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RINGKASAN EKSEKUTIF

Kualitas air Danau Toba di Sumatra Utara, Indonesia sangat dipengaruhi secara negatif

oleh pembuangan limbah tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dari hampir

seluruh rumah tangga dalam kawasan. Pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap

instalasi pengolah air limbah yang dibangun di kawasan Danau Toba tidak cukup diupayakan

sebelum maupun setelah instalasi tersebut dibangun. Hal ini mengakibatkan prasarana

yang telah terbangun tersebut belum diterima dan digunakan oleh masyarakat. Dua proyek

diusulkan untuk mengatasi kesenjangan antara keberadaan instalasi pengolah air limbah

dan penerimaan masyarakat terhadap pengoperasian instalasi tersebut, yaitu: 1) pemasaran

sosial pemanfaatan instalasi pengolah air limbah; dan 2) mengusahakan konsensus dalam

masyarakat dengan membangun sebuah instalasi pengolah limbah sederhana berbasis

masyarakat sebagai suatu demonstrasi teknologi tepat guna untuk kawasan Danau Toba.

Proyek pertama berkaitan dengan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang dibangun pada

tahun 1996 untuk melayani kota pariwisata Parapat, salah satu kawasan permukiman

terbesar di Danau Toba. Tahap pertama pembangunan fasilitas pengumpul dan pengolahan

air limbah telah selesai. Namun demikian, sama sekali tidak ada sambungan rumah pada

IPAL yang sudah terbangun ini. Melalui serangkaian diskusi dengan aparat pemerintah

terkait, diusulkan suatu program pemasaran sosial IPAL yang ditujukan pada rumah tangga,

hotel dan kegiatan komersial lainnya. Program ini mencakup perekrutan dan pelatihan

anggauta LSM Lingkungan untuk mengimplementasikan program.

LSM yang direkrut akan mengorganisir dan melaksanakan lokakarya di tingkat propinsi,

kabupaten dan masyarakat. Lokakarya ini memiliki sasaran untuk membangun pemahaman

dan konsensus masyarakat, serta mengidentifikasi anggauta masyarakat yang berminat

menjadi kader lingkungan untuk melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Kader

lingkungan ini akan memperoleh pelatihan mengenai konservasi lingkungan dalam

kaitannya dengan sanitasi dan air limbah rumah tangga, aspek teknis dan manajemen dari

IPAL, serta bagaimana cara memasarkannya pada masyarakat. Proyek ini sangat penting

untuk suksesnya pemanfaatan IPAL, yang mana pada akhirnya mengarah pada peningkatan

derajat kesehatan masyarakat dan kualitas air Danau Toba.

Proyek kedua difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat sehingga memacu

partisipasi masyarakat untuk berperan aktif menangani polusi yang diakibatkan oleh

pembuangan air limbah tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Belajar dari kegagalan

masa lalu dalam usaha mengubah perilaku masyarakat yang biasanya dilakukan melalui

kegiatan penyuluhan, proyek ini diarahkan untuk menggunakan pengalaman serta

keberhasilan suatu komunitas di daerah lain di Indonesia. Sebuah komunitas di kota Malang,

Indonesia, yang termotivasi oleh penyakit yang disusul dengan kematian karena sanitasi

yang buruk, membangun sistem pengolah air limbah sederhana dan murah. Pendekatan

yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk memotivasi dan bekerja sama dengan

mereka ternyata telah mencapai keberhasilan, sementara penggunaan teknologi canggih

malah menemui kegagalan.

Menggunakan Malang sebagai contoh sukses, proyek ini mengidentifikasi dan mengusulkan

kerja sama dengan masyarakat salah satu wilayah permukiman dari lima wilayah
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permukiman di Pulau Samosir, kawasan Danau Toba dan mengusahakan pemecahan terbaik

yang dapat diterima oleh masyarakat dalam menangani air limbah. Proyek ini mencakup

pembentukan tim inti; studi banding pada tiga contoh proyek di dalam negeri; dan memperoleh

konsensus serta partisipasi masyarakat pada seluruh aspek pembangunan prasarana

pengolah air limbah mulai dari pengambilan keputusan, disain, konstruksi dan

pengelolaannya. Keberhasilan dari proyek ini akan membuatnya menjadi model bagi proyek

yang sama di kawasan Danau Toba, bahkan di daerah lain di Indonesia.
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I. Pendahuluan

Kawasan Danau Toba merupakan salah satu dari sembilan kawasan andalan di Propinsi
Sumatera Utara yang diarahkan dan didorong untuk berkembang sebagai kawasan industri
pariwisata dan kawasan lindung dengan berbagai keanekaragaman flora dan fauna serta
budayanya.

Dengan luas sekitar 369.854 Ha yang terdiri atas 259.594 Ha daratan (70%) � termasuk
daratan Pulau Samosir dan 110.260 Ha danau (30%), secara administratif kawasan Danau
Toba mencakup lima wilayah Kabupaten, yaitu: Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Karo
dan Toba-Samosir. Dari kelima kabupaten tersebut, Kabupaten Tapanuli Utara dan
Simalungun dipilih sebagai kawasan prioritas pengembangan. Salah satu pertimbangannya
adalah karena kedua kawasan tersebut merupakan wilayah yang rawan terhadap pencemaran
Danau Toba.

Konsentrasi permukiman penduduk yang membentuk kota-kota di sekitar Danau Toba di
kedua wilayah tersebut memiliki intensitas kegiatan sosial-ekonomi yang lebih tinggi
dibanding bagian wilayah lain dengan dominasi kegiatan sektor pariwisata.

Hotel mengalirkan limbahnya
langsung ke danau

Pipa ini menunjukkan
limbah kamar mandi
disalurkan langsung ke
sungai di sebelah kiri
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Di Indonesia, sejak tahun 1980 proporsi masyarakat kota yang terlayani oleh sistem
pembuangan air limbah terpusat tidak berubah. Sebaliknya, proporsi masyarakat perkotaan
yang menggunakan sistem sanitasi setempat mengalami kenaikan yang cukup nyata. Studi
Bank Dunia1  menyebutkan bahwa 80% rumah tangga di masyarakat perkotaan di Indone-
sia menggunakan sistem sanitasi setempat yang cukup baik. Sekalipun demikian, dari
sistem pembuangan air limbah yang ada, tidak ada jaminan bahwa seluruh limbah
diperlakukan dengan benar dan dialirkan ke tempat yang seharusnya. Sebagian limbah
baik yang sebagian sudah diolah atau yang belum diolah sama sekali biasanya dialirkan ke
saluran terbuka atau langsung ke badan air.

Khusus untuk kawasan Danau Toba dapat dikatakan bahwa hampir seluruh limbah rumah
tangga dari permukiman penduduk langsung dibuang ke Danau Toba terutama untuk
permukiman yang berada sepanjang garis pantai atau dialirkan ke saluran terbuka yang
pada akhirnya juga dibuang ke Danau Toba.

1  The complex range of social, economic and institutional issues related to the advantages and disadvantages of
centralized and decentralized sanitation system, and the advantages of “unbundling” sanitation services is fully
explored and discussed in Wright (1997).
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II. Promosi Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
Parapat-Ajibata

Pada tahun 1996, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum menyusun
Program Jangka Menengah prasarana dan sarana dasar ke-cipta karya-an untuk lima kota
yang terletak di tepi pantai Danau Toba. Dua diantaranya berlokasi di Pulau Samosir yaitu
Tomok-Tuktuk dan Pangururan, dan tiga kota lainnya berlokasi di daratan Pulau Sumatera
yaitu Parapat-Ajibata, Porsea dan Balige. Lihat Gambar 1.

Dari PJM kelima kota tersebut, salah satu program yang diimplementasikan adalah
pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Parapat-Ajibata sebagai upaya untuk
menanggulangi pencemaran di Danau Toba. Sampai akhir tahun 1996 pembangunan IPAL
Parapat-Ajibata telah diselesaikan sampai dengan tahap kedua dari lima tahap yang
direncanakan, dengan dana pinjaman dari Jepang (OECF) sebesar 7,3 milyard rupiah atau
sama dengan US $ 3,2 juta pada tahun 1996. Tahapan pelaksanaan pembangunan IPAL
Parapat-Ajibata dapat dilihat pada Gambar 2.

