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IR BERSIH dan lingkungan pemukiman yang
sehat merupakan saiah satu keburuhan dasar
masyarakat se rta me mpunyai peran a n yan g
sangat trategis, terutama dalam pe ningkatan kuaiitas·
kesehatan d an produktifitas m asyarakat maupun dalam
m endo ro ng penumbuhan perekono mian .
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Sejak awal PJP-1, Pemerintah relah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pe mbangunan sarana
penyediaan air ber ih (PAB) dan penyehatan lingkunga n
pemuk ima n (PLP), re rutama d a lam m e ningkatka n
kemudaha n pe laya nan bagi kelo mpok masyarakar be rpenghasila n re ndah di perkoraa n maupun di perdesaa n,
bagi daerah yang kurang berkembang sen a dae rah rawan
air m aupun bagi daerah rawan penyakit ya ng dirularkan
m elalui ai r.

PemiHmgunnu nir bersib dnn penye1Jflfl111 lingkungnn pt'rmukimtm perdesatm di Propinsi Dauab fstimewa Aceb
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Dalam PJP-1 , pembangunan sa ra na PA B yang diselenggaraka n melalui program pemerintah maupu n
secara swadaya o leh m asyarakar relah me njangkau
(60% penduduk {perko raan (70 %, perdesaa n (55%)}
sedangkan sarana pembangunan sara na PLP khususnya
dirilik dari pe nyediaan ja mban keluarga relah menjangkau 55 % penduduk {perkoraan (75% perdesaan
(39%)}.

Pembangwum air bersiiJ dan peuyehatall lillgku11ga11 permukimftll di Propi11si Sumarerft Utftrft
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D a la m ra n g ka m ewujudka n p e ningk a t a n d a n
pem erataan kesejahteraan bag i seluruh rakyat Indonesia, G BH N 1993 sarana PAB dan PLP perdesaan harus
dilanjurkan dan ditingkarkan serta diarahkan unruk :
• Menunj ang pening karan ku aliras kesehara n m asyarakar dan lingkungan kehidupan di perdesaan;
• M enunjang pertumbuhan wilayah khususnya dalam
m enunjang perceparan pembangunan d esa dengan
m em perharikan keseimbangan antara pengembangan
pedesaan dan perko raan;
• Mengindahkan persyaratan mini m um PAB dan PLP
yang layak, sehar, am an dan serasi dengan lingkungan
serta rerjangkau oleh masyarakar luas; d an
• M emberikan perharian khusus kepad a masyarakat
ya ng berpenghasilan menengah dan rendah (khususnya dalam penge ntasan kemi skinan dan d esa rerringgal)
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Pem brmgwum nir bersib dnn
penyeb fltnn lingkungnn permukimnu
perdesnnn di Prop insi Sumntem Bnrnt
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Pem bnngunnn sumur gnli snngnt bel711fllifdnt bngi pemluduk ynng tinggnl di dnerniJ perdesnnn
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GBHN 1993, juga mengamanatkan bahwa pembangunan nasional
(termasuk pembangunan sarana PAB dan PLP perdesaan)
Dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah:
• Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan;
• Pemerinrah berkewajiban unruk mengarahkan , membimbing serta
menciprakan suasana yang menunjang; dan
• Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, usaha
negara, usaha swasra dan masyarakar perlu lebih ditingkatkan.
Sasaran, kebijaksanaa, program serra srraregi pembangunan sarana PAB dan
PLP perdesaan dalam PJ P-11 dan Repel ita Vl dikembangkan dengan
berlandaskan kepada pengarahan-pengarahan GBHN 1993 seperri rersebur
di aras.

f'embangunnn 11ir bersib d1111 penyebn11111 lingkung11n permukimnn
prrdesrum rli l'ropimi Rir111
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Kondisi Akhir PJP-1,
Tantangan Kendala
dan Peluang
KONDISI AKHIR PJP-1
D ala m PJP -1 pemba ng unan sa rana PAB d an PLP
perdesaan diselenggarakan sebagai bagian integral dari
Program Pembangunan Desa.
I. I. Sampai dengan akhir PJ -1 , 66% penduduk Indo nesia (1 24,8 jura jiwa) tinggal di w ilayah
perdesaan dengan laju perrumbuhan rata-rata
0,8% per tahun . Pembangunan selama PJP-1 dari
sejumlah 63.920 desa di seluruh Indo nesia hanya
2% yang masih berstatus desa swadaya, 2 1% desa
swakarya d an 77% desa swasembada.

