum banyak 
diterapkan. Daerah yang 
telah mengelola sanitasi itu 
diantaranya adalah DKI Jakarta 
melalui PD PAL Jaya. 

Bagaimana peran pemerintah 
daerah dalam turut 
menyukseskan universal 
access, khususnya dari segi 
pendanaan ?

Semua potensi pendanaan 
harus dimaksimalkan. Local 
government perlu meningkatkan 
partisipasi mereka termasuk 
dalam dukungan fiscal 
spending dalam APBD. Upaya 
ini (peningkatan kontribusi 
pemerintah daerah) bisa 

Secara keseluruhan 
ada lebih dari 50% 
PDAM yang sudah 

sehat. PDAM sehat itu 
umumnya sudah tidak 
perlu dibantu. Mereka 

bisa meningkatkan 
pelayanannya 

sendiri. Peningkatan 
pelayanan PDAM 

akan memperbanyak 
pelanggan. Sambungan 
baru akan menghasilkan 
revenue baru yang dapat 
diinvestasikan lagi untuk 
meningkatkan kualitas 

pelayanan.

Sumber: International 
water week 2015
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dilakukan oleh rekan kita di 
Kementerian Dalam Negeri. 
Kita mempunyai UU 23/2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
yang diantaranya mengatur 
BUMD (termasuk mengelola 
sektor air minum dan sanitasi). 

Pemerintah daerah juga 
perlu mendorong partisipasi 
pihak swasta. Peran mereka 
sangat penting dalam hal 
pendanaan. Pemerintah daerah 
harus juga bisa membuat iklim 
investasi yang kondusif di 
daerahnya.

Baru-baru ini ada masalah 
terkait kondisi investasi di sektor 
air minum berupa pembatalan 
UU Sumber Daya Air (SDA) 
oleh MK (Pembatalan UU SDA 
membuat investor air minum 
khawatir dengan nasib investasi 
mereka). Hal ini ditambah 

luar biasa. Di sektor kesehatan, 
lebih dari 50% orang sakit di 
Indonesia dipicu oleh water-
related disease. 

Masyarakat juga akan 
lebih produktif. Perekonomian 
di tingkat keluarga dapat 
ditingkatkan. Begitu juga 
dengan biaya pertanggungan 
kesehatan yang ditanggung 
oleh pemerintah dapat 
diturunkan dan bisa dihemat. 

n ISLAHUDDIN

n Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Aetra dalam  
 melayani kebutuhan air minum dan pengelolaan lingkungan

Indikator PDAM sehat itu adalah jika 
PDAM sudah bisa menutup biaya 
produksi dari biaya yang dibayarkan 
oleh konsumennya. 

dengan adanya pembatalan 
perjanjian kerja sama Palyja dan 
Aetra oleh Pengadilan Jakarta 
Pusat. 

Kedua hal ini memberikan 
message yang tidak baik dalam 
upaya mendorong partisipasi 
swasta. 

Jika Universal Access itu 
bisa tercapai, apa dampak 
ekonomi bagi masyarakat?

Dampaknya akan sangat 

FOTO: ISTIMEWA
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Akses Air Minum dan Sanitasi 
Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Penelitian telah membuktikan 
bahwa akses pada air 
minum dan sanitasi layak 
telah membuat masyarakat 
terbebas dari berbagai 
penyakit berbahaya. Hal ini 
berarti meningkatkan kualitas 
hidup mereka. Berikut 
sejumlah penyakit yang 
berhasil dihindari setelah 
masyarakat menikmati akses 
pada air minum dan sanitasi:

Schistosomiasis atau disebut juga 
demam keong merupakan penyakit 
parasitik yang disebabkan oleh infeksi 
cacing yang tergolong dalam genus 
Schistosoma. Penyakit ini disebabkan 
oleh kontak badan dengan air yang 
terkontaminasi kotoran orang. 
Penyebaran cacing bisa melalui siput 
air yang merupakan inang dari cacing 
pipih trematoda parasit. 

Sanitasi yang layak dapat mencegah 200 juta 
penduduk dari penyakit Schistosomiasis.

DEMAM KEONG

Transmisi malaria dapat terganggu 
dengan mengurangi habitat vektor, 
terutama dengan menghilangkan 
air tergenang, memodifikasi waduk, 
memperkenalkan drainase atau 
meningkatkan pengelolaan skema irigasi.

MALARIA

Setengah juta kematian per tahun dapat dicegah karena 
adanya akses pada air minum dan sanitasi layak.

1,4 juta kematian anak dapat 
dicegah setiap tahunnya

DIARE

Penyebab utama diare adalah bakteri 
patogen yang terdapat di air minum 
yang tidak aman dan makanan yang 
terkontaminasi kotoran serta sanitasi 
yang tidak memadai. Sekitar 88% 
kasus diare di seluruh dunia yang 
disebabkan hal-hal tersebut. 
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Di Asia dan Amerika, penyakit 
kaki gajah ditularkan oleh vektor 
nyamuk yang berkembang biak di 
air tercemar. Sementara di Afrika, 
penyakit ini berhubungan dengan 
pembangunan irigasi. Kaki gajah 
juga terjadi di beberapa negara 
pulau Pasifik. Penyakit ini disebabkan 
air yang tidak aman, serta kondisi 
sanitasi dan lingkungan yang tidak 
memadai.

KAKI GAJAH

Penyakit ini telah menyebabkan 25 juta orang 
mengalami kelumpuhan yang serius.

Anak kurang gizi berkontribusi sekitar 
35% dari seluruh kematian anak di 
bawah usia lima tahun di seluruh 
dunia. Diperkirakan 50% diantaranya 
dikaitkan dengan diare berulang atau 
infeksi nematoda usus sebagai akibat 
dari air yang tidak aman, sanitasi yang 
tidak memadai atau kesehatan yang 
tidak memadai. Anak yang memiliki 
berat di bawah normal secara langsung 
menyumbang sekitar 70 ribu kematian 
per tahun. 

KURANG GIZI

Ada sekitar 860 ribu kematian 
berhasil dicegah per tahunnya.

* Sumber WHO 2008

Trakhoma merupakan penyakit mata 
menular yang dapat mengakibatkan 
kebutaan. Penyakit disebabkan 
kebersihan yang tidak memadai 
dan kurangnya air yang aman, 
terutama jika air dipergunakan untuk 
membasuh wajah. 

TRAKHOMA

Sanitasi yang bersih terbukti bisa mencegah sekitar 
5 juta penduduk dari ancaman kebutaan.

Penularan infeksi nematoda usus 
biasanya melalui tanah yang 
terkontaminasi dengan kotoran. Hal 
ini bisa sepenuhnya dicegah dengan 
sanitasi yang memadai. Infeksi 
nematoda usus disebabkan fasilitas 
sanitasi yang tidak memadai dan 
rendahnya tingkat kebersihan.

Sebelumnya ada sekitar 2 miliar orang yang 
terinfeksi Nematoda Usus

INFEKSI CACING NEMATODA USUS
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Jaminan Pendanaan 
untuk Keberlangsungan 
Air Minum Perdesaan
Penyediaan air minum di perdesaan masih perlu 
mendapat perhatian khusus dari para pelaku 
pembangunan. Proporsi rumah tangga yang mempunyai 
akses terhadap sumber air minum yang layak di 
perdesaan selalu lebih rendah jika dibandingkan 
perkotaan.

LAPORAN UTAMA

PENAMPUNGAN AIR HUJAN BANYAK DIJUMPAI DI DESA-DESA
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Pembangunan air 
minum perdesaan 
mempunyai dua 
tantangan yaitu 
meningkatkan 

akses dan sekaligus menjamin 
keberlanjutan dari fasilitasi air 
minum yang telah terbangun. 
Dengan menggunakan 
data PAMSIMAS, artikel ini 
mengangkat isu tentang 
kebutuhan perbaikan besar 
yang diistilahkan sebagai 
pemeliharaan kapital serta 
dana desa sebagai opsi 
pendanaannya.

Pada tahun 2014, akses air 
minum di perkotaan mencapai 
81%, sementara di perdesaan 
baru mencapai 56% (Susenas 
2014 Triwulan I).Terlebih lagi, 
peningkatan akses air minum 
layak di perdesaan per tahun 
juga sangat rendah, yaitu 2-3% 
per tahun, jika dibandingkan 
dengan perkotaan.

Untuk meningkatkan 
akses air minum di perdesaan, 
beberapa program penyediaan 
air minum telah digulirkan 
oleh pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun 
daerah. Program tersebut 
menggunakan pendekatan 
berbasis masyarakat dalam 
membangun sistem penyediaan 
air minum, seperti Pro-Air, WSLIC 
(Water Supply and Sanitation 
for Low Income Communities) 
dan PAMSIMAS (Penyediaan Air 

Minum dan Sanitasi Berbasis 
Masyarakat). Sebagian besar 
sistem penyediaan air minum 
yang dibangun terbilang 
sederhana dan disesuaikan 
dengan kondisi geografis, 
sumber daya air, ekonomi dan 
sosial masyarakat setempat.

Keberfungsian dan 
Keberlanjutan

Melalui berbagai kegiatan 
tersebut, ribuan fasilitas air 
minum perdesaan telah 
dibangun dalam kurun 10 
tahun terakhir. Setidaknya lebih 
dari 5.000 fasilitas air minum 
perdesaan telah dibangun 
melalui program PAMSIMAS dan 
memberikan manfaat kepada 
7,9 juta penduduk. Berdasarkan 
data monitoring, terdapat 
73% fasilitas PAMSIMAS yang 
berfungsi baik, 20% fasilitas 
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yang berfugsi sebagian dan 7% 
fasilitas yang tidak berfungsi. 
Seberapa besar fasilitas tersebut 
akan dapat meningkatkan akses 
air minum layak di perdesaan 
akan sangat tergantung dari 
seberapa mampu komunitas 
dan pemerintah menjamin 
keberfungsian dari fasilitas 
tersebut.