Jaringan pipa induk  dan sekunder yang telah dibangun adalah sepanjang 15.126 meter
yang sebagian besar terletak di Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun, sementara
instalasi pengolahan air limbahnya sendiri yang memiliki kapasitas 2.010 m3 per hari
dengan sistem kolam aerasi terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tapanuli Utara. IPAL
yang telah dibangun ini dilengkapi dengan lift pump di tiga lokasi yang masing-masing
berkapasitas 60 l/detik dengan head 5,3 m dan pressure pump di satu lokasi kapasitas 60 l/
detik dengan head 41,94 m.

Prasarana ini ditujukan untuk melayani sekitar 17.400 jiwa dengan cakupan area pelayanan
70 Ha, terdiri atas daerah permukiman 27 Ha, daerah perhotelan dan restoran 20,5 Ha dan
daerah perdagangan serta perkantoran 22,5 Ha. Satuan sambungan yang ditargetkan adalah
1.595 sambungan rumah tangga dan 530 sambungan non rumah tangga.

Pada awal tahun 1997, Gubernur Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk PDAM Tirtanadi
selaku instansi pengelola dan rencananya pengoperasian IPAL Parapat-Ajibata akan dimulai
pada akhir tahun 1997.

Pada kenyataannya, sampai pertengahan tahun 1999 IPAL Parapat-Ajibata belum dapat
beroperasi. Penyebabnya cukup banyak, diantaranya tidak siapnya kelembagaan yang
ditunjuk, kelengkapan dari prasarana yang sudah rusak bahkan banyak yang sudah hilang
serta belum adanya Peraturan Daerah yang mewajibkan pengusaha hotel, restoran serta
penduduk pada daerah pelayanan untuk menjadi pelanggan IPAL Parapat-Ajibata.

Namun, dari semua penyebab yang disebutkan di atas, penyebab yang paling mendasar adalah
belum adanya pemasyarakatan dari prasarana itu sendiri kepada target konsumennya yaitu
rumah tangga, toko, hotel dll. Dan hal seperti ini hampir selalu tejadi pada sebagian besar
pembangunan prasarana di Indonesia.

· Rehabilitasi dan pemasyarakatan sistem air limbah Parapat-Ajibata oleh
Direktorat Jenderal Cipta Karya

Investasi yang cukup besar yang telah ditanamkan untuk IPAL Parapat-Ajibata akan menjadi
mubazir jika tidak segera ditindak lanjuti dengan pemasyarakatan sistem itu sendiri, dan
hal ini telah disadari oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
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Berdasarkan diskusi terakhir pada minggu ketiga bulan Agustus 1999, Direktorat Jenderal
Cipta Karya sedang menyusun Kerangka Acuan pekerjaaan �Pemasyarakatan Sistem Air
Limbah Parapat-Ajibata�. Pekerjaan ini berdurasi tiga bulan dan akan ditenderkan segera
setelah Kerangka Acuan selesai disusun. Ruang lingkup pekerjaan pemasyarakatan sistem
air limbah Parapat-Ajibata diantaranya adalah: 1) penyusunan corporate plan; penyusunan
manual operasi dan pemeliharaan; 2) pelaksanaan pelatihan staf pengelola; serta 3)
penyusunan mekanisme kerja dan sistem pengumpulan retribusi.

Selain dari itu Direktorat Jenderal Cipta Karya juga akan merehabilitasi IPAL Parapat-Ajibata
yang rencananya akan dimulai pada bulan September tahun ini agar dapat segera berfungsi
sebelum prasarana ini ditawarkan pada masyarakat.

Dari diskusi di atas juga dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya akan
bersikap akomodatif terhadap kegiatan lain yang dilakukan untuk kepentingan IPAL Parapat-
Ajibata sepanjang kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait.

Pihak terkait dengan IPAL Parapat-Ajibata diantaranya adalah:

· Direktorat Jenderal Cipta Karya;
· Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Sumatera Utara;
· Pemerintah Daerah Tk I Sumatera Utara;
· PDAM Tirtanadi Medan;
· Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Simalungun; dan
· Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Tapanuli Utara

· Pemasaran sosial sistem air limbah Parapat-Ajibata oleh LSM
Lingkungan setempat

Dalam TOR konsultan diminta untuk  merancang pesan, slogan dan media apa yang akan
digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Hal tersebut ternyata tidak mungkin
dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu tiga hari kerja di lapangan, apalagi isi
pesan harus merupakan hasil kesepakatan dari berbagai pihak terkait di atas.  Beberapa
informasi seperti jenis pelayanan yang dapat diperoleh oleh masyarakat, tarif pelayanan,
biaya sambung dan sebagainya sampai saat ini masih belum diputuskan. Disamping itu
belum ada kepastian lembaga  mana yang akan diserahi tanggungjawab operasional sehari-
hari dari IPAL Parapat-Ajibata, dan hal tersebut masih menjadi kontroversi antara PDAM
Tirtanadi yang berkedudukan di Medan dan Cabang PDAM Tirtanadi yang berkedudukan di
Parapat.

Namun demikian, di bawah ini konsultan mengajukan beberapa gagasan untuk
mempromosikan IPAL Parapat-Ajibata dengan catatan jika prasarana tersebut sudah dapat
difungsikan. Karena tidak adanya persiapan masyarakat untuk dapat menerima sistem air
limbah tersebut sebelum kegiatan pembangunannya dimulai, maka yang dapat dilakukan
saat ini adalah mencoba menawarkannya pada masyarakat dengan cara seefektif mungkin.

Dari rencana pemasyarakatan sistem air limbah Parapat-Ajibata yang akan dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, belum terlihat adanya kegiatan yang langsung
berhubungan dengan masyarakat sebagai calon konsumen.

Pengalaman membuktikan bahwa cara yang paling efektif untuk pemasaran sosial jasa
pelayanan yang dihasilkan dari prasarana sejenis IPAL adalah kontak langsung dengan tar-
get konsumen atau pemasaran dari pintu ke pintu yang dikombinasikan dengan diskusi
kelompok terarah di tingkat masyarakat, misalnya dengan para pemilik hotel, pengusaha
yang terkait dengan kegiatan pariwisata, pemilik toko dsb. Untuk itu konsultan mengusulkan
digunakannya LSM Lingkungan setempat sebagai pelaksana pekerjaan �pemasaran sosial
sistem air limbah Parapat-Ajibata�. Di Sumatera Utara ada sekitar 6 LSM yang bergerak di
bidang lingkungan.
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Kegiatan pemasaran sosial yang diusulkan membutuhkan sedikitnya tiga orang staf LSM
terpilih yang memiliki kapasitas dalam disain perencanaan, pelatihan dan implementasi
dari kegiatan pemasaran sosial yang dialokasikan untuk bekerja secara penuh selama satu
tahun dan ketiga orang staf LSM ini harus bisa memilih, melatih serta bekerja sama dengan
kader-kader lingkungan yang diambil dari masyarakat yang berada dalam cakupan pelayanan
IPAL Parapat-Ajibata.

Komponen kegiatan dasar yang harus dilakukan oleh LSM terpilih dalam usaha memasarkan
IPAL Parapat-Ajibata adalah:

Lokakarya, baik di tingkat Propinsi, Kabupaten dan di tingkat masyarakat

Lokakarya di tingkat Propinsi dan Kabupaten dimaksudkan untuk mendapat dukungan dari
pemerintah daerah serta instansi yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan IPAL
Parapat-Ajibata. Sementara lokakarya di tingkat masyarakat lebih ditujukan untuk dapat
mengidentifikasi dinamika dari masyarakat bersangkutan khususnya untuk
mengidentifikasi  siapa saja yang  dianggap sebagai tokoh masyarakat, seberapa besar
pengaruhnya, adakah pertentangan antar tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Semua
hal tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran IPAL Parapat-Ajibata
yang optimal.

