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Ringkasan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domes k kawasan permukiman
Eksekutif perkotaan di Indonesia belum mencapai 100% dari target akses sanitasi dan air
(Executive bersih yang ditetapkan pada tahun 2019. Sanitasi yang dimaksud adalah
Summary) peningkatan kualitas air melalui pengolahan air limbah untuk mengurangi polutan.
Persoalan yang ada antara lain perangkat regulasi pengelolaan air limbah
permukiman dan peran kelembagaan di daerah belum memadai. Untuk mengatasi
hal itu, KLHK mengajukan pembangunan IPAL domes k setempat untuk mendukung
pemerintah daerah dalam memenuhi sanitasi 100% di wilayahnya. Teknologi yang
diajukan adalah sistem rawa buatan (constructed wetland) atau sanitasi taman
(ecology sanita on) yang terbuk dapat mengurangi pencemaran akibat limbah
domes k. IPAL sanitasi taman (Sanita) dipilih karena ramah lingkungan dan
berproses secara alami melalui peran tumbuhan dan mikroba tanah (ﬁtoremediasi),
rela f murah diadakan, serta dapat dikelola dengan mudah oleh komunitas.
Penerapan teknologi IPAL Sanita harus berbasis par sipasi masyarakat untuk
mendukung keberlanjutannya, antara lain gaya hidup penduduk dalam memilah
limbah dan penerapan anggaran operasional yang tepat. Sumber pembiayaan dapat
berasal dari APBD, swasta, pemanfaat jasa air, dana desa/kelurahan, dan/atau iuran
warga secara mandiri.

Pernyataan
Masalah
(Statement
of the Issue/
Problem)

Penataan sanitasi permukiman
kawa s a n p e r ko ta a n m e r u p a ka n
pekerjaan lintas sektoral. Meskipun
secara tugas dan fungsi menjadi arena
instansi yang menangani infrastruktur
dan permukiman, namun dari segi
penegakan hukum lingkungan me-

rupakan ranah penaatan baku mutu
pencemaran lingkungan.
Permukiman di kawasan
perkotaan menghadapi masalah
kesehatan lingkungan, terutama untuk
kawasan yang dak terlayani sistem
sanitasi yang baik. Dalam hal ini
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pengelolaan air limbah domes k non
kakus (grey water) yang umumnya
dibuang langsung ke dalam saluran
drainase (Puspita, Ibrahim, & Hartono,
2016). Air limbah yang mengalir dalam
selokan yang rusak atau dak terawat
berpotensi mencemari sumber air
tanah melalui peresapan, serta
mencemari badan air atau sungai yang
menjadi muara selokan. Dampak
sampingnya adalah meningkatkan
potensi penyakit yang ditularkan
melalui media air (waterborne disease)
seper diare (Permenkes No. 32/2017).
Cara mengendalikan pencemaran air limbah domes k non kakus
(grey water) antara lain melalui pengolahan skala individual atau komunal
(Suswa , Wibisono, Masrevaniah, &
Arﬁa , 2012). Sistem yang banyak
diterapkan adalah Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) domes k kawasan
permukiman dengan tangki sep k dan
bioﬁlter (Yudo & Said, 2017). IPAL
komunal tersebut membutuhkan
anggaran yang besar untuk
pembangunan dan operasional serta
pemeliharaan tahunan (Aryan e,
Purwa , Hadisoebroto, Pitalokasari, &
Nugroho, 2018). Dengan demikian
pembangunan IPAL hanya dapat
terlaksana jika ada pembiayaan proyek
pemerintah atau swasta. Padahal
sumber polutan air yang sulit
dikendalikan salah satunya adalah
rumah tangga (skala kecil). Melalui
kegiatan peneli an dan pengem-

bangan, P3KLL mengajukan satu sistem
lain yakni IPAL sanitasi taman (Sanita)
yang bekerja berdasarkan sistem lahan
basah buatan dengan konsep bioﬁlter
alami memanfaatkan tumbuhan air
sebagai bahan penyaring air limbah
(Moenir, 2010; Muqorrobin, Sari, &
Hairunnisa, 2011; dan Suswa &
Wibisono, 2013). IPAL Sanita minim
menggunakan bahan kimia sehingga
aman bagi lingkungan tempat nggal.
Selain bermanfaat secara ekologis,
sistem ini juga dapat dikembangkan
secara ekonomis oleh kelompok
masyarakat. Pemilihan teknologi
sederhana (rawa buatan) untuk
menghindari ke dakeﬁsienan
perawatan mesin berteknologi canggih
yang membebani masyarakat
pengelola (Asemota, Alkhaddar,
Sertyesilisik, & Tunstall, 2011 dan
Bright-Davies, Lüthi, & Jachnow, 2015).
Jika hasil peneli an IPAL Sanita
dak dikembangkan melalui
penerapan kebijakan, maka manfaatnya terbatas hanya pada lingkungan
akademisi atau ilmuwan saja. Melalui
kebijakan yang diundangkan, maka
pemerintah daerah memiliki opsi untuk
m e m b a n g u n I PA L k a w a s a n
permukiman/perumahan dengan
anggaran lebih murah. Diharapkan
p e n e r a p a n I PA L S a n i t a b i s a
menjangkau lebih banyak lokasi
hunian, sehingga pencemaran air
akibat limbah domes k dapat lebih
terkendali.