Meski sebagian besar 
keberfungsian sarana air minum 
bersatus baik, hal tersebut 
belum tentu mencerminkan 
keberlanjutannya. Lebih mudah 
membangun dibandingkan 
merawat dan mengelola 
fasilitas adalah pernyataan 
yang sering dilontarkan oleh 
para pelaku pembangunan 
air minum. Salah satu titik 
krusial penentu keberfungsian 
fasilitas air minum dalam jangka 
panjang adalah ketersediaan 
dana untuk perbaikan besar 
yang diistilahkan sebagai 
pemeliharaan kapital (capital 

Himbauan membuang sampah pada tempatnya berkontribusi pada pembentukan perilaku hidup bersih

n Masyarakat di sejumlah desa mulai memenuhi kebutuhan jamban 
dan penampungan air melalui usaha dan kreatifitas mereka sendiri.

maintenance), misalnya untuk 
mengganti/memperbaiki 
pompa air atau merehabilitasi 
bangunan. Idealnya dana 
tersebut disediakan melalui 

iuran sarana air minum yang 
disisihkan setiap bulannya oleh 
pengelola. Namun, hanya 10% 
fasilitas yang menerapkan iuran 
air yang bersifat cost recovery. 
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Sisanya, iuran yang diterapkan 
hanya dapat menutupi biaya 
perawatan, dan bahwa 22% 
fasilitas tidak menerapkan iuran 
(status per 3 Agustus 2015, 
www. pamsimas.org).

Dengan berkaca pada potret 
statistik yang digambarkan di 
atas, dalam jangka panjang, 
tidaklah jarang jika fasilitasi 
air minum menjadi tidak 
berfungsi lagi ketika masyarakat 
dan pengelola tidak mampu 
membiayai perbaikan 
kerusakan. Telah banyak usaha 
yang dilakukan untuk menjamin 
keberlanjutan fasilitas air minum 
yang terbangun, antara lain 

penerapan prinsip pemulihan 
biaya penuh (full cost recovery) 
dalam tahap perencanaan 
kegiatan, penyediaan fasilitator 
keberlanjutan oleh program 
PAMSIMAS, penyaluran kredit 
perbankan dan lain-lainnya. 
Namun, opsi pendanaan lainnya 
untuk perbaikan kerusakan 
fasilitas air minum perlu digali 
lebih lanjut.

Penggunaan Dana Desa
Dana Desa harus 

dipandang sebagai salah opsi 
pendanaan untuk menjamin 
keberlanjutan air minum 
perdesaan. Pemerintah telah 

menganggarkan Dana Desa 
sebesar Rp. 20,7 Triliun atau 
sekitar Rp. 280 juta per desa 
pada APBN 2015. Terlebih lagi, 
mengacu pada Roadmap Dana 
Desa, alokasi Dana Desa akan 
meningkat secara bertahap 
dan direncanakan mencapai 
Rp. 111,8 Triliun pada 2019 
atau sebesar Rp. 1,5 Miliar 
per desa. Penggunaan dana 
tersebut diprioritaskan untuk 
pembangunan desa yaitu 
meningkatkan kesejahteraan 
dan kualitas hidup masyarakat 
desa serta penanggulangan 
kemiskinan.

Dana Desa dapat 
dimanfaatkan untuk penyediaan 
air minum perdesaan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri 
Desa, Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 
2015, salah satu prioritas 
penggunaan Dana Desa adalah 
untuk pembangunan dan 

Lebih mudah membangun dibandingkan 
merawat dan mengelola fasilitas adalah 
pernyataan yang sering dilontarkan oleh 
para pelaku pembangunan air minum.
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Salah satu peran KKM adalah 
melakukan koordinasi dengan 
Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Aparat Desa untuk 
menginternalisasi subtansi PJM 
ProAksi ke dalam dokumen-
dokumen tersebut. Selanjutnya 
adalah bagaimana pengelola 
fasilitas (BPSPAMS, HIPPAMS, 
dan lainnya), masyarakat, 
aparat pemerintah desa dan 
pemerintah daerah mengawal 
proses pengarusutamaan 
tersebut.

n IRA LUBIS

pengelolaan air bersih berskala 
desa. Pemanfaatan dana juga 
diperkuat dalam Keputusan 
Bersama Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Keuangan dan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 
tentang Percepatan Penyaluran, 
Pengelolaan dan Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2015. Dengan 
demikian, dana tersebut tidak 
hanya dapat dimanfaatkan 
untuk pembangunan fasilitas, 
namun juga untuk pengelolaan 
dan/atau pemeliharaan, 
termasuk perbaikan besar/
capital maintenance (mengganti/
memperbaiki pompa air atau 
merehabilitasi bangunan).

Untuk dapat memanfaatkan 
Dana Desa, kegiatan penyediaan 
air minum harus tercantum 
dalam RPJM Desa (Rencana 
Pembangunan Jangka 

Menengah Desa), Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKP Desa) 
dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa). PJM 
ProAksi (Perencanaan Jangka 
Menengah Program Penyediaan 
Air Minum, Kesehatan dan 
Sanitasi) yang telah disusun oleh 
KKM (Kelompok Keswadayaan 
Masyarakat) saat melaksanakan 
Program Pamsimas di desa 
dapat menjadi bahan dasar 
untuk pengaurusutamaan 
air minum dalam RPJM Desa, 
RKP Desa dan APB Desa. 

n Ember yang dilengkapi kran menjadi kebutuhan 
masyarakat desa untuk kegiatan cuci tangan pakai sabun

Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk 
penyediaan air minum perdesaan. 
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Keberhasilan pembangunan 
air minum dan sanitasi 
tidak lepas dari peran 
semua tokoh yang terlibat 

di dalamnya. Mereka berbagi peran 
sesuai dengan keahlian dan posisi 
yang mereka miliki. Dari pihak 
pemerintah, ada sejumlah nama 
yang selama ini telah memberikan 
kontribusi positif. Diantaranya 
adalah  Wilfried Hasiholan Purba 
(mantan Direktur Pengendalian 
Penyakit Lingkungan, Kementerian 
Kesehatan), Muhammad Maliki 
Moersid (Direktur Pengembangan 
Penyehatan Lingkungan 
Permukiman Kementerian PUPR), 
dan Antonius Budiono (Direktur Bina 
Program Kementerian PUPR).

Ketiganya selama ini juga 
terekam aktif dalam berbagai 
kegiatan Pokja AMPL Nasional. 
Bukan hanya hadir dalam berbagai 
acara, ketiga tokoh ini aktif memberi 
masukan positif bagi pembangunan 
air minum dan sanittasi. Tidak 
heran saat ketiganya memasuki 
masa purna tugas, Pokja AMPL 
memberikan penghargaan atas 
kontribusi mereka selama ini. 

n CHEERLI

Kiprah Para Pelaku AMPL
TOKOH

n Muhammad Maliki Moersid menerima karikatur dari   
 Pokja AMPL Nasional.

n Antonius Budiono mengangkat karikatur bergambar   
 dirinya.

Muhammad Maliki Moersid , Wilfried Hasiholan Purba, Nugroho Tri Utomo, dan Antonius Budiono. 
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Warga berusaha mendapatkan air melalui 
pompa air manual.
FOTO: DOK POKJA AMPL

Bantuan air minum sangat dibutuhkan pada 
saat-saat kemarau.
FOTO: ISTIMEWA

Sumur menjadi sendi penting 
untuk mendapatkan air 
minum bagi masyarakat desa
FOTO: DOK POKJA AMPL
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LENSA

Tidak semua orang bisa mudah mengakses layanan perusahaan air minum. 
Guna memenuhi kebutuhan air minum, mereka ada yang membeli air galon 
isi ulang, atau memasak air dari sumur. Sementara pada musim kemarau, 
sejumlah daerah dilanda kekeringan yang membuat mereka mengantri 
untuk mendapatkan giliran pada saat bantuan pembagian air datang.

Lika – Liku Mendapatkan Air



Warga mengambil air di penampungan 
air umum milik bersama.
FOTO: ISTIMEWA

Menunggu gliliran untuk mendapatkan air.
FOTO: ISTIMEWA

Warga mengandalkan air galon isi 
ulang untuk kebutuhan minum
FOTO: MICHAEL THIRNBECK/FLICK
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Tidak semua orang bisa mudah mengakses layanan perusahaan air minum. 
Guna memenuhi kebutuhan air minum, mereka ada yang membeli air galon 
isi ulang, atau memasak air dari sumur. Sementara pada musim kemarau, 
sejumlah daerah dilanda kekeringan yang membuat mereka mengantri 
untuk mendapatkan giliran pada saat bantuan pembagian air datang.
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Gurita Plastik 
yang Mengancam

Pemakaian plastik 
yang tak terkendali 
menjadi ancaman 
besar bagi 
lingkungan.

LAPORAN KHUSUS
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P
uluhan plastik bisa 
diborong oleh satu 
orang hanya dalam 
sekali belanja. 
Masyarakat seakan 

tidak mempunyai pilihan 
selain menggunakan plastik 
sebagai pembungkus barang 
belanja mereka. Pemilik pusat 
perbelanjaan dan pedagang 
di pasar hingga toko-toko pun 
juga kehabisan akal untuk 
memasilitasi pelanggan mereka 
dalam membawa barang 
belanja, selain menggunakan 
plastik.

Besarnya konsumsi plastik 

sangat mudah dilihat pada pusat 
perbelanjaan. Saat membayar 
bayar belanjaan, petugas kasir 
menyiapkan plastik dengan 
berbagai macam ukuran, kecil, 
sedang, hingga besar. Satu 
orang bisa mendapatkan lebih 
dari satu plastik, walaupun 
sebenarnya barang belanjaan 
mereka bisa ditampung dalam 
satu plastik saja. Hal ini misalnya 
terlihat dari barang belanjaan 
Nurani (36 tahun), seorang 
konsumen pusat perbelanjaan 
“Giant” Bintara Kota Bekasi 
yang berbelanja pada 6 Juni 
2015. Hanya dengan berbelanja 

sebesar Rp. 36.200, dia 
membawa dua macam plastik. 

Satu plastik pertama berisi 
dua produk sabun dan deterjen, 
sedangkan satu plastik lainnya 
berisi beberapa produk mie 
instan. Beberapa produk itu 
sebenarnya bisa disatukan 
dalam satu wadah. Plastik yang 
dibawa Nurani bukan hanya 
dua kantong plastik yang 
diterimanya dari kasir, namun 
juga wadah produk mie instan 
dan deterjen yang semuanya 
berasal dari plastik. 