Pelatihan kader lingkungan

Lokakarya di tingkat masyarakat sebaiknya dilaksanakan secara luwes, biasanya dalam
skala Rukun Warga (RW) atau bisa juga dalam skala Rukun Tetangga (RT), tergantung dari
jumlah rumah tangga didalamnya. Dari lokakarya di tingkat masyarakat LSM harus dapat
mendeteksi serta memilih beberapa orang warga masyarakat yang berminat atau perduli
pada kelestarian lingkungan Danau Toba untuk direkrut sebagai kader lingkungan. Untuk
menangani 3.500 KK diperlukan 7 sampai 10 kader.

Kader lingkungan bertugas untuk memotivasi masyarakat agar perduli pada kelestarian
Danau Toba dengan berusaha tidak mencemari Danau Toba melalui penanganan limbah
rumah tangga dengan benar. Caranya adalah dengan melakukan kunjungan rumah dan
kesempatan ini tentunya dapat digunakan sekaligus untuk mendorong masyarakat agar
mau menggunakan prasarana yang sudah tersedia. Dalam hal ini masyarakat harus diberi
informasi yang akurat mengenai manfaat ekonomis jika mereka menggunalan IPAL
sekalipun itu hanya bisa diukur dalam jangka panjang.

Sebelum para kader lingkungan diturunkan untuk bertatap muka dengan masyarakat,
mereka perlu dibekali pengetahuan mengenai kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan
sanitasi dan air limbah rumah tangga, aspek teknis serta pengelolaan dari IPAL Parapat-
Ajibata dan bagaimana cara memasarkannya pada masyarakat.

Disain dan produksi materi pemasaran sistem air limbah

Materi pemasaran yang umum digunakan dan cukup murah adalah brosur, sekalipun
efektifitasnya cukup sulit untuk diukur. Pesan yang akan ditampilkan dalam brosur tentunya
harus didiskusikan dan diputuskan bersama oleh pihak-pihak yang terkait dengan IPAL
Parapat-Ajibata. Berbagai kepentingan harus bisa terakomodir dalam pesan tersebut dan
dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian. Sebaiknya dihindari penyampaian
pesan konvensional yang berbau slogan, karena pesan jenis ini sudah terlalu banyak beredar
di masyarakat dan terbukti tidak cukup efektif. Penyajian alternatif keuntungan dan
kerugian finansial yang mungkin akan ditanggung oleh masyarakat jika tidak ada
penanganan terhadap pencemaran Danau Toba akan lebih menarik digunakan sebagai isi
pesan.
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Khusus untuk brosur pemasaran, informasi yang disajikan harus dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga calon konsumen tidak dikecewakan. Jika
diperlukan, lakukan penelitian kecil sebelumnya mengenai adanya korelasi antara
penurunan kunjungan turis dengan tingkat pencemaran saat ini misalnya.

Selain itu pemasaran sistem air limbah juga dapat dikaitkan dengan acara-acara kebudayaan
setempat. Dari diskusi dengan Asosiasi Hotel di Parapat diperoleh informasi bahwa dalam
satu tahun diselenggarakan sekitar 100 festival kebudayaan di kawasan Danau Toba. Dari
pertemuan di atas ada beberapa alternatif yang dikemukakan, misalnya menyelenggarakan
hiburan bagi masyarakat dengan band atau pentas tradisionil. Namun tentunya hal tersebut
tidak dapat dirumuskan hanya dalam waktu beberapa hari, baik bentuk maupun jadwalnya
serta siapa pelaksananya, perlu forum yang lebih besar dan koordinasi yang lebih terpadu,
mengingat bahwa daerah pelayanan IPAL meliputi dua wilayah kabupaten yang masing-
masing memiliki Dinas Pariwisata sendiri.

Kunjungan rumah dan diskusi kelompok terarah

Kunjungan rumah dilakukan oleh kader lingkungan terpilih dibantu oleh staf LSM. Dengan
bertatap muka secara langsung, pesan akan sampai secara lebih efektif karena kader dapat
berdiskusi secara langsung dengan respondennya. Kader diberi tanggungjawab menangani
sedikitnya 30 rumah tangga. Angka ini bisa ditambah sesuai dengan kondisi setempat.
Beberapa rumah tangga mungkin perlu dikunjungi lebih dari satu kali.

Diskusi kelompok terarah lebih ditujukan kepada para pemilik atau pengusaha hotel, toko,
dan sebagainya walaupun tidak menutup kemungkinan juga diadakan untuk rumah tangga.
Sasaran yang ingin dicapai dari diskusi kelompok terarah ini adalah adanya komitmen dari
peserta untuk memanfaatkan IPAL Parapat-Ajibata dalam penanganan air limbahnya.

· Perkiraan biaya pemasaran IPAL Parapat-Ajibata

Perkiraan biaya dibawah ini dihitung secara kasar berdasarkan standard harga setempat di
Sumatera Utara, merupakan biaya minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan komponen
dasar dari kegiatan pemasaran sistem air limbah.

Biaya total yang diperlukan adalah kurang lebih Rp.150.700.000 atau sekitar 18.838 US $
dengan asumsi 1 US $ ekivalen Rp.8.000. Perlu dicatat bahwa perkiraan biaya yang disusun
ini adalah biaya riil (actual cost) pelaksanaan yang di dalamnya belum termasuk jasa
konsultasi dari penanggung jawab pekerjaan serta proses tender LSM.

Dilihat dari komposisinya, maka biaya terbesar ada pada honorarium staf LSM (36%). Tidak
dapat dipungkiri bahwa mempengaruhi perilaku masyarakat itu tidak mudah dan
memerlukan waktu. Untuk itu memang jasa spesialis pengembangan masyarakat sangat
diperlukan. Ringkasan biaya setiap komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

· Lokakarya Propinsi dan Kabupaten Rp.18.000.000 (12%)
· Lokakarya tingkat masyarakat Rp.24.900.000 (17%)
· Pelatihan kader lingkungan Rp.     600.000 (0.4%)
· Materi pemasaran sosial Rp.21.000.000 (14%)
· Transport kader lingkungan dan

diskusi kelompok terarah Rp.12.500.000 (9%)
· Pelaporan Rp.  6.000.000 (4%)
· Biaya tak terduga Rp. 13.700.000 (± 10%)
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· Jadwal  pelaksanaan pemasaran sosial sistem air limbah Parapat-Ajibata

Diperlukan waktu kurang lebih satu tahun untuk melaksanakan kegiatan  pemasaran IPAL
Parapat-Ajibata pada masyarakat dengan sistem ini. Waktu sepanjang itu diperkirakan cukup
bagi masyarakat untuk menyerap informasi, memikirkannya dan menentukan keputusan.
Pihak penyedia jasa juga memiliki cukup waktu untuk memonitor, mengolah umpan balik
dari masyarakat dan menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai target yang
ditetapkan. Rincian jadwal pelaksanaan berdasarkan komponen kegiatan utama dapat dilihat
pada Diagram 1.

Sekalipun kegiatan pemasaran ini sangat sulit untuk dijamin hasilnya, apalagi dalam situasi
politik dan ekonomi Indonesia saat ini namun kegiatan ini patut untuk dicoba dilaksanakan
agar investasi besar yang sudah ditanamkan tidak terbuang sia-sia. Karena kemubaziran
investasi dalam pembangunan infrastruktur juga banyak terjadi di daerah lain di Indonesia,
proyek ini dapat dijadikan sebagai suatu kasus studi dan model bagi pembangunan
berkelanjutan bagi daerah lain.



Stone Environmental, Inc. 10



Stone Environmental, Inc. 11

III. Proyek Percontohan Instalasi Pengolah Limbah Sederhana Berbasis
Masyarakat (IPLBM) Di Kawasan Danau Toba

Usulan yang disajikan di bawah ini memang agak menyimpang dari TOR konsultan. Dalam
TOR, konsultan diminta untuk mendisain materi dan jadwal penyuluhan masyarakat dalam
hal pembuangan air limbah sederhana dalam skala kecil. Berdasarkan pengalaman konsultan
bekerja di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang memiliki budaya serta karakter yang
cukup majemuk serta pengalaman bahwa sebagian besar kegiatan penyuluhan masyarakat
di berbagai bidang tidak cukup efektif untuk mengubah perilaku masyarakat apalagi
menggerakkan masyarakat untuk berbuat bagi kepentingan lingkungan.