Prmbrmgwum nir busih dnu peuyehntnu liugkuugnu pennukimnn
perdrsnnu di Propimi }nmbi
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Semenrara iru pada akhir PJP - I masih dihadapi
kenyaraan adanya 20.633 desa rerringgal dimana
( 95 % sebagai akibar rawan prasarana dan sarana
dasar.
I. 2. Pem en uhan keburuhan air bersih semakin

meningkar, serra menjangkau ( 50% penduduk
perdesaan, dengan rincian sisrem penyediaan air
bersih sebagai berikur :
- Perpipaan
- Perlindungan mara air
- Pompa rangan
- Sumur gali dengan pasangan

: 5%

: 9%

: 6%
:29 %

Sedangkan bagia.n masy arakar selebihn ya
memenuhi keburul.an air dengan cara yang
belum memadai sebagai berikur :

Pembnugtmmt air bersib dnu peuyebntnn liugkuugmt ｰｾｮｵｫｩｭ＠
perdesnnu di Sumntem Selntmt
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Pembangunan hidrnn umum di daerab perdesaan
juga dilaksanakan guna memmjang kegiatan sosial
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• Penampungan air hujan yang kurang memenuhi syarat : 3 %
• Mara air ta npa perlindungan : 10%
: 28%
• Sumur gali tanpa pasangan
• Sungai dan air permukaan lain : I 0%
1.3. Kesada ran m asyarakat terhadap kesehatan/
li ngkungan telah semakin berkembang disertai
ke t e rlibatan m asya raka t k hu susnya dalam
peme lih araa n kebersihan d a n ke lesta rian
lingkungan. Dalam Repelita V telah dilancarkan
program peningkatan penanggulangan air lim bah
serempat.
1.4 . Dalam PJP-I penyelenggaraan pembangu nan
sarana PAB dan PLP perdesaan sebagai bagian integra l d a ri PrografJl Pemban g unan Desa,
Pelaksanaanya benumpu pada pendayagunaan
lembaga pem erintahan dan lembaga kemasyarakatan desa, dengan peran serta aktif anggota
masyarakat.
Tanggung jawab pengembangan, pengelolaan dan
pengendalian program ada pada pemda tingkat II
sedangkan pemda tingkat I dan pemerinyahan
..

.
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Pmzbangunan air bersih dan ｰｭｹ･ｬｾ
pertksaan di Propinsi Lamp ung
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pusar memberikan arahan kebijaksanaan, pembinaan dan
bamuan reknis sen a pengawasan pada umumya.
1.5. Pembangunan sarana PAB dan PLP perdesaan yang berrumpu
kep ad a pe ra n serra m asya raka r re rsebur rela h b erhasil
menjangkau pelayanan dasar bagi masyarakar perdesaan yang
lebih luas. Walaupun dem ikian, ringkar keberhasilan diamara
berbagai desa masih belum merara, am ara lain sebagai akibar
perbedaan kondisi geografis, karakrerisrik sosial ekonomi serra
porensi d an ringkar perkem bangan masing-masing desa.

Pembnngwum air brrsib dan penyrbntnn lingkungnn pennukinum perdesnnn di Propimi Knlimnntnn Bnrnt
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TANTANGAN
1993 se rra kondisi
M e mperhatikan araban G BH
akhir PJP-1, maka tantangan pembangunan sarana PAB
d an PLP, yang dihad api dalam PJP- II adalah :
• M e menuhi kebutuh a n bag i m asya raka t berpen daparan rendah , dalam me ndukung upaya pe nanggulangan kemiskina n ;
• Mengu ra ng i kesenjangan pelayanan guna menunjang upaya penyerasian perkembangan a n tar d esa
serra anrara perdesaan dan perkoraan; dan
• Meningkarkan peran masyarakar serra memantapkan pembi naa n da n pe n gelolaa n p e mban gun an
sarana PAB-PLP seca ra berkelanjuran.

f

Pembangurum air busib dan pmyelmtan lingku11gan pennukima11
p erdesaa11 di Propinsi Kalimanta11 Se!Atan
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KENOALA
Berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan
sa rana PAB- PLP perdesaan yang be rrumpu kep ada
peran serra m asyarakat rersebut anrara lain ad alah:

Kere rbarasa n kemampuan cumber daya manusia
rerutama dalam pemahaman aK.an arri keseharan dan
penguasaa n reknologi bagi pen ye le n gga raa n
pembanguna n be rwawasan lin gkunga n ya n g
bertumpu pada pe ran sreta masyarakar;
- Kererbatasan kemampuan lembaga pemerinrahan dan
lembaga kemasyarakaran desa ; dan
- Kere rbarasa n pendapatan dan po rensi desa guna
mendukung program dimaksud.
D e mikian pula halnya masalah konsistens i dan
efekr iviras pe mbinaan reknis , · banruan rekn is dan
pengendalian program dari jajaran pemda ringkar II ,
pemda ri ngkat I maupun dari pemerinrah pusat masih
Pi!mbnngunrm air bersib dnn penyt'baum fingkungnn
pemmkimrm pi!rdesnnn di Propinsi Kalimmtlnn Timur
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Pembnngunnn air bersib dan penyebntrw lingkungnn permukimnn perdesnnn
di Propinsi }awn Tengnb
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PELUANG
Beberapa pel ua ng bagi pe ning katan pe mba ngunan
sarana PAB-PLP disamping d ari has il yang dicapai
dalam PJP-1 adalah:
• Makin meningkatnya kemampuan masya ra ka r
perdesaan, pendaparan desa, pendaparan d aerah maupun pe ndapatan nasional sejalan d engan me ningka rnya hasil-hasil pembangunan;
Terkendalinya pe rrumbuha n dan perse ba ra n pe nduduk perdesaan yang d apat mengura ngi rekana n
peningkara n keburuha n;
• Meningkarnya hasil pengemba nga n d an penguasaan
reknologi repar guna;
• Meningkarn ya kem ampuan dan peran dun ia usah a
dalam menunjang pemba ngunan; d a n
• Meningkarnya kejelasan rugas d an koordinasi d ala m
penyelengga raan pembangunan.

Pembangmwn air bersib dan penyebatan lingkungan permukiman perdesaan di Propinsi }t1wa Barnt
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Sasaran, Kebijaksanaan dan
Program Pembangunan
SASARAN
Dalam Repelira VI, sasaran pembangunan sarana PAB-PLP perdesaan
mencakupi:
1. 1. Sasaran yang bersifar pokok:
Makin rerarah dan meraranya pemenuhan keburuhan masyarakar dengan
kualiras pelayanan yang layak sena terjangkaunya rerurama bagi
masyarakar berpendapatan rendah.
1.2. Sasaran yang bersifar pendukung meliputi:
• Makin efisien dan efekri fnya pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjuran;
• Makin meningkamya peran sena masyarakat, koperasi dan dunia usaha;
dan
• Makin meningkamya kesempatan usaha dan lapangan kerja dalam
bidang indusrri penunjang pembangunan sarana PAB-PLP.

l'embangunan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman perdesaan di l'ropimi Bali
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KEBIJAKSANAAN
Untuk mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas,
kebijaksanaan pembangunan sarana PAB-PLP perdesaan Repelita VI meliputi:
• Penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas,
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan
tingkat pelayanan yang layak dan terjangkau oleh
masyarakat luas;
• Peningkatan peran sen a masyarakat d an dunia usaha;
• Pemantapan kelembagaan d an pola pengelolaan
pembangunan secara terpadu;
• Pengembangan sistem pendanaan rer uram a yang
d apat membantu masyarakat berpendapatan rendah;
dan
• Pengembangan perangkat peraturan perundangan
pendukung.

Pembangunan air bersib dan penyebatan lingkungan
permukiman perdesaan di Propinsi N usa unggam Timur
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Dalam rangka mewujudkan berbagai sasaran d an
melaksanakan kebijaksanaan pembangunan sarana PABPLP tersebur dikembangkan beberapa program yang
meliputi:
1.1. Program penyediaan dan pengelolaan ai r bersih
perdesaan, dengan kaegiatan meliputi:
• Meningkatkan penyediaan dan mengoptimalkan
pemanfaatan sarana produks i ya ng sudah
dibangun umuk 22.000 desa;
• Pengembangan sistem perpipaan bagi wilayah
perdesaa n ya n g berfun gsi seb agai pusat
pengembangan terpadu an tar desa;
• Pen ge mban ga n dan perluasan p e n erapan
teknologi tepat gun a umuk efisiensi penyediaan
air bersihn termasuk pemanfaatan tenaga at r,
tenaga surya dan tenaga angin;
• Peningkatan swadaya masyarakat desa dalam
penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan
prasarana dan sarana air bersih; dan
• Peningkatan penyuluhan akan pemingnya air
bersih bagi kesehatan masyarakat.