“Barang belanjaan yang 
berupa barang makanan 
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memang dipisahkan dengan 
barang belanjaan yang 
mengandung sabun dan 
deterjen,” kata seorang kasir saat 
ditanya Majalah Percik.

Tas plastik semakin 
menambah jumlah bahan 
plastik yang beredar di 
masyarakat. Kasir pusat belanja 
selalu menyediakan plastik dan 
konsumen pun juga enggan 
membawa sendiri tas belanja 
yang bisa dipakai ulang. 
Setidaknya ada dua alasan 
utama kenapa plastik favorit 
dipakai saat berbelanja yaitu 
praktis dan gratis. Konsumen 
tidak perlu repot membawa tas 

Ramainya pusat belanja ini 
misalnya terliihat di Carrefour 
MT Haryono Jakarta Timur. 
Dalam satu menit, petugas kasir 
bisa melayani 1-3 pelanggan 
tergantung jumlah produk 
yang mereka beli, bahkan ada 
yang memerlukan lebih dari 
dua menit untuk melayani satu 
pelanggan. Semakin banyak 
produk yang dibeli semakin 
banyak juga plastik yang 
disediakan untuk konsumen.

Hidayati, seorang konsumen 
yang belanja di Carrefour 
misalnya dia mengaku 
membawa delapan kantong 
plastik untuk barang belanjaan 
seharga lebih dari Rp. 700 ribu. 
Itu adalah belanja bulanan pada 
bulan Juni lalu. Dalam setiap 
belanja bulanan dia kadang 
menghabiskan dana hingga 
satu juta. Itu belum termasuk 
belanja harian jika ada beberapa 
keperluan sudah habis. Dia tidak 
merasa kesulitan membawa 
barang belanjaan yang 
terkumpul dalam beberapa 
kantong plastik karena selalu 

Setidaknya ada dua alasan utama 
kenapa plastik favorit dipakai saat 
berbelanja yaitu praktis dan gratis

Sampah plastik baik dari kantong maupun kemasan plastik cukup 
mendominasi volume sampah di tempat pembuangan akhir (TPA)
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sendiri karena pedagang dan 
pusat belanja akan memberikan 
tas plastik gratis sebagai salah 
satu bentuk layanan mereka.

Konsumsi tas plastik di pusat 
perbelanjaan semakin besar 
pada jam-jam ramai seperti 
akhir pekan dan sore hari saat 
orang-orang libur atau selepas 
jam kantor, terutama pada akhir 
atau awal bulan di saat para 
karyawan sudah mendapatkan 
gaji bulanan. Belanja bulanan 
seakan menjadi kegiatan wajib 
bagi masyarakat di perkotaan 
yang membuat pusat belanja 
kebutuhan sehari-hari menjadi 
ramai.
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membawa kendaraan saat 
belanja bulanan.

Besarnya konsumsi plastik 
tidak hanya terlihat pada pusat 
perbelanjaan modern. Semua 
pedagang di pasar tradisional 
pun selalu menyediakan 
kantong plastik, karena hampir 
tidak ada konsumen yang 
membawa tas belanja sendiri. 
Di rumah, kantong plastik 
itu hampir dipastikan akan 
dibuang menjadi sampah. 
Akibatnya sampah plastik selalu 
menggunung dan menjadi 
masalah lingkungan setiap 
tahunnya.

Perilaku konsumsi plastik 
yang sangat besar diperparah 
dengan perilaku masyarakat 
yang masih banyak buang 
sampah sembarangan. 
Akibatnya, sampah plastik 
mudah ditemui di selokan, 
trotoar, jalan raya dan berbagai 
tempat lainnya. Sampah 
plastik mendominasi volume 
sampah setiap harinya. Kondisi 
ini sangat berbahaya bagi 
lingkungan. Dibutuhkan waktu 
1.000 tahun agar plastik dapat 
terurai oleh tanah secara 
terdekomposisi atau terurai 
dengan sempurna. Saat terurai, 
partikel-partikel plastik juga 
akan mencemari tanah dan 
air tanah. Sementara itu jika 
dibakar, sampah plastik akan 
menghasilkan asap beracun 
yang berbahaya bagi kesehatan 
yaitu jika proses pembakarannya 
tidak sempurna, plastik akan 
mengurai di udara sebagai 
dioksin. Kantong plastik juga 
penyebab banjir, karena 
menyumbat saluran-saluran air, 
tanggul. Hal ini mengakibatkan 
banjir bahkan yang terparah 
merusak turbin waduk.

Rohmatun Inayah, salah 

satu anak muda yang selalu 
mengampanyekan pemakaian 
reusable bag (tas pakai ulang) 
menyebutkan bahwa kesadaran 
menggunakan reusable bag 
sangat rendah di Indonesia. 
Fenomena ini merata terjadi 
di semua tempat, baik di 
perkotaan maupun perdesaan. 
Kesadaran yang rendah 
ini umumnya disebabkan 
ketidaktahuan mereka tentang 
bahaya plastik, atau belum 
merasa kena dampak negatif 
dari penggunaan plastik yang 
berlebihan.

Sementara itu ada juga 
masyarakat yang sebenarnya 
mengetahui bahaya plastik, 
namun mereka enggan untuk 
membiasakan diri membawa 

reusable bag saat berbelanja. 
Akibatnya, mereka tetap 
pada kebiasaan semula yaitu 
menggunakan tas plastik setiap 
belanja. “Di supermarket juga 
hampir tidak terlihat adanya 
kampanye pemakaian reusable 
bag,” kata Inayah.

Saat ini, sebenarnya sudah 
mulai ada yang peduli dan 
mengurangi penggunaan 
kantong plastik, namun jumlah 
mereka jauh dibanding yang 
terbiasa menggunakannya. 
Seiring dengan edukasi tentang 
bahaya plastik dan kampanye 
gaya hidup ramah lingkungan 
semakin banyak orang yang 
menggunakan reusable bag saat 
belanja.

n ISLAHUDDIN) 

VOLUME SAMPAH PLASTIK

Penggunaan plastik yang sangat besar baik untuk kemasan maupun 
kantong belanja membuat dunia penuh dengan sampah plastik. Hal 
ini diperparah dengan kebiasaan buang sampah sembarang yang 
diantaranya dibuang ke laut. Jumlah sampah yang dibuang ke laut tiap 
tahunnya sangat besar dan Indonesia menjadi salah satu penyumbang 
utama sampah plastik di lautan.

Jumlah sampah plastik yang dibuang ke laut per tahun

Dunia 12,7 juta ton / tahun
China  3,5 juta ton / tahun
Indonesia 1,2 juta ton / tahun
Filipina 0,7 juta ton / tahun
Vietnam  0,7 juta ton / tahun

Sumber : Jurnal Science 
edisi Fedruari 2015
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N
epal memiliki 
program “Satu 
Rumah Satu 
Jamban” saat 
gempa dahsyat 

berkekuatan 7,8 skala Richter 
menimpa Ibu Kota Kathmandu, 
pada 25 April 2015 lalu. 
Kerusakan infrastruktur 
yang sangat parah akibat 
gempa sempat melahirkan 
kekhawatiran akan mengubur 
program sanitasi tersebut, 
karena infrastruktur sanitasi juga 
mengalami kerusakan parah. 

Momentum Gempa Nepal
Tingkatkan Akses Sanitasi

Gempa yang menimpa 
Nepal menyebabkan masalah 
tersendiri di sektor air minum 
dan sanitasi. Jumlah masyarakat 
yang melakukan kebiasaan 
buang air besar meningkat 
pasca gempa karena banyak 
toilet rusak. Kebiasaan ini 
menjadi salah satu masalah 
serius yang dihadapi Nepal 
pasca gempa di samping 
masalah lain seperti rusaknya 
bahan bangunan, banyaknya 
korban meninggal dan luka-luka 
hingga masalah penyaluran 

bantuan internasional. 
Beruntung kemudian pemulihan 
di sektor air minum dan sanitasi 
mendapatkan perhatian besar 
seperti sektor lain sehingga 
berdampak pada turunnya 
angka masyarakat yang 
BABS. Bahkan ada daerah 
yang masyarakatnya masih 
melakukan BABS sebelum 
gempa kemudian menjadi 
daerah yang bebas BABS.

Program “Satu Rumah Satu 
Toilet” dilakukan Nepal karena 
di negara tersebut banyak 

INTERNASIONAL

Gempa yang melanda Nepal tidak membuat 
negara ini patah semangat dalam membangun 
akses air minum dan sanitasi
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penderita kolera dan penyakit 
lain yang disebabkan sanitasi 
buruk. “Kami mempunyai toilet 
sebelum gempa terjadi,” kata 
Bikash Ranamayar (20 tahun) 
sebagaimana dilansir Los Angeles 
Times sesaat setelah gempa.

Sementara itu menurut 
data Unicef (The United Nations 
Children’s Fund), sejak 12 Juni 
2015, atau belum sampai dua 
bulan setelah gempa terjadi, 
Distrik Bardiya yang terletak di 
wilayah bagian barat tengah 
bergabung bersama 23 distrik 
lainnya yang dinyatakan daerah 
bebas BABS. Ini menunjukkan 
bahwa pemulihan pasca gempa 
berpengaruh  baik bagi akses 
sanitasi di negara tersebut.

Tomoo Hozumi, 
Perwakilan Unicef di Nepal, 
menyebutkan bahwa 
gempa Nepal dijadikannya 
sebagai momentum untuk 
memperbesar akses sanitasi. Dia 
tidak ingin gempa menghalangi 
atau menghambat Program 
Gerakan Sosial Sanitasi (The 
Sanitation Social Movement) 
yang dirintis Unicef bersama 
pemerintah setempat sejak 
2008 lalu. ”Melalui gerakan ini 
ditargetkan cakupan universal 
sanitasi tercapai pada 2017, 
yang akan memastikan masa 
depan sehat bagi anak-
anak Nepal,” jelas Hozumi 
sebagaimana dilansir situs resmi 
Unicef (13/6).