Contoh yang paling sederhana adalah penyuluhan masyarakat di bidang kesehatan
khususnya mengenai perilaku hibup bersih yang notabene manfaatnya akan dirasakan
langsung oleh masyarakat dan konsepnya dibuat serta dilaksanakan oleh Departemen
Kesehatan melalui Dinas Kesehatan di daerah yang didukung oleh badan dunia seperti
UNICEF ternyata tidak cukup efisien untuk dapat mengubah perilaku masyarakat. Apalagi
jika materi penyuluhan adalah untuk kepentingan lingkungan, masyarakat tidak dapat
melihat manfaatnya bagi mereka.

Disamping itu, sudah merupakan pendapat umum bahwa masyarakat Indonesia diberi terlalu
banyak penyuluhan dan himbauan untuk berbagai kepentingan dari berbagai instansi dan
organisasi tanpa mendapat manfaat nyata dari penyuluhan tersebut sehingga sangat sulit
untuk mendapatkan perhatian mereka. Dengan demikian, perlu pendekatan spesifik untuk
memperkenalkan suatu jenis kegiatan kepada masyarakat, apalagi jika kita memiliki tar-
get agar masyarakat melaksanakannya.

Bagian yang paling sulit adalah bagaimana meyakinkan masyarakat akan suatu gagasan yang
baik yang akan memberi manfaat bagi mereka, apalagi mendorong masyarakat untuk
melaksanakannya.

Sebelum sebuah contoh nyata yang terbukti berfungsi, bermanfaat untuk masyarakat dan
bisa dilihat secara kasat mata, masyarakat akan segan untuk mencobanya. Sekali mereka
melihat sebuah contoh yang berhasil yang dilakukan kelompok masyarakat lainnya, mereka
akan tergugah untuk melakukannya sendiri.

Menularkan kemampuan dan keberhasilan dari suatu kelompok masyarakat secara langsung
ke kelompok masyarakat lain merupakan media yang paling efektif untuk memperkenalkan
gagasan yang inofatif serta memotivasi masyarakat untuk mencoba melaksanakan gagasan
tersebut dibanding dengan cara-cara konvensional seperti penyuluhan atau himbauan dari
pemerintah daerah ke masyarakat.

Jika investasi besar yang sudah ditanamkan untuk membangun sistem limbah terpusat
ternyata lebih banyak yang mubazir, investasi kecil untuk membangun sistem pembuangan
limbah sederhana dan murah ternyata sangat �cost efektif� dan memberi manfaat nyata
bagi masyarakat penggunanya. Kegiatan pembangunan sistem pembuangan limbah
sederhana ini terjadi secara sporadis di Indonesia, diantaranya di Yogyakarta, Bandung, dan
Malang.

Sistem pembuangan limbah sederhana di kota yang disebut terakhir - Malang - merupakan
satu contoh sukses yang memang pantas untuk dicermati dan direplikasi. Karena
keberhasilannya, banyak pelajaran yang dapat dipetik untuk kemudian dikembangkan di
tempat lain, bahkan keberhasilan ini sudah didiseminasikan ke beberapa institusi serta
organisasi yang terkait dengan air bersih dan sanitasi di tingkat nasional maupun
internasional. Baru-baru ini, UNDP/WORLD BANK Regional Water Supply and Sanitation for
East Asia & the Pacific telah mengangkat cerita sukses ini di forum internasional di Bank
Dunia Washington DC yang dihadiri oleh sekitar 30 orang mewakili berbagai organisasi
yang terkait dengan masalah air bersih dan sanitasi, diantaranya Brazil, Muangthai dan
lain-lain.
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Penggagasnya adalah seorang warga masyarakat biasa yang sederhana bernama Bpk.Agus
Gunarto yang mulai mencoba mengimplementasikan gagasannya pada tahun 1985. Saat ini
Pak Agus menerima puluhan permintaan dari komunitas lain di kota Malang untuk
membantu pembangunan sistem pembuangan limbah sederhana seperti miliknya. Di kota
Malang sendiri sistem ini telah direplikasi di empat lokasi lain dengan disain kapasitas
serta jumlah penduduk terlayani yang berbeda.

· Latar Belakang dan Kronologi Pembangunan IPLBM di Malang 2

Agus Gunarto adalah seorang warga masyarakat di suatu kampung kota bernama Tlogomas
di kota Malang, sebuah kampung yang berlokasi di bantaran sungai. Seperti kampung-
kampung kota lainnya yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, Tlogomas juga merupakan
kampung dengan kepadatan tinggi, rumah penduduk berhimpitan satu sama lain dan dihuni
oleh keluarga berpenghasilan rendah.

Letak geografis kampung Tlogomas yang berada di bantaran sungai memudahkan masyarakat
dalam membuang limbah padat dan cair langsung ke sungai yang jelas sangat tidak sehat
dan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hampir seluruh masyarakat di kampung
Tlogomas ini menggunakan sungai sebagai sarana buang air besar, mandi dan mencuci.
Selain sungai, anak-anak juga terbiasa buang air besar di saluran terbuka di sisi gang
sekitar rumahnya. Hal ini membuat lingkungan yang sudah padat menjadi semakin tidak
menyenangkan dan juga tidak sehat.

Di tahun 1985, Tlogomas adalah daerah epidemik diare dan menjadi penyebab kematian
lima anak keluarga yang tidak mampu. Kejadian ini menjadi katalisator yang menggerakkan
kaum perempuan di lingkungan masyarakat Tlogomas menuntut perlunya perbaikan saluran
dan sarana sanitasi. Gugatan kaum perempuan ini menyebabkan enam keluarga
memutuskan untuk memulai aksi penanggulangan masalah. Bapak Agus Gunarto yang
baru terpilih sebagai Ketua RT, menjadi fasilitator dan pimpinan kelompok ini. Beliau mulai
mengumpulkan inrformasi mengenai sistem sanitasi dari rekan-rekannya di Malang.
Pilihannya adalah membangun sebuah pengolahan limbah manusia berbasis masyarakat.
Kelompok keluarga yang bersangkutan mulai mengumpulkan dana mereka yang terbatas
dan mengorganisir tetangga untuk mengumpulkan dana tambahan, mendapatkan bahan,
dan mulai membangun sarana.

Lebih dari satu tahun waktu yang diperlukan oleh Pak Agus untuk mempengaruhi warga di
lingkungannya dalam upaya mengumpulkan dana untuk menyelesaikan konstruksi sarana.
Walaupun dengan dukungan yang kuat dari masyarakat, ternyata diperlukan waktu dua
tahun lagi untuk menyelesaikan sarana sampai pada tahap pengoperasian. Dan hampir
sepuluh tahun waktu yang diperlukan seluruh keluarga di lingkungan tersebut untuk dapat
menyambung ke sistem pengolahan limbah yang telah dibangun, walaupun enam keluarga
yang memulai telah menggunakannya sejak tahun 1987.

· Aspek Teknis IPLBM Tlogomas

Seluruh jaringan pengumpul limbah dari IPLBM di Tlogomas menggunakan pipa plastik (PVC)
berukuran 100 mm (4�) yang dipasang dibawah jalan atau di bawah saluran air yang sudah
ada di samping gang melalui permukiman penduduk. Aliran limbah sepenuhnya tergantung
dari gravitasi. Instalasi pengolahan limbah dibangun di tempat yang rendah dan hasil akhirnya
(effluent) dialirkan langsung ke sungai. Kolam pengolahan limbah dan tangki penampung
terbuat dari beton dan pasangan batu merah, sebagian dilengkapi dengan penutup pelat
besi.