Dalam Rencana Pembangunan
Fakta atau
Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
Kondisi Saat Ini
(Existing t a h u n 2 0 1 5 - 2 0 1 9 , P e m e r i n t a h
Condition) I n d o n e s i a m e n a r g e t k a n u n t u k

tahun 2030 (SDGs Goal 6). Menurut
Laporan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (KPUPR) dalam
Majalah Kiprah (2016), akses sanitasi
layak baru tercapai 64% pada tahun
2015. Informasi dari Kompas
(9/2/2019) bahwa perkiraan akses
sanitasi hingga tahun 2018 baru
mencapai 76%. Dari 514 kabupaten/

mencapai 100% akses terhadap air
bersih, 100% akses sanitasi, serta 0%
permukiman kumuh di tahun 2019.
Meskipun secara internasional, target
tersebut direncanakan tercapai pada
2
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kota di Indonesia, sistem pengolahan
air limbah domes k terdapat di 253
kabupaten/kota dan sistem sanitasi
perpipaan terdapat di 13 kota (Subek
dalam Kompas, 9/2/2019). Oleh karena
itu, KPUPR perlu bermitra dengan pihak
lain untuk mencapai 100% akses air
limbah secara nasional.
Sanitasi yang menjadi ruang
lingkup kajian ini adalah peningkatan
kualitas air melalui pengolahan air

limbah untuk mengurangi polutan.
K P U P R d a p a t b e r m i t ra d e n ga n
berbagai pihak, antara lain KLHK
sebagai pemegang mandat
pengendalian pencemaran lingkungan.
Terdapat beberapa perbedaan di
antara kedua kementerian dalam
menangani masalah air limbah.
Perbedaan pendekatan terhadap
sanitasi antara KLHK dengan KPUPR
tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan pendekatan sanitasi antara KLHK dan KPUPR

Dalam hal ini KLHK dak
berperan sebagai kementerian yang
membangun fasilitas IPAL domes k,
tetapi sebagai pemegang tugas
pengendali pencemaran akibat limbah

domes k. Teknologi IPAL Sanita
merupakan pengetahuan yang sudah
tersedia dan di ngkatkan prosesnya
dengan menambahkan rekayasa sosial.

Persoalan yang ditemukan untuk
Temuan Kunci
(Key Findings) pengelolaan air limbah permukiman

untuk beberapa daerah. Akan tetapi
ditemukan celah kewajiban
pembangunan sistem pengelolaan air
limbah di permukiman dengan kondisi
tertentu. Sebagai contoh, kawasan
permukiman dengan usia bangunan
yang berlaku surut sebelum peraturan