Menurut Hozumi, sebelum 
gempa terjadi, hampir sepertiga 
dari 75 distrik telah memiliki 
1.700 Komite Pembangunan 
Desa yang konsen pada sektor 
sanitasi. Sekitar 33.000 desa 
telah dinyatakan bebas dari 

Foto-foto kerusakan 
saat gempa melanda 
Nepal
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melakukan kebiasaan BABS. 
Beruntung mereka kemudian 
tetap antusias mengikuti 
promosi sanitasi dalam 
komunitas mereka di tempat-
tempat pengungsian. “Saat 
tanggap darurat para pekerja 
tetap melakukan program 
pembangunan reguler yang 
mencoba untuk membuat 
kehidupan masyarakat sesegera 
mungkin dan tetap menjalankan 
gerakan sosial sanitasi kembali 
ke jalurnya,” ujar Hozumi.

Unicef mencoba untuk 
mengembalikan program 
pembangunan reguler melalui 

BABS. Dikabarkan saat gempa 
terjadi banyak toilet dan sistem 
pasokan air bawah tanah yang 
ada di berbagai desa Nepal 
bagian Tengah dan Barat Timur 
yang hancur akibat gempa.

Kerusakan infrastruktur air 
dan sanitasi ini mendapatkan 
perhatian saat pemulihan 
gempa. Pemerintah setempat 
melalui bantuan sejumlah mitra 
memberikan perhatian pada 
sektor air minum, sanitasi dan 
higenis (The Water, Sanitation 
and Hygiene/WASH). 

Pemerintah setempat 
mengidentifikasi 1.570 sistem 
pasokan air yang rusak total 
serta 3.663 lainnya yang 
mengalami rusak sebagian. 
Semua kerusakan sistem 
pasokan air berada di 14 
distrik yang paling terkena 
dampak gempa. Bukan 
hanya itu, 220.000 toilet tidak 
dapat digunakan lagi. Saat 
itu diperkirakan dana yang 
dibutuhkan untuk pemulihan 
sektor WASH di 14 kabupaten 
sebesar USD100 juta. Angka ini 
akan meningkat jika pemulihan 
dan rekonstruksi juga mencakup 
fasilitas WASH, kesehatan dan 
lembaga pendidikan.

Kerusakan infrastruktur 
WASH menantang semua 
pihak termasuk perangkat 

desa, pengelola sekolah untuk 
berjuang agar pencapaian 
bebas BABS yang sudah dicapai 
di sejumlah daerah tetap bisa 
dilanjutkan. Menurut Hozumi 
masyarakat di Distrik Bhaktapur, 
Kavre dan Sindhupalchowk, 
yang mengalami dampak parah 
gempa, hampir saja kembali 

Pemerintah setempat 
mengidentifikasi 
1.570 sistem pasokan 
air yang rusak total 
serta 3.663 lainnya 
yang mengalami 
rusak sebagian. 
Semua kerusakan 
sistem pasokan air 
berada di 14 distrik 
yang paling terkena 
dampak gempa. 
Bukan hanya itu, 
220.000 toilet tidak 
dapat digunakan lagi.

n Bantuan internasional berdatangan pasca gempa Nepal 25 April 2015 lalu.
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kampanye sanitasi sambil terus 
inisiatif di tengah tanggap 
bencana di 14 kabupaten 
yang paling terkena dampak. 
Bantuan di sektor WASH di 
perpanjang seperti di Distrik 
Gorkha dan Sindhupalchowk 
untuk meningkatkan koordinasi, 
bantuan dan upaya pemulihan 
awal.

Pada saat tanggap darurat, 
Unicef memberikan layanan 
pasokan air, sanitasi dan 
kebersihan pada 840.000 orang, 
336.000 diantaranya merupakan 
anak-anak. Untuk memenuhi 
targetnya, Unicef bekerja sama 

dengan pemerintah dan LSM 
untuk memperbaiki sistem air, 
menyediakan pemurnian air, 
membangun jamban darurat 
dan fasilitas cuci tangan serta 
mendistribusikan perlengkapan 
kebersihan. 

Sekitar 295.441 orang di 
distrik yang terdampak parah 
diberikan air yang sesuai 
untuk minum, memasak dan 
kebersihan pribadi. “Kami 
memokuskan kegiatan tanggap 
darurat di 14 distrik yang paling 
terdampak. Kami sekarang 
juga mulai melanjutkan 
pengembangan program 

reguler agar anak-anak di 
wilayah paling barat dari Nepal 
terus mendapatkan manfaat,” 
tambahnya.

Program untuk air minum, 
sanitasi dan kebersihan 
Unicef juga dikondisikan agar 
sesuai dengan daerah yang 
mempunyai curah hujan besar 
dengan memberikan pasokan 
untuk 45.000 rumah tangga. 
Agar sejumlah penyakit akibat 
air minum dan sanitasi seperti 
diare bisa diminimalisir saat 
setelah gempa, juga diberikan 
bantuan kepada 112.000 
keluarga agar bisa mengatasi 
kemungkinan wabah penyakit.

n ISLAHUDDIN/CHEERLI

Pada saat tanggap darurat, Unicef 
memberikan layanan pasokan air, sanitasi 
dan kebersihan pada 840.000 orang, 
336.000 diantaranya merupakan anak-anak. 
Untuk memenuhi targetnya, Unicef bekerja 
sama dengan pemerintah dan LSM untuk 
memperbaiki sistem air, menyediakan 
pemurnian air, membangun jamban 
darurat dan fasilitas cuci tangan serta 
mendistribusikan perlengkapan kebersihan.

n Perbaikan tempat 
penampungan air menjadi 
salah satu perhatian 
utama saat pemulihan 
pasca gempa Nepal

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Cara PDAM Kota Malang 
Tekan Kebocoran 

PDAM Kota Malang memilih DMA 
(Distrik Meter Area) berkualitas 
terbaik untuk mencegah kebocoran.

INSPIRASI
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B
isnis layanan air 
minum yang 
dikelola Perusahaan 
Air Minum selalu 
berhadapan 

dengan masalah kehilangan air 
(non revenue water/NRW). Di 
lapangan, masalah ini kadang 
dianggap wajar. Kebocoran 
pipa distribusi, pencatatan 
tidak akurat, pelanggan tidak 
menggunakan water metering 
hingga pencurian masih sering 
dijumpai.

Berdasarkan data audit 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), 
pada tahun 2012 rata-rata NRW 
nasional sebesar 31% dari total 
produksi air minum nasional 
yang sebesar 127.000 liter/
detik. Jika satu kubik air dihargai 
Rp. 2.000, maka Indonesia 
sesungguhnya telah kehilangan 
penerimaan sebesar Rp. 2,48 
triliun/tahun atau setara dengan 
3,15 juta sambungan baru. 
Masih banyak perusahaan air 
minum yang kebocoran airnya 
melebihi angka rata-rata NRW 
Nasional. 

Di Jakarta misalnya, NRW 
PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) 
yang merupakan operator 
penyedia air minum untuk 
wilayah barat Jakarta, angka 
NRW nya sebesar 39,6 % pada 
akhir 2014 lalu.

Semua perusahaan air 
minum memberikan perhatian 
pada penekanan angka NRW, 
karena semakin kecil NRW 
maka akan memperlihatkan 
meningkatkan kualitas dan 
kemampuan manajemen 
dalam mengendalikan volume 
air yang dijual. Sejumlah 
perusahaan air minum juga 
telah memperlihatkan prestasi 
yang membanggakan dalam 
menekan angka NRW. Seperti 

yang dilakukan PDAM Kota 
Malang yang berhasil menekan 
menekan NRW dari 42,06% 
pada 2010 menjadi 19,50% pada 
Januari 2015.

Direksi PDAM Kota Malang 
menunjukkan komitmen yang 
tinggi untuk menurunkan angka 
NRW, salah satunya ditunjukkan 
dengan pembentukan Unit 
Kehilangan Air dalam struktur 
organisasi PDAM. Unit ini 
melakukan sejumlah usaha, 
mulai dari pemetaan wilayah 
pelayanan, hingga peningkatan 
kualitas peralatan. Saat ini 
terdapat 11 zona pelayanan 
dan membentuk distrik 
meter area (DMA). Menurut 
analisa Suwito, Manajer NRW 
PDAM Kota Malang, pemicu 
kehilangan air di daerahnya 
disebabkan konsumsi resmi 
tidak berekening, pencurian air 
serta ketidakakuratan meter 
pelanggan dan kesalahan 
penanganan data. Persoalan 
lainnya adalah terjadinya 
kehilangan air dari pipa PDAM 
sendiri. 

“Pada akhir tahun 2015 kami 
ditarget bisa menekan NRW 
hingga angka 16%. Kami optimis 
bisa mencapai target tersebut,” 
kata Suwito Manajer NRW PDAM 
Kota Malang kepada Majalah 
Percik.

FOTO-FOTO: PDAM KOTA MALANG
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Menurut Suwito, perbaikan 
kinerja PDAM Kota Malang 
dilakukan sejak 2009 lalu. Kala 
itu Walikota Malang meminta 
PDAM untuk bekerja lebih keras 
lagi dalam memroduksi dan 
mengelola distribusi air kepada 
warga Kota Malang. Pada saat 
itu, menurut Suwito, langkah 
yang dilakukan direksi adalah 
dengan membentuk DMA untuk 
memantau angka kehilangan air 
di setiap daerah. Saat ini PDAM 
Kota Malang sudah memiliki 155 
DMA yang tersebar dalam 11 
zona pelayanan.

“Kami memperbaiki kualitas 
DMA dan secara bersamaan 
juga meningkatkan SDM 
(sumberdaya manusia) PDAM 
Kota Malang,” tambah Suwito.

PDAM Kota Malang sangat 
memerhatikan kualitas DMA 
yang dipergunakan. Mereka 
ingin menggunakan DMA yang 
sesempurna mungkin agar 

distribusi air bisa maksimal. 
DMA sempurna yaitu DMA yang 
telah terisolasi menggunakan 
blind flange. Blind flange ini 
berfungsi menghindari buka 
– tutup batas DMA yang dapat 
mengacaukan perhitungan 
kebocoran dan sistim distribusi 
air. Rata-rata DMA yang dimiliki 
PDAM Kota Malang sudah dalam 
kategori Super DMA yaitu yang 
menggunakan alat pengatur 
tekanan otomatis atau pressure 
relief valve (PRV) yang sempurna. 
Fungsi PRV sangat penting, 
karena alat ini bisa mengontrol 
tekanan dan mengukur aliran. 