2  UNDP-World Bank Water and Sanitation program 1999, Learning Note, Community-Based Sewer System in
Indonesia: A Case Study in the City of Malang.
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Seluruh proses pengolahan limbah menggunakan metoda Anaerobic-Suspended Biomass,
secara internasional lebih dikenal sebagai septik tank umum. Oleh masyarakat setempat
di Tlogomas, tangki penampung ini lebih dikenal sebagai �Tangki AG� dari singkatan Agus
Gunarto yang memasyarakatkan sistem ini di Malang.

Sistem pengolah limbah sederhana ini terdiri atas komponen utama sebagai berikut: Kolam
Penyaringan � berbentuk silinder yang disemen dengan dinding di tengahnya untuk menahan
agar limbah padat tidak masuk ke kolam pengolah berikutnya; Bak Kontrol; Kolam Pengolah
1 dan 2; Kolam Pengendapan (3 kolam kecil) � antara kolam 1 dan 2 � untuk mengurangi
masuknya endapan padat ke kolam 2; dan Kolam Pengolah 3 serta Kolam Ikan. Skema dan
potongan melintang IPLBM Tlogomas dapat dilihat pada Gambar 3.

IPLBM di Tlogomas dibangun berdasarkan kepada rancangan yang bersifat �teknologi rakyat�.
Teknologi semacam ini didasarkan kepada pengertian yang belum bersifat ilmiah dan belum
menggunakan proses biologis sebagai patokan. Meskipun demikian, IPLBM Tlogomas dapat
memenuhi tuntutan standard uji mutu yang telah ditentukan secara nasional (klas C) dan
hampir bisa memenuhi uji mutu Klas B. Tabel di bawah ini menunjukkan efektifitas IPLBM
Tlogomas. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Lepas dari segala kekurangannya, secara fisik (perpipaan; sambungan rumah; dan struktur
pengolahan limbah) sebuah sistem pengolahan limbah sederhana dan murah telah terbukti
ada dan berfungsi, yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Contoh di Tlogomas merupakan
bukti nyata bahwa masyarakat mampu membangunnya sendiri.

Pada IPLBM Tlogomas, sarana yang telah dibangun disempurnakan secara sistematis
walaupun lambat. Hasilnya, struktur yang sama dengan tambahan kecil seperti tambahan
kolam pengolahan dan saringan dapat meningkatkan efektifitas sistem dengan tetap
mempertahankan kesederhanaan teknologinya sehingga tetap dapat dioperasikan dan
dikelola menggunakan sumber daya lokal yang ada.

· Aspek Pembiayaan IPLBM Tlogomas

IPLBM yang dibangun oleh Pak Agus Gunarto di Tlogomas sepenuhnya dimodali masyarakat.
Namun empat IPLBM yang dibangun kemudian mendapatkan dukungan dana dari luar
dengan cara dan untuk tingkatan pembangunan fisik yang berbeda-beda. Hasil studi kasus
yang dilaksanakan oleh UNDP/World Bank RWSG EAP mengenai aspek pembiayaan
pembangunan 5 unit IPLBM di kota Malang disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 1: Efektifitas Sistem Pengolahan Limbah Tlogomas

Standard Nasional Air Limbah
(mg/l)Aliran

masuk
(mg/l)

Aliran keluar

(mg/l)

%

Pengurangan

Kelas B Kelas C

BOD
COD
TSS

202
331
58

60
121
23

70 %
63 %
60 %

50
100
200

150
300
400

BOD  = Kebutuhan Oksigen Biologis (5 Hari); COD = Kebutuhan Oksigen Kimiawi;

TSS = Jumlah Padatan Tersuspensi; ph dan kekeruhan juga diukur, ph untuk aliran
masuk dan keluar menunjukkan angka yang tetap dalam rentang 6-7



Stone Environmental, Inc. 14



Stone Environmental, Inc. 15

Total investasi untuk membangun IPLBM Tlogomas � yang ditanggung seluruhnya oleh
masyarakat � adalah Rp.6.000.000. Perlu dicatat di sini bahwa total investasi tersebut adalah
pada saat konstruksi yaitu tahun 1986/1987. Karena depresiasi nilai rupiah yang sangat
tajam pada tahun 1997/1998 yang sangat berpengaruh terhadap biaya pekerjaan konstruksi,
maka jika dihitung berdasarkan harga tahun 1999 total investasi IPLBM Tlogomas  mencapai
Rp.12.614.000

Dari studi yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap kelima IPLBM di kota Malang pada
bulan Maret 1999, disimpulkan bahwa total investasi per keluarga yang diperlukan untuk
membangun satu unit IPLBM adalah sekitar Rp.285.000 atau sekitar 33 US $ (nilai tukar
rupiah pada saat studi dilaksanakan adalah Rp.8.900 per 1 US $). Biaya ini tidak termasuk
pembangunan jamban atau kamar mandi. Sebagai perbandingan, biaya pembangunan satu
unit tangki septik saat ini adalah sebesar Rp.300.000-Rp.400.000, dan biaya pemeliharaan
(penyedotan tinja) sekitar Rp.50.000-Rp.100.000 per tahun.

Dengan asumsi pembayaran kembali dapat dicicil selama 20 bulan � yang kelihatannya
merupakan pola yang terjadi saat ini � maka cicilan per bulan per keluarga adalah sebesar
Rp.14.000 atau sekitar 1,7 US $.

· Biaya Operasi dan pemeliharaan

Setiap keluarga yang memiliki sambungan rumah diwajibkan membayar dana pemeliharaan
bulanan sebesar Rp.750. Dana yang terkumpul digunakan untuk memberi honor satu orang
warga yang ditunjuk sebagai operator instalasi pengolahan limbah. Untuk perbaikan besar,
masyarakat memusyawarahkannya untuk dapat mengumpulkan dana sesuai dengan
kebutuhan.

Berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan UNDP/World Bank setiap keluarga yang
menjadi pelanggan IPLBM di Malang mengeluarkan biaya kurang dari 1% dari total belanja
keluarga per bulan untuk dana pemeliharaan IPLBM. Jika dibandingkan dengan temuan
studi ADB (1999) yang menyatakan bahwa masyarakat bersedia membayar retribusi sampah
dan kebersihan sebesar 2-4% dari penghasilan keluarga per bulan, maka biaya pemeliharaan
IPLBM di atas jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan karena IPLBM merupakan sistem yang
relatif murah dalam pengoperasiannya dibandingkan dengan biaya rata-rata sistem sanitasi
setempat atau terpusat lainnya di Indonesia.

· Aspek Kelembagaan IPLBM di Malang

Sudah umum diketahui bahwa dari berbagai macam pembangunan prasarana dan sarana
yang ditujukan untuk digunakan oleh dan bagi kepentingan masyarakat yang dilakukan
tanpa mengikut sertakan masyarakat dari awal proses tidak hanya menjadi suatu
pembangunan yang tidak berkesinambungan, bahkan banyak yang sama sekali tidak pernah
beroperasi dan menjadi bukti kemubaziran investasi.

Pelajaran yang dapat dipetik dari sukses pembangunan yang bertumpu pada masyarakat
adalah perlunya upaya yang kuat dalam memobilisasi dan membangkitkan partisipasi
masyarakat dalam seluruh aspek pengambilan keputusan, konstruksi dan pengelolaan
prasarana dan sarana yang akan dibangun yang dalam TOR ini disebutkan sebagai bagian
yang tersulit.

Dari beberapa contoh sukses pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, terbukti akan
adanya kaitan yang kuat dan langsung antara kadar atau tingkat partisipasi masyarakat
dengan pengelolaan yang sukses.
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Dari pengalaman di Tlogomas terbukti bahwa tidak merupakan suatu keharusan bahwa
pemerintah daerah selalu dalam posisi yang mendominasi masalah pengaturan
kelembagaan. Adalah hal yang tidak realistis untuk mengharapkan pemerintah daerah
sebagai penyedia seluruh kebutuhan yang diharapkan masyarakat, merupakan suatu hal
penting untuk mengidentifikasi lembaga lain yang bisa mengisi peranan ini secara efektif.
Pemerintah daerah sebaiknya berlaku sebagai lembaga yang memberikan pelayanan teknis
sehingga standard nasional maupun peraturan yang berlaku bisa dipenuhi.