Pembangunan air bersiiJ dan pmyebatan lingkrmgan pemmkiman pertksaan di Propi11Si
Kalimantan Barat
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1.2. Program pembangunan sarana PLP, dengan
kegiatan:
• Pembangunan sarana pengelolaan air limbah
perdesaan melalui percontohan pada 7.000
desa;
• Pemasyarakatan pembuaran sarana sanitasi
sederhana seperti jamban keluarga, jamban
jamak, sarana mandi-cuci-kakus (MCK) dan
sarana pembuangan air limbah (SPAL); dan

---ｾ

ﾷ＠

• Pelaksanaan penyuluhan guna meningkatkan
pemahaman pentingnya kebersihan lingkungan
dan pemeliharaan sarana yang dibangun.

Pembangumm air bersib dan penyebatan lingkrmgan p emmkimmt
perdesaan di PropiiiSi jawa Timur
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air basih dan pmyehatan lingkungan permukiman perdesaan di Propimi Timor Timur
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Strategi
Pembangunan
Sarana PAB-PLP
STRATEG I pembangunan sarana PAB- PLP perdesaan
dalam Repelira VI dimaksud dan berrujuan unruk:
• Mengamankan perwujudan sasaran fisik dan sasaran
fungsional;
• Melembagakan pembangunan yang berrumpu pada
masyarakar, dengan memperharikan arahan, sasaran,
kebijaksanaan serra rantangan , kendala dan peluang
yang berlaku.
Srraregi pembangunan sarana PAB - PLP melipuri:

Pembnnguunu air bersih Mn pmyehntnu liugkuugnn p ermukimnu
perdnnnu di Propiusi Mnluku
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STRATEGI UMUM
1.1. Perwujudan sasaran fisik dan sasaran fungsional
serta pelembagaan pembangunan yang bertumpu
pada masyarakat, dilaksanakan secara bertahap
dan berkesinambungan, dengan memperharikan
kondisi , potensi, tingkat perkembangan dan
kesiapan masing-masing daerah ringkat II; dan

1.2. Pembinaan dari pemerinrah daerah ringkat I dan
pusat dalam benruk arahan kebijaksanaan ,
produk-produk pengaturan, pedoman, petunjuk
reknis dan pengawasan dilaksanakan seca ra
konsisren dan berkelanjutan.

Pembangwwn Sumur Pompa Ttmgan (SPT) guna memmjang keburuhan akan
air bersih di daerab perdesaan
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FISIK DAN SASARAN FUNGSIONAL
1.1. Pemilihan kelompok sasaran perlu diduku ng oleh
kelengkapan informasi, renrang ringkar perkembangan desa se rra kerersediaan dan ringkar
pelayanan PAB-PLP dari seriap desa;
1.2. Prioritas pembangunan dengan bantuan pemerinrah rerutama diarahkan bagi desa-desa rertinggal
dan desa-desa ｐ Ｇｾ ｡ ｲ＠ pertumbuhan serta bagi
kelompok m"
•.-at berpendaparan rendah dalam
memenuhi keburuhan dasarnya;
2.3. Prioriras pembangunan diarahkan pula unruk meningkarkan sarana PAB-PLP yang rersedia, namun
belum memenuhi persyararan reknis
2 .4 . Penerapan tingka r pelayanan didasarka n pada
keburuhan yang dirasakan oleh masyarakat serra
kesedi aa nn ya berpe ra n serta dalam invesrasi
p e mban gunan m a upu n d-d a m m enanggun g
kebutuhan operasi dan pemc .naraan;
2.5. Pili han reknologi penyedi;,. 11 sarana PAB-PLP berwawasan repat guna, disesuaikan dengan kondisi
geografi s d an s umber daya se re mpat. Lebi h
diuramakan penyediaan sarana PAB- PLP secara
individu a l, sedangkan siste m ko lekrif hanya
direrapkan apabila dapar diperranggung jawabkan
eftsiensi, efekriviras
2.6. Pengembangan dan pemasyarakatan reknologi repar guna lebih di inrensifkan melalui penel irian,
perconrohan , penyuluhan dan pelarihan.