Biasanya satu DMA bisa 
memantau sambungan air 
untuk 500 hingga 3.000 
pelanggan. Menurut Suwito, 
DMA harus dikelola dan 
dipantau setiap saat agar stabil. 
Tim NRW mengidentifikasi 
setiap DMA yang ada. DMA yang 
mempunyai NRW besar akan 

Kami memperbaiki 
kualitas DMA dan 
secara bersamaan 
juga meningkatkan 
SDM (sumberdaya 
manusia) PDAM Kota 
Malang

SUWITO 
Manager NRW PDAM Kota Malang, 

n Petugas PDAM Kota malang mengontrol DMA 
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didahulukan penanganannya.
Pada awalnya, banyak DMA 

yang mempunyai NRW hingga 
30%. DMA dengan NRW yang 
besar ini akan didahulukan 
dibanding DMA dengan NRW di 
bawah 20%. Kini seiring dengan 
kualitas DMA yang semakin baik, 
NRW pun semakin rendah.

Dana yang diinvestasikan 
PDAM Kota Malang untuk satu 
DMA berkisar antara Rp. 200 
juta hingga Rp. 400 juta. Harga 
satu DMA bisa tidak sampai Rp. 
200 juta jika ada kualitas yang 
dikurangi, namun PDAM Kota 
Malang tidak ingin mengurangi 
kualitas DMA agar bisa 
maksimal mencegah kebocoran. 
Penyempurnaan DMA juga 
membuat manajemen PDAM bisa 
memantau DMA secara online. 

“Investasi yang sudah 
dilakukan untuk penyempurnaan 
DMA sudah mencapai sekitar Rp. 
50 miliar,” jelas Suwito.

PDAM Kota Malang juga 
melengkapi layanannya 
dengan menerapkan Sistem 
Informasi Geografis (GIS). 
GIS harus termutakhirkan 
pada setiap transaksi seperti 
pada saat penyambungan 
baru, pelayanan pelanggan, 
penggantian meter, 
perencanaan, pengembangan 
jaringan, perawatan, dan 
lainnya.

Saat ini jumlah pelanggan 
PDAM Kota Malang sekitar 143 
ribu pelanggan. Jumlah ini 
meningkat dari sebelumnya 
yang hanya sebesar 90 ribu 
pelanggan. Suwito yakin 
bisa lebih meningkatkan 
layanan kepada konsumen 
di masa mendatang. Apalagi 
Pemerintah Kota Malang 
memberikan dukungan 
yang besar, termasuk dalam 
hal penyertaan modal. 
“Penyertaan modal yang 

diberikan Pemkot Malang 
sangat membantu kinerja 
PDAM,” pungkasnya.

Suwito yakin, PDAM daerah 
lain yang masih memiliki NRW 
tinggi bisa mencapai prestasi 
seperti yang ditorehkan 
PDAM Kota Malang sepanjang 
mempunyai niat besar untuk 
meningkatkan kinerja dan 
pelayanan.

n ISLAHUDDIN

Penyertaan modal 
yang diberikan 
Pemkot Malang 
sangat membantu 
kinerja PDAM

Sumber: PDAM Kota Malang

Target 
Des 2015

16%

Angka Kehilangan Air (NRW)
PDAM Kota Malang

2010 
41,06%

2011 
33,59%

2012 
26,62%

Jan 2014 
24,73%

Jan 2015 
19,50%
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Toilet Umum, 
Ya Green Toilet
Toilet Umum, 
Ya Green Toilet

TEKNOLOGI

Sudah banyak temuan menarik, 
canggih dan sehat yang 
dihasilkan dari perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi, termasuk 
perkembangan desain dan 

P
erkembangan 
teknologi semakin 
mengantarkan 
umat manusia 
pada berbagai 

kemudahan dan kemutakhiran. 
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modifikasi toilet yang saat ini 
semakin mengarah pada toilet 
sehat dan hemat energi.

Para ilmuwan yang 
tergabung dalam Ikatan Ahli 
Teknik Penyehatan dan Teknik 
Lingkungan Indonesia (IATPI) 
menawarkan inovasi berupa 
green toilet, sebuah toilet ramah 
lingkungan, hemat energi 
sekaligus bisa menghemat 
penggunaan air. Toilet hasil 
inovasi IATPI ini dirancang untuk 
dipergunakan sebagai toilet 
umum.

Green toilet dilengkapi 
reaktor pengolah air limbah 
dengan menggunakan 
biofilter sistem aerobic-
anaerobik yang menjamin 
pemenuhan baku mutu efluen 
(air buangan), sehingga ketika 
dibuang tidak mengganggu 
keseimbangan ekologik yang 
dapat menyebabkan kematian 
ikan dan biota perairan. Sistem 
pengolahan aerobic-anaerobik 
sudah cukup familiar dalam 
bidang pengolahan air limbah. 
Ini merupakan pengolahan air 
limbah yang menggunakan 
perpaduan antara proses 
biologis dengan proses kimia-
fisika. Proses secara biologis 
tersebut dapat dilakukan pada 
kondisi aerobik (dengan udara), 
sedangkan kondisi anaerobik 
(tanpa udara).

“Pengolahan dari air siraman 
dari biofilter berlangsung secara 
alami yang dipengaruhi oleh 
mikroba. Air yang dihasilkan pun 
jernih,” ujar Dessy Desvita, salah 
satu anggota IATPI.

Dalam menghadirkan 
teknologi ramah lingkungan 
untuk toliet, bukan hanya 
air buangan yang menjadi 
perhatian. Setidaknya ada lima 
prinsip yang diperhatikan IATPI 

dalam mewujudkan green 
toilet ciptaan mereka. Lima 
hal tersebut adalah improved 
sanitation (meningkatkan 
akses sanitasi), water protection 
(perlindungan air), water ecycling 
and reuse (daur ulang dan 
pengolahan kembali air), eco 
friendly (ramah lingkungan), 
green energy (menggunakan 
energi ramah lingkungan yang 
diantaranya menggunakan 
energi matahari atau solar 
energy).

Pengolahan air limbah 
merupakan penerapan prinsip 

water protection (perlindungan 
air), water recycling (daur ulang) 
and reuse (penggunaan kembali) 
karena mampu menjaga air 
dari limbah yang berbahaya. 
Pengolahan air limbah juga 
membuatnya bisa dipakai 
kembali (reuse), sehingga 
mampu memanfaatkan air 
sehemat mungkin. Air hasil 
daur ulang hanya dipergunakan 
untuk menyiram, bukan untuk 

bilas atau cuci. Sebab kendati 
air yang dihasilkan biofilter 
untuk siraman itu bersih dan 
jernih, namun disarankan 
tidak digunakan untuk mandi, 
cuci dan minum. Sedangkan 
untuk cuci tetap dari sumber 
air tanah atau air tangkapan 
hujan. Pengunaan air hujan 
sangat dimungkinkan, karena 
green toilet didesain untuk bisa 
menampung air hujan untuk 
kebutuhan toilet.

Sementara itu untuk 
memenuhi prinsip green energy, 
toilet ini dilengkapi dengan 

solar cell untuk kebutuhan listrik. 
Solar cell mampu mengubah 
sinar matahari menjadi energi 
listrik yang dipergunakan untuk 
penerangan melalui lampu 
LED. Lampu LED sengaja dipilih 
karena lebih hemat energi dan 
mempunyai daya terang yang 
lebih baik daripada bola lampu 
lainnya.

Dalam mendesain green 
toilet, IATPI juga melengkapi 

Green Toilet dilengkapi reaktor pengolah 
air limbah dengan menggunakan biofilter 
sistem aerobic-anaerobik yang menjamin 
pemenuhan baku mutu efluen (air buangan), 
sehingga ketika dibuang tidak mengganggu 
keseimbangan ekologik yang dapat 
menyebabkan kematian ikan dan biota 
perairan.
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dan tinggi 2,3 meter. 
Dalam memproduksi 

konsep green toilet tersebut, 
IATPI mendirikan unit bisnis, 
yakni PT Biofilter Sanitasi 
Indonesia. Perusahaan ini 
berharap banyak pemerintah 
daerah memanfaatkan toilet 
tersebut. ”Kami menargetkan 
pemasarannya ke pemerintah, 
khususnya pemerintah daerah 
sebagai penyedia fasilitas publik. 
Terutama di kota besar,” ungkap 
wanita yang juga pengelola dari 
green toilet PT Biofilter Sanitasi 
Indonesia itu. 

Kahadiran green toilet ini 
dipastikan tidak hanya semakin 
mempermudah masyarakat 
mengakses sarana sanitasi sehat, 
namun juga memperindah kota, 

Kami menargetkan 
pemasarannya 
ke pemerintah, 
khususnya 
pemerintah daerah, 
sebagai penyedia 
fasilitas publik. 
Terutama di kota 
besar.

DESSY DESVITA
Anggota IATPI

desainnya dengan space iklan 
di dinding toilet. Space iklan 
sangat cocok untuk sebuah 
toilet umum yang bakal banyak 
dipergunakan masyarakat 
umum. Pemerintah daerah bisa 
menggandeng pihak swasta 
untuk beriklan dalam toilet 
umum tersebut. Sehingga dalam 
biaya pemeliharan bisa lebih 
hemat, bahkan memungkinkan 
dapat untung dari biaya iklan 
yang dibayarkan.

Secara kasat mata tidak 
ada perbedaaan terlalu besar 
antara green toilet dengan 
toilet di tempat umum lainnya. 
Toilet ini menggunakan kloset 
duduk yang ditempatkan 
dalam sebuah ruang berukuran 
panjang 2,40 m lebar 1 meter 
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dimulai oleh John Harington 
yang menciptakan “The Ajak” 
pada 1596. 

Toilet penyiraman 
pertama ini dilengkapi kran 
yang memisahkan antara 
udara bebas dengan tempat 
penampungan tinja. Harington 
masih menggunakan bejana 
untuk menampung tinja, 
sehingga muncul bau tak 
sedap. Kemudian pada abad 
ke-18 dan ke-19 perkembangan 
toilet siram semakin ramah 
lingkungan. 

Pada 1775 muncul toilet 
“leher angsa” pertama ciptaaan 
Alexander Cummings. Toilet 
ini kemudian disempurnakan 
oleh Joseph Bramah pada 
1778. Pada abad ke-19 ada dua 

nama terkenal yaitu Stevens 
Hellyer dengan “The Optimus” 
ciptaannya (1870), dan Thomas 
Twyford yang medesain “The 
Unitas” (1885). 