Pelajaran utama yang dapat dipetik adalah: kelompok kurang mampu di perkotaan Indone-
sia ternyata dapat membuktikan bahwa mereka mampu mengawali, mengorganisir,
merancang, mewujudkan dan mengoperasikan instalasi pengolah limbah terpadu hasil upaya
mereka sendiri. Kadar keterlibatan masyarakat yang  demikian  tinggi  di  dalam  seluruh
aspek  pembangunan  IPLBM  yang menentukan keberhasilannya. Dan juga sangat jelas
bahwa keberadaan seorang �animator� atau penggerak adalah penting - dalam hal ini Bapak
Agus Gunarto - yang membuat proses sosial bisa berlangsung.

Dalam hal pembangunan IPLBM dengan cakupan pelayanan terbatas, maka kewenangan
untuk membuat keputusan perlu dilaksanakan di tingkat pelanggan maupun oleh mereka
yang bertanggung jawab langsung di dalam operasi dan pemeliharaan.

· Pemilihan Lokasi

Berdasarkan diskusi dengan berbagai pihak terkait pengembangan kawasan Danau Toba
serta pengamatan di lapangan, maka dari lima satuan kawasan permukiman yang termasuk
dalam PJM Kawasan Danau Toba lokasi yang dipilih untuk proyek percontohan IPLBM adalah
Kawasan Tomok-Tuktuk di Pulau Samosir. Diskusi dengan pihak-pihak terkait dilakukan
baik di Jakarta maupun di Medan. Instansi dan organisasi yang terlibat dalam diskusi
diantaranya adalah:

· Direktorat Jendral Cipta Karya yang terdiri atas Bina Program Wilayah Barat, Bina Teknis
Wilayah Barat, dan Bina Pelaksanaan Wilayah Barat;

· Kanwil Pekerjaan Umum di Medan
· Kantor Cabang PDAM Tirtanadi di Parapat
· Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba

Berbagai faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan Kawasan Tomok-Tuktuk sebagai
lokasi proyek percontohan IPLBM adalah:

· Merupakan kawasan yang termasuk dalam Perencanaan Jangka Menengah (PJM)
Kawasan Danau Toba;

· Memiliki konsentrasi penduduk yang cukup;
· Memiliki kemiringan lahan antara 8-25 % sebagai salah satu syarat teknis untuk

membangun IPLBM dengan sistem gravitasi;
· Tersedianya air bersih yang cukup secara terus menerus;
· Merupakan salah satu lokasi sumber pencemaran Danau Toba karena belum memiliki

sarana pembuangan limbah yang memadai;
· Merupakan salah satu lokasi tujuan bagi para turis baik mancanegara maupun domestik,

cukup banyak rumah penduduk difungsikan sebagai penginapan;
· Sesuai untuk  pengembangan IPLBM dengan sistem modular.

Tomok-Tuktuk terletak di arah Timurlaut Pulau Samosir dengan luas sekitar 1.720 Ha,
merupakan lokasi yang paling mudah dicapai dari daratan Pulau Sumatera (Parapat). Lalu
lintas kapal sebagai sarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat di kawasan
Danau Toba yang paling ramai adalah antara Parapat dengan Tuktuk-Tomok. Berpenduduk
kurang lebih 3.325 jiwa. Penggunaan lahan masih didominasi oleh kegiatan pertanian. Luas
daerah terbangun yang digunakan untuk pariwisata yang bercampur dengan permukiman
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adalah sekitar 74 Ha. Dengan demikian kepadatan penduduk di daerah terbangun adalah 45
jiwa/Ha.

Permukiman penduduk terpola secara berkelompok di sepanjang jalan sejajar garis pantai
yang melingkari Pulau Samosir. Disamping hotel-hotel yang ada, cukup banyak penduduk
yang memfungsikan rumahnya sebagai penginapan untuk para turis atau membuka
restoran. Di Tomok-Tuktuk ini terdapat obyek wisata lain selain keindahan Danau Toba
yang cukup sering dikunjungi turis yaitu makam Raja Sidabutar. Secara administratif Tomok-
Tuktuk merupakan bagian wilayah Kabupaten Toba-Samosir.

Kemiringan lahan yang bervariasi antara 8-25% memudahkan penduduk untuk membuang
limbah rumah tangga langsung ke Danau Toba. Walaupun belum pernah dilakukan survai,
namun dari wawancara dengan aparat terkait serta pengamatan lapangan dapat disimpulkan
bahwa hampir seluruh limbah rumah tangga dan hotel dialirkan langsung ke Danau Toba.
PJM Kawasan Danau Toba mendeteksi bahwa limbah rumah  tangga  memang  menjadi
masalah utama di wilayah Tomok-Tuktuk. Penggunaan tangki septik masih sangat sedikit,
bahkan sampah padat dari permukiman yang bercampur dengan hotel dibuang langsung ke
Danau Toba dan tingkat pencemaran yang disebabkan oleh total coli berada di atas baku
mutu air limbah.

Tomok-Tuktuk ini masuk dalam wilayah pelayanan PDAM Tirtanadi Cabang Parapat dengan
cakupan pelayanan sekitar 39% dari jumlah penduduk. Penduduk yang tidak menjadi
pelanggan PDAM menggunakan Danau Toba sebagai sumber airnya yang diperoleh dengan
bantuan tenaga surya.

· Komponen Kegiatan Proyek Percontohan IPLBM

Pembentukan Tim Inti

Meyakinkan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, memotivasi dan kemudian
menggalang masyarakat untuk mau bekerja bersama-sama mewujudkan suatu gagasan
yang baik merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan proyek percontohan
IPLBM. Untuk itu diperlukan seorang spesialis pembangunan masyarakat (Community De-
velopment Specialist/CDS) yang sudah cukup berpengalaman.

CDS ini sebaiknya dibantu oleh satu atau dua orang warga masyarakat setempat sebagai
koordinator pembangunan masyarakat (Community Development Coordinator/CDC) yang
berminat serta memiliki kemauan untuk mencoba gagasan ini, disukai dan dihormati oleh
warga masyarakat yang bersangkutan. Dengan sistem ini diharapkan bahwa CDS dapat
menstranfer pengetahuan serta kepiawaiannya kepada CDC dalam memobilisasi masyarakat
sehingga muncul CDS-CDS dari warga masyarakat setempat.

Studi Banding Tahap I

Untuk dapat memperkenalkan IPLBM Tlogomas kepada masyarakat Tomok-Tuktuk, spesialis
pembangunan masyarakat (CDS) dan koordinator pembangunan masyarakat (CDC) terpilih,
perlu diperkenalkan terlebih dahulu dengan IPLBM Tlogomas. Mereka harus melihat sendiri
teknologi serta mekanisme sistem pengelolaan IPLBM Tlogomas di Malang untuk dapat
memahaminya dengan baik.

Dengan demikian, dalam studi banding tahap I ini paling sedikit 4 orang akan melakukan
perjalanan ke Malang, terdiri atas satu orang penanggung jawab proyek percontohan IPLBM
dan satu orang CDS, keduanya dari Jakarta serta dua orang CDC terpilih dari lokasi proyek
percontohan di Tomok-Tuktuk.
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Diseminasi IPLBM

Tim inti yang terdiri atas satu orang CDS dan dua orang CDC mulai melakukan pekerjaannya
dengan mendiseminasikan IPLBM kepada masyarakat di lokasi proyek. Diseminasi
dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan diskusi kelompok terarah serta dari
pintu ke pintu, yang terakhir ini merupakan cara yang paling efektif. Waktu yang diperlukan
untuk diseminasi kurang lebih dua bulan.