jamban Keluarga UAGA) tmfllk memmjang kebutuhan air bersih dnn pmyebatan lingkungmt di perdesaan
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Pmnmptmg Air Hujnn (PAH), Hidrnn Umum (H U) dnn Sistem
Pengolahmt Air Limbnh (SPAL)
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STRATEGI MELEMBAGAKAN
PEMBANGUNANYANG BERTUMPU
PADA MASYARAKAT
DALAM rangka memanrapkan pembangunan sarana
PAB-PLP yang berrumpu pada masyarakar, dererapkan
srraregi penanganan sebagai berikur:
3. 1. Pengembangan dan pemasyarakaran pembangunan yang berrumpu pada masyarakar diselenggarakan secara meluas dan berlanjur untuk mendaparkan dukungan seluruh anggora m asyarakar,
lembaga kemasyarakaran, dan apararur pemerinrah
rerkair;
3.2. Memberikan prioriras peningkaran sumber daya
manusia dalam pemahaman dan kemampuan
berperan serra dalam pembangunan yang berrumpu pada masyarakar;
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Sarana Penyediaan AB-PLP
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3.3. M emperkuar kelembagaan pemerinrah di ringkar
desa, ringkar II , ringkat I, maupun pusar, dengan
jumlah dan kualiras pe rso n alia yan g se makin
memadai dalam memberika n pembinaan dan
d u kungan teknis kepada m asyarakat;
3.4 . M eningkatkan kemampuan dan peran serta
lembaga ke masyarakara n d an kade r-kader dalam
m enyalurka n aspirasi masyarakat maupun dalam
penyele nggaraan pembangunan. D ala m hal ini
leb ih digalakkan ke te rl ibatan pemuka masyaraka t, pe muka aga m a , LKMD , PKK, p ram uka ,
pesanrren , dan LSM ;

HB-PlP PERDESHHO
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3.5. Menjamin keterlibatan masyarakat baik secara
perorangan maupun m elalui lembaga kemasyarakatan dalam proses p e rencanaan dan
pemrogaman , pelaksanaan, pengoperasian, dan
pemeliharaan , serta dala m pengawasan pembangunan ;
3 .6. Mendorong peningkaran swadaya masyarakat
dalam pemb angunan dengan didukung oleh
pengembangan produksi bahan bangunan/material setempat; dan
3.7. Mendayagunakan dana anggaran pembangunan
dari pemerinrah desa, APBD II , APBD I, maupun
dari APBN sebagai srimulan dalam pemupukan
dana dan sumber daya dari masyarakat. ekonomi
dan tingkat perkembangan yang berlaku pada
masing-masing daerah.

Berbagai jenis modal cnakan FRP 1111111k pnnbuatan kloset drm
cincin betou
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IR BERSIH dan lingkungan permukiman
yang sehat merupakan salah satu kebutuhan
dasar masyarakat serta mempunyai peranan
yang sangat srrategis, terutama dalam peningkatan
kual iras keseharan dan produkriviras masyarakat.

A

Bnpnk Presiden Sorb11rto st11rgnr mendukmrg Program Pembnngunnn Air Bersib drm Penyebnrnn Lingkrmg1111 Permukimmz Perdesnnn

Kondisi penyediaaan air bersih di perdesaan hingga akhir
Pelita V masih sangat kurang, dimana yang memperoleh
air dari sumur gali dan mara air yang ridak rerlindungi
sebesar kurang lebih 47%, sedangkan masyarakat yang
masih menggunakan air yang bersumber dari air bersih
non perpipaan kurang lebih sebesar 48%, kemudian
yang sudah memanfaarkan air bersih dari sistem perpipaan yang ada baru 5% . Kondisi rersebut pada rahun
keempar REPELITA VI relah meningkat dengan hasil
bahwa masyarakat relah menggunakan air yang bersumber dari perpipaan sebesar 25%, non perpipaan
4 5%, sisanya sebesar 30% masih menggunakan air yang
bersumber dari sumur gali dan sumber air yang tidak
rerlindungi.