antara lain perangkat regulasi dan
peran kelembagaan di daerah yang
belum memadai (Yudo & Said, 2017).
Peraturan mengenai pengelolaan air
limbah domes k telah diberlakukan
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tersebut diberlakukan dak masuk
dalam ruang lingkup. Yang kedua,
implikasi kebijakan berupa upaya lebih
untuk kawasan permukiman yang air
limbahnya terpisah antara kakus
dengan non kakus, tetapi sudah
memiliki tangki sep k kakus individual
(sep c tank).
Daerah yang diteli adalah Kota
Depok. Melalui Peraturan Walikota
Depok No. 17/2012 tentang
Pengolahan Air Limbah Domes k,
pemerintah setempat mengendalikan
pencemaran air limbah domes k
termasuk yang berasal dari kawasan
perumahan teratur (kompleks). Pasal 4
tertulis Perencanaan instalasi air
limbah domes k/IPAL terpadu yang
merupakan u litas lingkungan atau
bangunan merupakan persyaratan
d a l a m p r o s e s m e n e r b i t ka n I z i n
Mendirikan Bangunan (IMB), Izin
Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), Izin
Pariwisata dan izin operasional lainnya.
Hal tersebut ditambah dengan pasal
mengenai kewajiban penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan
permukiman (Pasal 7), yang berlaku
sejak peraturan tersebut diundangkan
(Pasal 10). Isi peraturan Walikota Depok
ini menyuratkan bahwa ada kawasan
permukiman dengan kondisi yang
tertulis pada alinea sebelumnya dak
wajib mengolah air limbah
domes knya.
Kondisi sanitasi di Kota Depok
masih ditemukan di 248 daerah yang
belum terlayani sistem pengelolaan air
limbah domes k, maupun sistem
sanitasi perpipaan (Subek dalam
Kompas, 9 Februari 2019). Untuk itu
diperlukan skema lain dalam
perencanaan pembangunan akses
s a n i ta s i s e l a i n b e r t u m p u p a d a
kemampuan pendanaan pemerintah
yang terbatas (Aryan e, Purwa ,
Harianja, & Hidayat, 2018), antara lain
kemitraan pemerintah-swasta/ public4
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private partnership (Koppenjan &
Enserink, 2009) sub-sektor pengolahan
air limbah.
Teknologi IPAL yang ditawarkan
adalah sanita atau rawa buatan
(constructed wetland). Teknologi ini
banyak diterapkan di negara
berkembang (Mustafa, 2013 dan BrightDavies et al., 2015) dengan
m e m p e r h i t u n g ka n ke m a m p u a n
penduduk dalam pengoperasian
teknologi (Massoud, Tareen, Tarhini,
Nasr, & Jurdi, 2010) dan ketersediaan
energi (Mustafa, 2013). Teknologi ini
cocok untuk diterapkan di daerah
perkotaan (ElZein, Abdou, & ElGawad,
2016). Sebagai hasil peneli an, IPAL
Sanita terbuk efek f mengurangi
kadar polutan air limbah domes k
(Supradata, 2005; Supriha n, 2014;
Dewi, Mahendra, & Suyasa, 2014; dan
Aryan e, Purwa , Hadisoebroto,
Pitalokasari, & Nugroho, 2018).
Manfaat ini dapat diterapkan untuk
mengendalikan pencemaran yang
berasal dari kegiatan permukiman.
Untuk memaksimalkan kinerja
IPAL Sanita, diperlukan rekayasa sosial
(social engineering) bagi penduduk
untuk mengelola limbahnya. Pelibatan
publik dalam masalah lingkungan
menjadi prinsip perencanaan
lingkungan (Kriebel et al., 2001 dan
Lane & McDonald, 2005). Polutan yang
cukup sulit direduksi adalah minyak
dan deterjen (Aryan e, Purwa ,
Harianja, et al., 2018). Limbah minyak
perlu disisihkan sebelum dibuang ke
saluran. Limbah minyak dapat diolah
menjadi bahan sabun organik (Lala,
Badilo, Gintu, & Hastu , 2012 dan
Rahman & Lelono, 2013), pakan ternak,
atau bahan bakar kompor minyak
jelantah. Sementara itu, deterjen hanya
bisa dikurangi dengan menggan sabun
non deterjen karena terkait gaya hidup
masyarakat (Rahman & Lelono, 2013).

Pilihan dan
Rekomendasi
kebijakan
(Policy Options and
Recommendations)

Rujukan untuk
konsultasi
(Sources
consulted)

Pembangunan IPAL Sanita diatur
melalui peraturan teknis daerah yang
mengikat pemerintah daerah dan
swasta (pengembang perumahan)
u n t u k m e n j a l a n k a n ke w a j i b a n
tersebut. Petunjuk operasional pembangunan IPAL Sanita sebagai pengolah
limbah domes k non kakus (grey
water) disusun tersendiri sebagai
panduan para pengguna yang
menerapkan sistem ini. Untuk itu perlu
penambahan pasal dalam Peraturan
Walikota Depok No. 17/2012 tentang
Pengolahan Air Limbah Domes k.
Petunjuk operasional yang telah
disusun oleh P3KLL diharapkan menjadi
bahan masukan naskah akademis
dalam rangka revisi peraturan kepala
daerah tersebut.
Pembiayaan pembangunan IPAL
Sanita melalui dana APBD (untuk
perkampungan) dan pengembang
perumahan (untuk kompleks). IPAL ini
dapat diterapkan di kedua pe
permukiman tersebut untuk mengolah
air limbah non kakus (grey water).
Perawatan IPAL Sanita menggunakan
tenaga masyarakat setempat yang
telah diberikan sosialisasi dan penyuluhan operasional dan pemanfaatan

IPAL. Dana perawatan IPAL dapat
bersumber dari APBD, pemanfaat jasa
air (misal Perusahaan Daerah Air
Minum), dana desa/kelurahan, serta
iuran lingkungan warga secara mandiri.
Pemantauan kualitas air limbah
difasilitasi pemerintah daerah.
KLHK perlu menggagas kebijakan
bersama dengan KPUPR untuk
mencapai akses sanitasi layak di
kabupaten/kota di Indonesia sebagai
bentuk pelaksanaan SDGs Goal 6.
Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) dengan Badan
Peneli an, Pengembangan dan Inovasi
(BLI) mengawal peraturan baku mutu
air limbah domes k agar tetap
mengakomodir kebutuhan pengendalian pencemaran air terkini. Kedua
unit kerja melakukan kajian lebih lanjut
untuk penerapan IPAL Sanita sebagai
teknologi alterna f pengolah air limbah
domes k kawasan permukiman.
Dengan demikian konsentrasi air
limbah yang berasal dari sumber
pencemar acak (non point source)
permukiman dapat memenuhi baku
mutu yang ditentukan sebelum
dibuang ke badan air.
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