Mobilisasi masyarakat

Tim inti mendata serta mengumpulkan keluarga yang berminat dan berkemauan untuk
membangun IPLBM untuk berembug serta membuat komitmen akan hal-hal berikut: berapa
dana yang dapat disediakan oleh masyarakat, berapa kontribusi setiap keluarga; jika
diperlukan dukungan dana dari luar darimana dan bagaimana cara memperolehnya -
termasuk didalamnya siapa yang akan diserahi tanggungjawab keuangan proyek selama
dan setelah pekerjaan konstruksi; pembentukan pengurus, baik untuk tahap konstruksi
maupun pasca konstruksi; dan jadwal pelaksanaan proyek.

Mobilisasi masyarakat merupakan komponen kegiatan yang memerlukan fleksibilitas tinggi
dalam hal waktu yang diperlukan. Karakteristik atau budaya masyarakat setempat,
kebiasaan, pekerjaan dan kondisi fisik wilayah setempat sangat berpengaruh pada upaya
untuk mempengaruhi minat masyarakat pada pembangunan IPLBM. Pengalaman di beberapa
lokasi di Jawa mengindikasikan bahwa waktu yang diperlukan untuk memobilisasi
masyarakat paling sedikit adalah enam bulan. Dan untuk sampai pada tahap pengoperasian
diperlukan tambahan waktu selama enam bulan. Dengan demikian, waktu keseluruhan
yang diperlukan dalam pelaksanaan IPLBM adalah sekitar satu tahun.

Studi Banding Tahap II

Samarnya pengetahuan masyarakat tentang adanya kebutuhan pelayanan limbah secara
umum terjadi karena masih banyak warga yang belum mengerti sistem pengolahan limbah
terpadu, atau mengetahui manfaatnya dan adanya kemungkinan untuk membangunnya
dengan cara yang inovatif dan murah. Contoh di Tlogomas adalah bukti kuat dimana
masyarakat ternyata bisa membangunnya secara mandiri. Sebelum sistem ini dibangun,
masyarakat tidak mempunyai gambaran tentang kemungkinan yang lain. Juga, tidak karena
pengertian yang selama ini dipegang, bahwa sistem limbah terpadu mesti �besar dan mahal�,
pemerintahpun tidak  menginformasikan kepada masyarakat adanya pilihan yang murah,
apalagi membangun sistem percontohan.

Jika masyarakat sudah memiliki komitmen mengenai dana, rencana sampai ke jadwal
pelaksanaan proyek, maka paling sedikit limabelas orang atau sepertiga dari jumlah keluarga
diberi kesempatan untuk melihat sendiri IPLBM Tlogomas di Malang agar mereka memiliki
pemahaman yang optimal mengenai IPLBM sehingga dapat melaksanakan pembangunan
dengan lebih baik di lingkungannya sendiri.

Jika ditempuh melalui jalan darat, maka Danau Toba dengan kota Malang berjarak lebih
dari 2.000 KM dan memerlukan lima hari perjalanan. Akan lebih efisien jika jarak yang
jauh, waktu tempuh yang cukup lama serta biaya perjalanan yang dikeluarkan dapat
dimanfaatkan sekaligus untuk melihat contoh sukses dari IPLBM di kota lain yang dilalui
yaitu Yogyakarta dan Bandung. Lihat Gambar 4.
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Detail Engineering Design

IPLBM Tlogomas yang dibangun berdasarkan rancangan yang bersifat teknologi rakyat telah
terbukti berfungsi dan beroperasi dengan baik, namun demikian akan lebih baik jika
dilakukan penyempurnaan di bidang teknis baik dalam pembuatan rancangbangun maupun
pengoperasian sarana.

Penyesuaian standar teknis yang cocok dengan realitas fisik lingkungan maupun ekonomi
kelompok masyarakat yang diberikan sejak awal kepada masyarakat yang telah bersepakat
untuk membangun IPLBM akan lebih menjamin konstruksi dan pengoperasian yang sukses
dari sarana yang akan diwujudkan.

Pelatihan: DED; konstruksi; pengelolaan teknis; dan pengelolaan keuangan.

Rasa kepemilikan masyarakat akan suatu sarana akan lebih besar jika masyarakat terlibat
secara langsung dalam setiap aspek pembangunannya. Karena itu rancangan yang bersifat
teknologi rakyat - sederhana dan mudah difahami - sangat sesuai untuk sebuah IPLBM.
Namun demikian, akan lebih menguntungkan lagi bila ada advis teknis yang memadai di
awal pembangunannya terutama untuk DED sehingga dapat dipastikan bahwa IPLBM yang
terbangun nantinya langsung dapat difungsikan.

Pelatihan teknis sederhana dan tepat guna diberikan sejak awal di lokasi proyek untuk
seluruh keluarga yang telah memiliki kesepakatan untuk membangun IPLBM. Termasuk
di dalamnya pelatihan mengenai mekanisme kelembagaan yang transparan dan mampu
mengelola dana, membukukan secara benar sehingga korupsi dapat dihindari.

Pekerjaan Konstruksi

Kadar keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam seluruh aspek pembangunan IPLBM
merupakan faktor penentu keberhasilan. Meskipun demikian, akan sangat tidak efisien
jika seluruh anggauta kelompok masyarakat terlibat pada kegiatan konstruksi. Dalam
kegiatan konstruksi tetap harus digunakan dua orang tukang yang berpengalaman yang
dapat dibantu oleh empat atau lima orang anggauta kelompok masyarakat.



Stone Environmental, Inc. 20

Supervisi

Sekalipun fasilitasi termasuk pelatihan untuk kelompok masyarakat yang bersepakat untuk
membangun IPLBM telah diberikan, namun tetap diperlukan pengawasan sampai sarana
selesai dibangun dan dapat difungsikan serta beroperasi dengan baik. Penanggungjawab
proyek sangat tepat diberi tugas pengawasan sekaligus memberi bantuan teknis jika timbul
masalah selama perencanaan, konstruksi dan pengoperasian awal.

· Perkiraan Biaya Proyek Percontohan IPLBM Tomok-Tuktuk

Sudah umum difahami bahwa masyarakat yang relatif mampu sekalipun tidak akan mampu
untuk mendanai seluruh biaya pembangunan sebuah instalasi limbah terpadu dan
mengoperasikannya dengan efektif jika waktu yang tersedia terbatas. Dengan demikian,
tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah mencari cara paling tepat dalam
penyaluran dukungan dana untuk membantu masyarakat, tanpa membuat mereka terjebak
dalam rantai panjang prosedur birokrasi dan menghindarkan kebocoran dana karena praktek
korupsi.

Tanpa adanya bantuan pendanaan yang wajar dan konsisten - untuk advis teknis dan pada
situasi tertentu juga untuk kegiatan konstruksi � adalah sulit membuat IPLBM yang secara
teknis telah sukses untuk ditiru dan diterapkan secara luas. Masalahnya adalah, bagaimana
bantuan dari luar dapat merangsang pembiayaan dari, untuk dan oleh masyarakat sendiri
tanpa merusak harapan dan rasa �memiliki� mereka. Misalnya dengan disediakannya dana
terbatas sebagai �stimulan� begitu masyarakat mempunyai gagasan dan bersepakat untuk
membangun IPLBM. Jumlah stimulan yang diberikan harus dihitung dengan cermat sehingga
tidak sampai menyepelekan kemampuan masyarakat dalam menghimpun dananya sendiri.

Dilihat dari besaran dananya, maka dana yang diperlukan untuk melaksanakan proyek
percontohan IPLBM di Tomok-Tuktuk  ini cukup besar yaitu sekitar Rp.183.573.610 atau US
$ 22.947, walaupun biaya yang diperlukan untuk pembangunan prasarananya sendiri hanya
sebesar 32.000.000 (17%). Sebagian besar dari dana tersebut (36%) digunakan untuk biaya
perjalanan studi banding yang merupakan bagian penting dari mobilisasi  masyarakat. Bagian
terbesar berikutnya (22%) adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa spesialis
pembangunan masyarakat (CDS) dan koordinator pembangunan masyarakat (CDC) yang
bekerja selama satu tahun penuh. Meskipun demikian, jika proyek percontohan ini sukses
dan dapat direplikasi di lokasi lain di kawasan Danau Toba, maka biaya awal yang sudah
dikeluarkan tersebut menjadi sangat kecil dibandingkan dengan manfaatnya bagi masyarakat
dan lingkungan setempat.