BniHm-bn!Jnn konstruksi beton ymrg diburrt
mrnggmurknn cernkn n FRJ'
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GBHN tahun 1993 mengamanarkan bahwa pembangunan nasional harus dilanjurkan dan diringkarkan
yang diarahkan unruk: menunjang peningkaran kualiras
keseharan masyarakat dan lin gkun gan kehidupan ,
menunjang perceparan pembangunan desa, mendukung
program pengenrasan kem iskinan dan desa rerringgal.
Upaya-upaya reknologi yang dapar digunakan dan sesuai
dengan keadaan sosial eko nomi dan budaya penduduk
serra lingkungan. Unruk memenuhi maksud di aras dan
mempercepar peningkaran kualiras keseharan masyarakat perdesaan, mendukung program pengentasan
kemiskinan, maka perlu diupayakan penyediaan prasarana dasar air bersih dan sanirasi di Desa Terringgal
(DT) , d a n Desa Pusar Perrumbuhan (DPP) arau
Kawasan Terpilih Pusar Pengembangan Desa (KTP2D).

Pelnrihnn penggunnnn rernknn FRP
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Pelaksanaan kegiatan penyediaan air bersih dan sanitasi
pada dasarnya merupakan bamuan stimulan, di mana
masyarakat/kelompok harus berperan aktif. Peran aktif
masyarakat ini berupa ikut dalam pengambilan keputusan, penyediaan lahan, biaya operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan & pemanfaatan agar bantuan
yang diberikan oleh pemerintah dapat berhasil dan
memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Maksud dan tujuan program penyediaan air bersih dan
penyehatan lingkungan permukiman perdesaan
bertujuan umuk meningkarkan kondisi sosial, ekonomi
dan derajat keseharan masyarakat perdesaan. Secara
khusus.benujuan unruk:
•
•
•
•

Merangsang pengembangan kegiatan sosial ekonomi
Memenuhi keburuhan sa·rana dan prsarana dasar
Membuka isolasi desa-desa tertinggal
Meningkarkan kemampuan le mbaga/organisasi
masyarakar
• Memperkuat mekanisme perencanaan pembangunan
dari bawah
• Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah
• Meningkatkan pemberdayaan masyarakar umuk
membangun desanya.

Prmbnuguunu Pennmpung Ail· Hujnn (PAH) pndn desn _ynng rnwnn nir

PrlntiiNm prmb utl/t/11 l'rnampuug A ir !-Iujan (I'AH)
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Kebijaksanaan
dan Strategi
KEBIJAKSANAAN Pemerintah Republik Indonesia
dalam menangani air bersih perdesaan dalam PJP-1
masih menekankan pada penyuluhan d an pengembangan motivasi untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengadaan air bersih perdesaan yang
sesuai dengan keadaan lingkungan dan tingkat sosial
ekonomi penduduk setempat.
Kegiatan tersebut juga didukung dengan penyediaan
bantuan sarana air bersih berupa sisti m perpipaan
terbatas, sumur pompa tangan , sumur gali, penampungan air hujan dan perlindungan maca air.

D alam Repelita V kebijaksariaan pembangunan air
bersih perdesaan lebih ditekankan pada kegiatan
rehabilitasi saran a yang sudah terpasang dan .masih dapar
difungsikan, d an pada akhir Repelita V penduduk
perdesaan yang telah dilayani air bersih mencapai 50
persen. Pendekatan pembangunan penyediaan air bersih
dan penyehatan lingkungan permukiman perdesaan
adalah PEMBANGUNAN BERTUMPU PADA
MASYARAKAT (Community Based Development =
C BD). Artinya masyarakat sejak dari awal telah diikutsenakan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan ,
pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan proyek
secara penuh.

ｐｾｭ｢｡ｮｧｺｵ＠
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Pelaksanaan proyek pen yediaan air be rsih dan
penyehatan lingkungan permukiman yang bersifat
terbuka dan berkesinambungan dengan pendekatan
keterpad uan , kego tong- royo n gan , keswada yaan
partisipasi dan terdesentralisasi.

Pttmba11grma11 Pmamptmg Air Hujmt (PAH ) mmgg mwka11 u raka11 FRP da11 Sumur Pompt1 Tmtgmt (S PT) Y""K
dilmgkapi }amba11 }amak UAMAK)

ftB-PlP PERDESftftn

53

Pembangunmz AB - PLP

'y:- ｾＮ＠
f .r

.