Kemudian pada 1907 
muncul “The Vortex Flush” 
ciptaan Thomas MacAvity 
Stewart. Ini merupakan kloset 
yang dirancang mampu 
membuat pusaran saat 
pembilasan sehingga lebih 
mempercepat penyiraman. 
Genangan air hanya ada satu, 
berbeda dengan pendahulunya 
yang mempunyau dua 
genangan air. Kloset ini tidak 
memerlukan kran pemisah 
antara udaha bebas dengan 
genangan air karena sudah tidak 
ada lagi bau yang keluar.

n ISLAHUDDIN

menghemat energi serta bisa 
menjadi sarana bisnis karena 
toilet bisa menjadi media iklan 
yang menarik bagi produsen 
untuk memperkenalkan 
produk di dinding yang sudah 
disediakan.

Evolusi Toilet Siram
Perkembangan toilet hingga 

menuju green toilet yang ada 
saat ini merupakan kelanjutan 
dari evolusi toilet yang 
berlangsung sejak berabad-
abad yang lalu. Manusia 
modern mencari desain toilet 
yang ramah lingkungan, tidak 
menimbulkan bau, praktis 
melakukan penyiraman dan 
lainnya.

Desain toilet modern 
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untuk sektor kesehatan sebesar 
Rp. 2,4 trilyun atau sekitar 
10,02% dari APBD 2015. Dari 
angka tersebut, Rp. 611,7 miliar 
diantaranya dialokasikan untuk 
Pembangunan Sanitasi Komunal 
di 1.120 titik yang berada di 
560 Desa untuk memberikan 
solusi atas masalah 
pengolahan 
limbah rumah 
tangga. 
Perhatian 
Heryawan juga 
bukan hanya 
terfokus pada 

S
emakin banyak cara 
dan model program 
yang dihasilkan 
kepala daerah untuk 
meningkatkan 

akses air minum dan sanitasi. 
Program disesuaikan dengan 
karakter dan tantangan yang 
ada di daerah mereka, termasuk 
alokasi anggaran sesuai dengan 
besaran dan kemampuan APBD 
(Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah) masing-masing.

Di Jawa Barat (Jabar), 
Gubernur Ahmad Heryawan 
mengalokasikan anggaran 
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pengolahan limbah, namun juga 
persampahan dan drainase.

Hingga akhir 2016, 
Heryawan menargetkan sudah 
menuntaskan perencanaan, 
Perda (Peraturan Daerah)
dan rencana induk di semua 
kabupaten/kota, baik untuk air 
limbah, persampahan maupun 
drainase. 

Bagi Heryawan, 
pembangunan sanitasi harus 
memiliki basis perencanaan. 
Dokumen seperti buku putih 
sanitasi, strategi sanitasi 
kabupaten/kota, maupun peta 
jalan sanitasi provinsi akan 
menjadi acuan seluruh pelaku 
dalam menetapkan langkah 
pembangunan sanitasi selama 
lima tahun ke depan. 

Buku Putih Sanitasi akan 
memotret kondisi sanitasi dari 
berbagai aspek (tidak hanya 
aspek teknis semata), namun 
juga analisis akar masalah untuk 
memberikan dasar mengapa 
diperlukan langkah perbaikan 
sanitasi. Sementara itu Strategi 
Sanitasi Kab/Kota memuat 
kerangka pengembangan 
sanitasi. Sementara itu, 
Memorandum Program Sanitasi 
merupakan tindak lanjut dari 
Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), 
yang merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari visi dan misi 

sanitasi kab/kota, strategi 
dan kebijakan sanitasi kab/
kota, serta arahan program/ 
kegiatan selama 5 (lima) tahun 
mendatang, termasuk aspek 
pendanaan yang bersumber 
dari anggaran pemerintah 
maupun pendanaan alternatif.

“Pembangunan sanitasi 
juga harus memiliki basis 
perencanaan yang memadai 
dan disepakati oleh semua 
pihak,” ujar gubernur yang 

n Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menghadiri acara yang  
 diselenggarakan oleh AKKOPSI pada 25 Maret 2015.

biasa disapa Kang Aher ini 
dalam acara Advokasi dan 
Horizontal Learning (AHL) 
AKKOPSI bersama gubernur - 
Champions PPSP pada 25 Maret 
lalu.

Heryawan menyebutkan 
bahwa program peningkatan 
akses sanitasi sangat penting 
mengingat masih ada 2.498 
desa/kelurahan di Jabar yang 

resiko tinggi dan sangat tinggi. 
Ada 1.603 desa/kelurahan 
memiliki risiko karena 
pengelolaan limbah domestik 
mereka yang buruk. Sementara 
1.927 desa/kelurahan lainnya 
buruk dalam mengelola 
sampah domestik dan109 desa/
kelurahan yang pengelolaan 
drainase permukimannya masih 
dalam kategori buruk. 
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“Tingkat pencemaran 
air yang tinggi oleh limbah 
domestik, industri dan sampah 
mengakibatkan derajat 
kesehatan masyarakat turun. 
Kondisi fisik alamiah khususnya 
di DAS (daerah aliran sungai)
strategis menurun. Penyakit 
akibat sanitasi lingkungan 
yang buruk bermunculan 
dan masyarakat kita menjadi 
menderita,” tambah Heryawan.

Heryawan bertekad siap 
memenuhi target pemerintah 
pusat dalam mewujudkan 
universal access 2019 mendatang 
seperti yang tercermin dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 185/2014 tentang 
Percepatan Penyediaan Air 
Minum dan Sanitasi. Dalam 
mewujudkan pembangunan 
sektor air minum dan sanitasi, 
Heryawan menyebutkan bahwa 
pembangunan tidak bisa hanya 
fokus pada pembangunan 
fisik, namun juga non fisik dan 
mental masyarakat.“Kita semua 
sadar bahwa pembangunan fisik 
tanpa disertai pembangunan 
non fisik akan menjadi sia-

sia. Membangun sarana 
prasarana sanitasi, tanpa 
memicu perubahan perilaku 
dan menyiapkan kelembagaan 
masyarakat, akan berakhir 
dengan tidak dipakainya sarana 
prasarana yang dibangun,” 
tambah Aher.

Untuk mengubah perilaku 
buruk di sektor sanitasi, 
Heryawan memberikan 
perhatian besar pada Program 
PHBS (Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat) serta dan penguatan 
pilar-pilar STBM (Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat). Pada 2016 
Heryawan menargetkan semua 
desa di Jabar sudah bebas 
buang air besar sembarang. 
Sehingga sanitasi total terwujud 

Gubernur Ahmad 
Heryawan 
mengalokasikan 
anggaran untuk 
sektor kesehatan 
sebesar Rp.2,4 
trilyun atau sekitar 
10,02% dari APBD 
2015. Dari angka 
tersebut, Rp.611,7 
miliar diantaranya 
dialokasikan untuk 
pembangunan 
sanitasi komunal 
di 1.120 Titik yang 
berada di di 560 
Desa.

n Keakraban Ahmad   
 Heryawan dengan siswa-  
 siswa sekolah dasar.

n Ahmad Heryawan   
 mendeklarasikan Program  
 Kampanye STBM pada 2013.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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1 2

pada 2019. 
Sementara itu, terkait 

Program Percepatan 
Pembangunan Sanitasi 
Permukiman (PPSP), Heryawan 
menyebutkan bahwa ini adalah 
upaya membangun kolaborasi 
lintas pelaku pembangunan 
sanitasi, membangun 
kesepakatan multipihak 
sasaran pembangunan sanitasi, 
sekaligus menjadi roadmap 
meraih target pencapaian 100% 
akses sanitasi bagi indonesia 
pada tahun 2020.

Heryawan mengakui 
bahwa bukan sesuatu yang 
mudah untuk mencapai target 
pembangunan sanitasi ideal 
yang dicita-citakan. “Kita 
sadar banyak kendala dan 

Membangun Masyarakat yang Berkualitas 
dan Berdaya Saing.

AHH (Angka Harapan Hidup).

Menguatkan pemberdayaan masyarakat, 
kerjasama dan kemitraan serta penyehatan 

lingkungan.

Peningkatan kemandirian masyarakat dalam 
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan 

kesehatan lingkungan.

Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan 
Pembangunan Infrastruktur Strategis yang 

Berkelanjutan.

1. Cakupan Pelayanan Persampahan 
Perkotaan

2. Cakupan Pelayanan Air Minum
3. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik.

Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana 
dasar pemukiman.

a. Peningkatan Ketersediaan sarana dan 
prasarana air minum di wilayah rawan air 
bersih, wilayah tertinggal, dan perkotaan 
metropolitan;

b. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah 
domestik;

c. Peningkatan teknologi pengolahan dan 
cakupan layanan persampahan;

d. Peningkatan ketersediaan drainase 
perkotaan, dan

e. Pengembangan lingkungan pemukiman 
sehat.

PEMBANGUNAN SANITASI DALAM RPJMD JABAR 2013-2018

MISI

INDIKATOR 
KINERjA MISI

STRATEGI

ARAH
KEBIJAKAN

limitasi yang dihadapi oleh 
masing-masing daerah untuk 
mewujudkan akses sanitasi 
layak. Tetapi, bila kita tidak 
melangkah dari sesuatu yang 
kecil, maka kita tidak akan 
pernah sampai di tujuan,” 
pungkasnya.

Langkah dan komitmen 
yang dimiliki Heryawan 
diharapkan bisa membantu 
semua kabupaten dan kota 
yang ada di Jabar untuk 
mempercepat peningkatan 
akses air minum dan sanitasi. 
Selain itu terobosan yang sudah 
dilakukan, khususnya dalam hal 
keberpihakan anggaran bisa 
menjadi inspirasi bagi daerah 
lain. 

n ISLAHUDDIN
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Mencari Solusi Kreatif 
ala Anak Muda

J
angan pernah 
remehkan peran 
para pemuda. 
Semangat mereka 
yang membara dan 

kreatifitas yang dimiliki bisa 
membuat sebuah perubahan 
dari cara-cara yang tidak pernah 
dipikirkan sebelumnya. Bukan 
hanya itu, kegiatan mereka 
juga melahirkan kesenangan 
tersendiri yang membuatnya 

bisa dilakukan dengan semakin 
mudah.