Rincian perkiraan biaya untuk setiap komponen kegiatan Proyek Percontohan IPLBM Tomok-
Tuktuk adalah sebagai berikut:

· Pembentukan Tim Inti Rp.12,755,000 (7%)
· Studi Banding Tahap I Rp.10.716.400 (6%)
· Diseminasi IPLBM Rp.  2.250.000 (1%)
· Mobilisasi masyarakat Rp.  7.900.000 (4%)
· Studi banding Tahap II Rp.41.413.700 (23%)
· DED Rp.  8.000.000 (4%)
· Pelatihan Rp.11.050.000 (6%)
· Konstruksi Rp.32.000.000 (17%)
· Honorarium CDS & CDC Rp.40.800.000 (22%)
· Biaya tak terduga Rp.16.688.510 (10%)
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Dalam perhitungan biaya tersebut di atas digunakan beberapa asumsi berdasarkan kondisi
setempat  terutama  pada biaya  konstruksi  sehingga  standard biaya konstruksi sebesar US
$ 33 menjadi US $ 50. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah:

· kepadatan yang jauh lebih rendah sehingga jarak suatu rumah dengan rumah lainnya
cukup jauh, konsekwensinya adalah pembongkaran pipa air limbah yang sudah ada dan
pemasangannya kembali untuk dihubungkan ke pipa induk akan jauh lebih mahal;

· bahan bangunan yang diperlukan memerlukan biaya ekstra untuk membawanya ke
Pulau Samosir;

· jumlah KK yang jelas sedikit untuk dilibatkan pada tahap awal ini;
· standard upah setempat, khususnya upah tukang yang cukup ahli untuk menjamin mutu

pekerjaan; dan
· nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sangat fluktuatif.

Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan biaya perjalanan studi banding demi
penghematan adalah dengan menggunakan kombinasi kapal laut untuk perjalanan Medan-
Jakarta dan sebaliknya serta kereta api dan mobil untuk perjalanan Jakarta-Malang-Jakarta.
Perlu dicatat bahwa dalam perkiraan biaya di atas belum diperhitungkan biaya yang harus
dikeluarkan untuk pembebasan lahan yang diperlukan seluas kurang lebih 100 m2 dan
jasa konsultasi dari penanggung jawab pekerjaan.

· Jadwal pelaksanaan proyek percontohan IPLBM

Waktu minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek percontohan IPLBM sampai
prasarana tersebut terbangun dan berfungsi adalah sekitar satu tahun. Persiapan masyarakat
sedikitnya memerlukan waktu enam bulan sebelum kegiatan konstruksi dapat dimulai.
Rincian jadwal pelaksanaan proyek percontohan IPLBM berdasarkan komponen kegiatannya
dapat dilihat pada Diagram 2.



Stone Environmental, Inc. 22



Stone Environmental, Inc. 23

Referensi

1. Wright, A.M. 1997, Towards a Startegic Sanitation Approach: Improving the
Sustainability of Urban Sanitation in Developing Countries. UNDP-World Bank Water
and Sanitation.

2. Bakalian, A., Wright, A., Otis, R., de Azevedo Netto, J. 1994, Simplified Sewerage:
Design Guidelines. UNDP-World Bank Water and Sanitation Program.

3. World Bank 1993, Indonesia: Urban Public Infrastructure Services. Report No. 12154-
IND Washington, DC.

4. World Bank 1996, World Bank Experiences with Provision of Infrastructure Services
for the Urban Poor: Preliminary Identification and Review of Best Practices. Transpor-
tation, Water and Sanitation Drainage Department, Draft September 1996.

5. UNDP-World Bank 1998, Community Water Supply and Sanitation Conference.

6. UNDP-World Bank, Community Water and Sanitation Program. Implementation Strat-
egy for Community Managed Water and Sanitation.

7. Directorate General of Human Settlements, Public Works Department 1993,  Feasi-
bility Study for Waste Water Master Plan and Detail Design of Lake Toba.

8. Directorate General of Human Settlements, Public Works Department 1996, Medium
Terms Capital Investment Plan of Lake Toba Area.

9. Directorate General of Human Settlements, Public Works Department 1997,  Waste
Water Management of the Parapat-Ajibata of Lake Toba Area, North Sumatera Prov-
ince.



Stone Environmental, Inc. 1

Lampiran 1

Informasi aspek pembiayaan dari kelima IPLBM di kota Malang dikumpulkan
melalui survai dengan sampel sebesar 10%-50% dari rumah tangga yang memiliki
sambungan ke IPLBM. Informasi mengenai latar belakang pembangunan IPLBM
dan keterlibatan pihak luar dalam hal pendanaan diperoleh dari diskusi infor-
mal dengan masing-masing komunitas yang terlayani oleh IPLBM.

Investasi yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem IPLBM, terdiri atas
beberapa komponen: (i) investasi umum untuk membangun instalasi pengolah
limbah dan jaringan pipa utama; (ii) investasi semi-umum untuk masing-masing
sambungan rumah ke jaringan pipa utama; dan (iii) investasi perseorangan untuk
membangun WC dan sebagainya. Kronologi pembangunan sistem IPLBM dengan
berbagai sumber investasinya disajikan secara ringkas pada tabel berikut.

Tabel 2:  Sumber Pembiayaan Investasi Umum dan Kronologi IPLBM

Lokasi Tlogomas Watugong Mergosono Bareng Samaan

Permulaan
Proyek

1985 Mar 1997 Mar 1997 Mar 1997 Nov 1997

Mulai

Beroperasi

1987 Jul 1997 Jul 1997 Aug 1997 May 1998

Total Investasi
Umum &

Semi-Umum

6,000,000 17,000,000 18,500,000   4,295,000   6,100,000

Dari
Masyarakat

6,000,000
100%

8,800,000
51.7%

16,000,000
86.5%

2,045,000 3

47.6%
    600,000

9.8%

Dari

Pemerintah

 -

0%

1,000,000

5.8%

  2,500,000

13.5%

2,250,000

52.4%

5,500,000

90.2%

Dari Sumber
Lain

 -
0%

7,200,000 2

42.3%
 -

0%
-

0%
-

0%

Kontribusi per
Rumah Tangga

95,000 1 75,000 100,000 50,000 4 20,000
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Catatan: Seluruh biaya adalah dalam Rupiah pada saat konstruksi. Baris terakhir adalah
biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh tiap rumah tangga sebagai kontribusi.

1. Di Tlogomas, rumah tangga yang paling tidak mampu hanya wajib memberikan
kontribusi sebesar Rp. 75,000, sementara rumah tangga lain memberikan kontribusi
lebih besar.

2. Watugong mendapatkan dana sebesar Rp. 17.000.000, untuk berbagai perbaikan
prasarana  lokal  (terutama  jalan dan  sanitasi).  Dari  jumlah  tersebut,  sekitar Rp.
7.200.000, digunakan untuk membuat prasarana air limbah.

3. Di Bareng, kontribusi masyarakat yang terakumulasi hanya mencapai Rp. 450.000,
dan sisa kebutuhan dana diperoleh dari seorang warga yang kaya; aturan yang harus
dipenuhi berkenaan dengan sistem pra-bayar ini tidak jelas, dan sebagai akibatnya
terjadi konflik yang serius di tengah masyarakat bersangkutan.

4. Di Bareng, hanya Rp. 22.000 yang dikumpulkan dari masing-masing rumah tangga.
5. Di Samaan, dana pembangunan dalam jumlah besar berasal dari program khusus

pemerintah yang disebut �Jaring Pengaman Sosial� (JPS). Dengan kata lain, IPLBM
di Samaan dimotori oleh pemerintah.

Kolam Pengolah nomor 1 & 2
(atas) dan kolam ikan (bawah)

Dibawah jalan setapak ini terletak
pipa utama dari sistem pengolah
air limbah masyarakat

Difoto oleh Haryatiningsih
8 Juli 1999

IPLBM Tlogomas dalam Gambar
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Lampiran 2
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