Sasaran Pembangunan
AB-PLP Perdesaan
Sasaran Khusus:
• Desa kawasan rawan air
• Desa kawasan rawan penyakit
• Desa kawasan yang ada sumber air yang dapat dimanfaatkan
• Kesanggupan Pemda tk. II untuk melaksanakan dan
mengorganisir seluruh rangkaian kegiatan
• Bimbingan teknis kepada masyarakat, apabila sarana
dikelola oleh masyarakat sendiri
• Didukung oleh kelembagaan perdesaan yang berwawasan positif terhadap pembangunan
• Belum pernah mendapatkan bantuan,baik dalam
negeri (APBN, APBD I/ II) maupun luar negeri (gram
atau loan)
• Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kontribusi tenagaf dana! material/lokal
• Kesiapan masyarakat unruk mengelola sarana dengan
baik

Pembuaum Pmampung Air Hujan dengan kowtruk>i beto11 mmggunakan cetakan FRP
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• Mempunyai kelembagaan perdesaan yang aktif terhadap pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan
(DPP)
• Merupakan suatu kawasan perdesaan yang mempunyai
akses ke pusat desa dan desa-desa pendukungnya
• Merupakan prioritas pembangunan kabupaten atau
satuan wilayah pembangunannya.
• Merupakan suatu kawasan perdesaan dengan fungsi
tertentu seperti argo binis, argo wisata, argo indusui
atau merupakan kawasan pelayanan primer
• Mempunyai setidaknya 2-3 desa pendukung (hinterland) Jumlah penduduk 1000-3000 jiwa
• Kesiapan masyarakat unruk berpanisipasi dalam
kon uibusi tenagaldana!material/lokal .

AB-PLP PEROESAAO
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Pilihan Teknologi
DALAM upaya m e ningkarkan efisiensi dan efekriviras
pembangunan prasarana dan sara na AB-PLP perdesaan,
digun akan reh nologi repar guna dengan menggunakan
ba h a n d a n marerial serra renaga ya n g diusahakan
sebanyak- banyak d ari lokasi rempar dilaksanakannya
pemba ngunan, d en ga n s pesifikasi srandardisasi yang
sesuai d engan kerenruan.

Cincin bnou uutuk \fiC, bak ｰｾｵ｡ｭｮｧ＠

air hujan dan hidrau
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Pilihan Teknologi
Bidang Air Bersih

Hidm11 umwn, cinci11 beto11 dn11 Peuamptmg Air Huja11
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• lnstalasi Pengelolaan Air Sederhana (I PAS) berupa bakbak saringan horisomal yang dikombinasikan dengan
sariang lam bat, kapasitas 0,3 1/dt, umuk melayani
500-1000 peduduk yang berkelompok
• Saringan rumah tangga (SARUT) berupa drum
saringan pesir lam bat umuk keperluan rumah-rumah
yang terpencar
• Penampungan Air Hujan (PAH) untuk individu atau
kolektif sesuai dengan kondisi setempat
• Saringan Karbon Aktif (SKA)
• Hydran umum (HU) digunakan untuk melayani
penduduk sekitar 100 orang
• Penampungan Mata Air (PMA)
• SIPAS dan atau SKA,dapat digunakan pada permukiman yang terdapat di sepanjang saluran irigasi
• PAH, digunakan pada daerah-daerah tenentu yang
sumber air bakunya kebanyakan air hujan
• SARUT, digunakan pada daerah-daerah yang air
tanahnya masih mengandung material halus (suspended solid), juga digunakan pada daerah permukiman di sepanjang sungai

57

ｾﾷ＠

Ｚｾ＠ Ｍｾ＠

Pembaugzmmz AB - PLP
•>K

Pilihan T eknologi
Bidang PLP

• Jamban Keluarga (JAGA) , diprioritaskan pada
keluarga-keluarga yang belum memiliki jamban
sendiri a tau masih membuang hajat di saluran, sungai,
kebun dll.
• Jamban Jarnak, digunakan pada keluarga yang bel urn
memiliki jamban dengan keterbatasan tanah
• Jamban sekolah Oamlah), digunakan untuk sekolahan
yang belum memiliki jamban.
• MCK, dibangun di daerah yang mempunyai kondisi
sanitasi buruk, · dengan keterbatasan kemampuan
masyarakat untuk memiliki prasarana dan sarana
mandi, cuci dan membuang hajat.
• Saluran drainase perdesaan, dibangun di daerah
perdesaan yang mempunyai kondisi daerah becek atau
terdapat genangan-genangan kronis yang dapat
menimbulkan wabah penyakit tertentu.