Kreatifitas anak muda dalam 
membuat perubahan untuk 
lingkungan sekitar mereka 
terlihat pada puluhan kelompok 
pemuda yang hadir dalam acara 
Youth Program yang diadakan 
oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kemen PUPR). Satu persatu 
mereka menyampaikan 

presentasi atas kegiatan yang 
sudah mereka lakukan di Jakarta 
Convention Center (JCC) pada 
28 Mei lalu. “Para pemuda bisa 
memberikan perubahan dan 
menyebarkan virus perubahan 
dengan cepat karena umumnya 
pemuda saat ini bisa cepat 
terhubung dan berkomunikasi 
satu dan yang lainnya karena 
ada sosial media,” kata salah satu 
pemuda yang didaulat tampil 

GAYA HIDUP

Salah satu kelompok dalam Youth 
Program sedang mempresentasikan ide 
pembangunan air minum dan sanitasi.
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Permukiman Berkelanjutan”. 
Beberapa proposal di antaranya 
dipilih jadi terbaik. Setelah itu 
para pemuda ini diharapkan 
kembali ke daerahnya untuk 
mengaplikasikan semua idenya,” 
ungkap Rady.  

Agar kelanjutan program 
pemuda ini dapat terpantau, 
mereka digabungkan dalam 
sebuah group komunikasi media 
sosial. Sebelumnya, pemuda 
yang tergabung di Youth 
Program Water Sanitation and 
Cities Forum 2015 itu diberikan 
beberapa pembekalan. Di 
antaranya pembekalan public 
speaking dan motivasi. Setelah 
diberikan pembekalan, peserta 
itu melakukan kunjungan 
lapangan. “Diharapkan nantinya 
mereka menjadi agent of 
change untuk mengubah pola 
pikir masyarakat yang belum 
terbiasa memanfaatkan sanitasi 
dan memanfaatkan air secara 
optimal,” sebut Rady.  

Pada pembekalan public 
speaking ke-75 anak muda itu 
mendapatkan pembekalan 
dari beberapa narasumber 
berkompeten di bidangnya, 
seperti Ivy Batuta, Edvan 
Muhammad Kautsar dan Indra 
Herlambang.

Dalam kesempatan itu, 

Ivy Batuta menyarankan agar 
mereka tidak bosan untuk 
melatih keterampilan berbicara 
di depan umum agar ide kreatif 
tentang sanitasi dan air minum 
yang mereka kampanyekan bisa 
mudah diterima masyarakat. 
“Dengan cara yang meyakinkan,  
setiap ide akan mudah diterima 
oleh masyarakat,” ungkapnya. 

Pembicara lainnya 
Edvan Muhammad Kautsar 
menuturkan, agar setiap 
ide yang dikemukakan bisa 
diwujudkan, maka perlu 
memperhatikan beberapa kunci. 
Yakni dengan, menemukan 
apa yang kita cintai (passion), 
impian besar (vision), menyusun 
cara meraih mimpi (mission) 
dan keberanian mengeksekusi 
(action). 

Dalam Youth Program 
kemudian dipilih proposal 

untuk menyampaikan program 
yang sudah dilakukannya.

Youth Program yang 
digelar Kemen PUPR ini 
memberikan perhatian besar 
pada masalah air minum dan 
sanitasi. Mereka berlomba 
untuk membuat program 
yang bisa meningkatkan 
akses air minum dan sanitasi. 
Pemerintah menyadari 
mempunyai keterbatasan dalam 
mengkampanyekan lingkungan 
sehat sehingga menggandeng 
para pemuda yang merupakan 
bibit masa depan dan saat ini 
populasinya sangat besar.

Kampanye kebersihan 
melalui anak muda sangatlah 
beragam. Dalam Youth 
Program, Kemen PUPR berhasil 
mengumpulkan 75 orang 
anak muda yang terdiri dari 72 
pemuda asal Indonesia dan tiga 
lainnya dari India, Jerman dan 
Thailand.  Mereka bergabung 
dalam tim yang setiap tim terdiri 
dari beberapa orang.

Menurut Rady Febrian, 
salah satu Panitia Youth 
Program  Water Sanitation and 
Cities Forum 2015, peserta 
melakukan presentasi atas 
proposalnya yang bertema 
“Pemuda Berkarya Ciptakan 
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PROPOSAL PEMENANG LOMBA DALAM YOUTH PROGRAM

Juara I “Bank Air hujan dan Arisan Air: Solusi Sumber Air Bersih Kemijen” 

Gagasan ini adalah suatu konsep penggabungan solusi masalah air bersih di Kemijen 
Semarang Timur Jawa Tengah dan budaya lokal masyarakat sekitar. Infrastruktur air hujan 
akan dibiayai oleh dana hasil arisan air yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Juara II “Edu Sanitation City (Wisata Edukasi Masyarakat Berbasis Lingkungan di Perkotaan”

Edu Sanitation City ialah suatu konsep kawasan wisata edukasi berbasis lingkungan 
untuk masyarakat umum. Masyarakat dapat melihat dan belajar mengenai pentingnya 
hubungan antara manusia dan lingkungannya terutama dalam kegiatan sanitasi dan 
penataan kota.

Juara III “Dream Village: From Mentaya For Indonesia” 

Konsep dari gagasan ini adalah memaksimalkan daerah tidak produktif di tepian sungai 
Mentaya, Kabupaten Sampit yang dioptimalkan menjadi permukiman penduduk dengan 
tambahan instalasi pengolahan air sederhana dan instalasi pengolahan tinja menjadi 
energi. 

terbaik. Pada kesempatan itu 
proposal yang berjudul, “Bank 
Air Hujan dan Arisan Air: Solusi 
Sumber Air Bersih Kemijen” 
terpilih menjadi juara I. Proposal 
ini diajukan oleh empat anak 

belakang dan disiplin ilmu, 
yaitu Endang Setyaningrum, 
Wicaksono Sarosa, Muhammad 
Bijaksana Junerosano, Tommy 
Tjokro dan Nugie. 

n ISLAHUDDIN

muda yaitu, Alham Haidir, 
Arianto Aditya, Elrizky Jazwan 
dan Novi Asti Lalasati.

Pemilihan proposal terbaik 
ini dilakukan oleh tim juri 
yang terdiri dari, berbagai latar 
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SEBANYAK 189 pelajar dari 36 sekolah dasar 
terlihat gembira mengikuti Jambore Sahabat 
Air dan Sanitasi yang digelar Forum Komunikasi 
Pengelolaan Kualitas Air Minum Indonesia 
(Forkami) di Taman Wiladatika Cibubur pada 27 
Januari 2015. Selain mendapatkan tambahan 
teman dan bermain, mereka juga mengenal lebih 
banyak lagi tentang perilaku sehat dan bersih.

Siswa-siswi yang hadir juga diajak mengikuti 
serangkaian lomba menarik dan mendidik dengan 
banyak hadiah. Disamping itu, para peserta juga 
diajarkan untuk selalu menjalankan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) seperti cuci tangan pakai 
sabun. Sehabis Jambore para siswa diharapkan 
bisa menjadi agen perubahan bagi teman, 

Forkami Gelar Jambore 
Sahabat Air dan Sanitasi

FEBRUARI

Peluncuran Jejaring 
IWWASH dan berbagi bersama tentang penyediaan air 

berlandaskan ajaran Islam. Deklarasi ini diinsiasi 
oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional didukung 
Alliance of Religions and Conservation dan Valley 
Foundation.

‘’Peran wanita sangat penting untuk 
dikedepankan. Selain karena sekitar separuh dari 
penduduk Indonesia adalah wanita, juga wanita 
berperan penting sebagai centre of life dalam 
keluarga. Wanita yang menjadi manajer dalam 
rumah tangga, wanita yang menjadi contoh 
teladan bagi anak-anaknya dan keluarga,’’ ungkap 
Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek saat hadir 
dalam peluncuran tersebut. n CHEERLI

JANUARI

keluarga, dan lingkungan sekitarnya. 
Leli salah satu fasilitator Forkami mengatakan 

bahwa setiap minggu para fasilitator mengunjungi 
sekolah binaan. Fasilitator dan sekolah bisa 
saling berbagi. “Tujuannya agar seluruh sekolah 
dasar yang ada di Jakarta bisa didampingi dan 
mendapat kesempatan untuk mengetahui 
berbagai hal akan pentingnya menjaga kondisi air 
dan sanitasi,” pungkasnya. n CHEERLI

SEMAKIN hari terus bertambah banyak kelompok 
atau organisasi yang memberikan perhatian 
besar pada sektor air minum dan sanitasi. Pada 
18 Februari lalu kembali muncul organisasi 
yang mendeklarasikan diri peduli air minum 
dan sanitasi dari ibu-ibu yang tergabung dalam 
IWWASH (Indonesian Women for Water, Sanitation, 
and Hygiene).

Deklarasi IWWASH dilakukan di Jakarta ini 
melibatkan 22 organisasi perempuan Muslim 
dari seluruh Indonesia. IWWASH dibentuk untuk 
menggerakkan mesyarakat peduli dengan air 
minum dan kebersihan toilet, serta mendidik 
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POKJA AMPL Nasional menggelar Kick Off 
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi 
Permukiman (PPSP) Tahun 2015 pada 10 – 11 
Maret 2015. Para peserta yang merupakan 
perwakilan Pokja AMPL/sanitasi tingkat provinsi 
tampak antusias mengikuti semua agenda, mulai 
dengan pembukaan hingga sesi diskusi.

Laisa Wahanuddin, Kasubdit Persampahan 
dan Drainase, Bappenas dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa selama periode pertama 
(2010-2014), ada banyak pasang surut dalam 
pelaksanaan PPSP, tetapi juga ada banyak prestasi. 
PPSP terbukti meningkat sinergi antarkementerian 
dalam pembangunan sanitasi melalui mekanisme 
konsolidasi seperti internalisasi SSK (Strategi 
Sanitasi Kabupaten/Kota) dan MPS (Memorandum 
Program Sanitas) ke dalam dokumen perencanaan 
daerah, dokumen pelayanan penganggaran, dan 

MARET

Kick Off Nasional PPSP 2015

serta Pengembangan Karakter dan Potensi 
Pariwisata.

Sektor air dan sanitasi masuk pada sub 
tema II di bawah Ketahanan Pangan. Pada sub 
tema tersebut terdapat enam instansi yang 
berpartisipasi seperti Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
merupakan anggota Pokja AMPL Nasional.

Musrembangnas juga dimeriahkan dengan 
pameran yang menampilkan program unggulan 
dalam mendukung ketahanan pangan. Pada 
pameran kali ini Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat menampilkan 
rencana pembangunan 64 waduk pada lima 
tahun kedepan. Selain itu, juga ada rancangan 
pembangunan membangun satu juta hektar 
jaringan irigasi baru dan melakukan rehabilitasi 
irigasi

Sementara itu, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan menampilkan program 
Pemulihan Kesehatan Daerah Aliran Sungai 
yang memiliki priorotas dalam memelihara 
dan memulihkan sumber air dan ekositemnya. 
Program tersebut bertujuan untuk menjaga 
ketahanan air. n CHEERLI

dalam penentuan pinjaman/hibah oleh Sanitasi 
Partner Group. 

Wahanuddin optimis PPSP akan lebih baik 
di masa depan, “Penekanan PPSP periode kedua 
adalah pada pemenuhan target RPJMN, akses 
universal, yaitu bahwa pada akhir 2019, seluruh 
penduduk memiliki akses terhadap sanitasi,” ujar 
Wahanuddin. n CHEERLI

APRIL

Musrenbang Singgung 
Pembangunan Air dan 
Sanitasi Berkualitas

PEMERINTAH menggelar acara Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Musrenbangnas) pada 28-29 April. Dalam 
kesempatan itu Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Adrinof 
Chaniago menyebutkan, ada empat subtema yang 
diangkat pada pameran pembangunan 2015 ini, 
yaitu Pembangunan Kemaritiman, Kedaulatan 
Pangan, Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, 
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HARI air dunia yang jatuh pada 22 Maret 
diperingati dengan berbagai kegiatan yang 
berlangsung sejak Maret hingga Mei 2015. 
Selama tiga bulan peringatan hari air dunia, ada 
tiga agenda kegiatan yaitu kampanye Peduli 
Air di Bundaran Hotel Indonesia pada 22 Maret 
2015, donor darah di kementerian PUPR pada 30 
Maret dan 8 April 2015, dan beberapa kegiatan 
Kampanye Peduli Air yang diselenggarakan pada 
Mei 2015 di Jakarta maupun di daerah.

Puncak peringatan Hari Air Dunia ke-23 digelar 
pada 9 Mei 2015. Pada hari itu pimpinan delapan 
kementerian menandatangani deklarasi Gerakan 
Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).

Puncak peringatan Hari Air Dunia juga 
dimeriahkan dengan pameran di Taman Waduk 
Pluit, Jakarta Utara. Menurut Sekretaris Jenderal 

Nestle Indonesia, PT. Pertamina (Persero), dan PT. 
PLN (Persero) untuk ikut serta dalam Lokakarya 
Aspek Pendanaan dalam Pembangunan Bidang 
Sanitasi. Dalam acara itu juga hadir perwakilan 
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat; 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; Kementerian 
Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah; 
Kementerian Kesehatan; serta dihadiri oleh 14 
Pokja AMPL Daerah.

 “Ini adalah pertemuan biro jodoh, karena 
menjodohkan mereka yang punya dana butuh 
program dan mereka yang punya program 
butuh dana”, ujar Nugroho Tri Utomo, Direktur 
Permukiman dan Perumahan Bappenas dalam 
sambutannya.

Para peserta lokakarya tampak antusias, 
karena di sini mereka tidak hanya mengenal teori, 
namun juga bisa berkonsultasi dan berdiskusi 
langsung antar pemerintah dan dunia usaha. 

n CHEERLI

MEI

Puncak Peringatan Hari Air Dunia Ke-23 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
RakyatTaufik Widjoyono, pameran sengaja digelar 
di ruang terbuka agar semakin banyak masyarakat 
yang datang. “Air penopang hidup kita,” ujar 
Taufik saat memberikan sambutan pada pameran 
tersebut (9/5). n CHEERLI

JUNI

Lokakarya Mempertemukan 
Dunia Usaha dan Pemerintah

ISU pendanaan selalu menjadi pembahasan 
seksi dalam pembangunan sektor air minum dan 
sanitasi. Pemerintah mengundang pihak swasta 
agar terlibat dalam pendanaan pembangunan. 
Pemerintah daerah pun dipacu agar bisa 
membuat program air minum dan snaitasi yang 
mampu menarik pihak swasta.

Pada 23-25 Juni lalu Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ Bappenas mengundang 
dunia usaha seperti PT. Unilever Indonesia, PT. 
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Sebuah Keberhasilan Perlu Strategi

Judul Buku  :  Lessons Learned, Program Percepatan 
Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP)

Penulis :  Aldy Mardikanto dkk (editor)
Penerbit :  PPSP dan P3SDP, Jakarta 2014
Halaman :  50 + vi

BEBERAPA tahun lalu sanitasi begitu menjadi anak tiri dalam 
program pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Banyak 
pemimpin daerah yang seakan tutup mata atas kebiasaan 
masyarakat membuang air besar sembarang, limbah tidak 
tertangani, sampah dibuang sembarang yang kemudian menjadi 
masalah besar bagi daerah tersebut. Mereka tidak mampu mencari 
solusi dari berbagai permasalahan persampahan, limbah dan 
drainase. 

Namun lambat laun seiring dengan berbagai program pemerintah seperti Program Percepatan 
Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP), daerah mulai mengetahui apa yang harus lakukan. Dan 
mereka pun memiliki target dan strategi untuk masalah yang ada sesuai dengan karakter daerah. Dalam 
buku ini disampaikan sejumlah target pemerintah daerah dan pencapaian yang sudah dilakukannya.
Seperti Kota Jambi yang memandang pembiayaan pembangunan sanitasi sebagai sebuah investasi. 
Begitu juga dengan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang menjadikan pengolahan IPAL sebagai 
tanggung bersama antara pemerintah dan masyarakat. n CHEERLI

Mengurai Masalah dari Sampah Plastik

Judul Buku  :  Waste Book System & 10 Success Stories
Penulis :  Eka Utami
Penerbit :  Yayasan Unilever Indonesia, Jakarta 2013
Halaman :  48 + iv

INDUSTRI mempunyai kewajiban untuk mengurai permasalahan 
yang mereka ditimbulkan. Setiap industri mempunyai 
dampak negatif tersendiri tergantung produk yang mereka 
hasilkan. Industri kebutuhan rumah tangga misalnya, ia selalu 
memproduksi sampah plastik sebanyak produk yang mereka 
hadirkan ke konsumen. Seperti yang dialami oleh PT Unilever 
Indonesia yang memproduksi berbagai macam produk mulai 
dari perlengkapan di kamar mandi, dapur, produk kecantikan, 
makanan dan lainnya. Sampah plastik mereka hasilkan 
menggunung.

Guna mengurai masalah ini mereka mempunyai program bank sampah yang bekerja sama dengan 
masyarakat dan pemerintah setempat. Dalam buku ini, Unilever memaparkan kiat mereka membina 
bank sampah. Buku ini juga dilengkapi dengan 10 kisah sukses daerah yang berhasil membina bank 
sampah.

Paparan dalam buku ini semakin menarik, karena dilengkapi dengan manajemen pengelolaan bank 
sampah yang terperinci, sehingga mudah bagi orang lain untuk mencontohnya. n CHEERLI

RESENSI
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Semua buku bisa didapatkan di 
Perpustakaan Pokja AMPL Nasional atau situs ampl.or.id

Dari Penjual Jamban Keliling hingga 
Kepada Dinas Pemda

Judul Buku : 
Belajar dari Champions, 
Kiat Sukses Membangun 

Air Minun dan Sanitasi
Penulis: 

Siswanto dkk
Penerbit: 

Pokja AMPL Nasional, 
Jakarta 2014

Halaman: 
92 + viii

MEMBUAT sebuah perubahan di 
sektor air minum dan sanitasi tidak 
bisa hanya mengandalkan teori di 
atas kertas. Perlu langsung turun 
ke lapangan dan memberikan 
solusi kreatif atas semua masalah 
yang ada. Solusinya bukan hanya 
sebuah program formal yang 
dijalanlan oleh sebuah organisasi 
besar atau instansi pemerintahan. 
Semua orang bisa memulai tanpa 
memandang latar belakang diri 
mereka. Yang diperlukan hanyalah 
niat baik dan kerja langsung atas 
masalah yang ada pada lingkungan 
sekitar mereka. Selanjutnya mereka 
perlu memberdayakan semua 
potensi yang ada dan menjalankan 
semuanya dan manajemen yang 
baik walaupun secara sederhana.

Saat ini sudah banyak pihak 
yang telah bergerak memperlebar 
akses air minum dan sanitasi. 
Mereka sudah bisa dikategorikan 
sebagai para Champions di sektor air 
minum dan sanitasi. Latar belakang 
mereka pun beragam, ada yang 
berasal dari Pengurus RT, pengusaha 
sedot tinja, penjual jamban keliling, 
pengurus koperasi yang melayani 
penyambungan pipa air minum, 
direksi bank pembangunan 
daerah, hingga kepala dinas yang 
memberikan solusi kreatif nan di luar 
kebiasaan pada umumnya.

Buku ini merangkum berbagai 
pendekatan yang dilakukan para 
champions, mulai dari pendekatan 

kekeluargaan dari hati-ke hati 
hingga pendekatan formal seperti 
mengaluarkan Perda oleh sejumlah 
pemimpin daerah. Benang merah 
dari semua champions adalah 
mereka tidak pernah pernah 
berhenti ketika menghadapi 
masalah di lapangan. 

Hal menarik lainnya dari buku 
ini adalah sajian tulisan berbentuk 
feature yang menyajikan cerita 
sederhana dan enak dibaca. Semua 
yang ada adalah cerita nyata di 
lapangan dan berasal langsung dari 
sumber utama yaitu para champions.

 n CHEERLI
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Mari Beraksi 
Membangun 

Air Minum 
dan Sanitasi