Sarana }amban Banyak UAMAKJ dikngkapi dengan kran umum

Sumur Pompa Ttmgan (SPT) yang dikngkapi dmgan }am ban
}amak
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Sumur Pompa Timgau (Sl'T) saugar bermaufoa t bagi
masyarakat padesaau
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Memeratakan Pelayanan Air Bersih
dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan
Melalui Teknologi Tepat Guna
KEBUTUHAN pelayanan dasar bagi penduduk di
perdesaan belum sepenuhnya dapar dinikmari oleh
semua lapisan masyarakar, rerurama penduduk yang
rergolong berpendaparan rendah. Kelompok ini pada
umumnya bermukim pada daerah dengan fasiliras
permukiman yang reramar minim dan seringkali ridak
rerjangkau oleh sisrem pelayanan yang ada seperri di
daerah kumuh, pinggiran kora, desa nelayan/panrai dan
desa rerpenciL Selain iru pula, mereka pada umumnya
mepunyai derajar keseharan dan ringkar pendidikan
yang rendah . Kondisi ini semakin mengurangi kesemparan mereka unruk memperoleh berbagai pelayanan
dasar. Mereka san gar rerganrung pada banruan dari luar.
Pemm!/aetiCIII SAB me/alui hidran

11.11111111

Peny u!uhan dan Pe!atihan di bida ng air bersih bagi masyarakat
perdesaan

IPA Saringan Kasar Naik Tttrun (SKNT) teblh dibangrm di Desa Mauk
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Dalam upaya melibatkan penduduk dan melibarkan
peran serta masyarakat, termasuk kaum wanita, perlu
ditempuh suaru terobosan sosial teknologi yang dapat
digunakan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi dan
budaya penduduk serta lingkungannya,

Pemrmfnntrm SiPA S melnlui IJidrnn
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Penggunaan Teknologi tepat Guna diharapkan dapat
menjawab tamangan ini. Teknologi tepat guna dalam
penyediaan prasarana perumahan dan permukiman
merupakan teknologi yang dapat dengan cepat
dilaksanakan dan memberi manfaat langsung dalam
memenuhi keburuhan dasar pe nduduk serempat.
Teknologi yang sederhana ini tidak terkesan "wah" tetapi
menyangkut hajat hid up orang banyak sebab cocok bagi
masyarakat yang pada umumnya tinggal di daerah
perdesaan atau daerah kumuh yang belum terjangkau
oleh sisrem pelayanan dengan segala keterbatasan dalam
ketrampilan , pengetahuan, ekonomi serta kondisi
alamnya. Teknologi tepat guna berciri mudah dalam
pelaksanaan, murah dalam pembiayaan, dapat melayani
penduduk secara perorangan maupun kelompok, serta
mudah dan murah dalam pengoperasian dan
pemeliharaan, serta dapat dikembangkan secara
swadaya.

HB-PLP PEROESHHn
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Penggunaan teknologi tepat guna ini diharapkan dapat
membenruk kesejahteraa n keluarga sebagai akibat
adanya nilai tambah eko nomi berkat p eningkatan
kualitas rumah dan lingkungan yang sehat. Misal,
melalui program penyediaan air bersih diharapkan
kehidupan masya rakat menjadi lebih dinamis karena
adanya waktu luang sebagai akibat kemudahan dalam
memperoleh air bersih dan dari segi kesehatan dalam
memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Sedangkan
melalui program penyehatan li ngkungan permukiman,
diharapkan tingkat kematian bayi dapat ditekan dan
kebiasaan hidup sehat terbenruk. Tersedianya berbagai
kemudahan tersebut diharapkan dapat meringankan
kegiatan rumah tangga kaum wanita.

Pendekaran yang ditempuh dalam pelaksanaan teknologi
tepat guna adalah melaksakan peinbangunan yang
bertumpu pada peran serta masyarakat atas dasar kebersamaan dalam kepentingan bersama. Masyarakat dalam
hal ini dilibatkan dalam proses pembangunan mulai dari
tahap perencanaan sampai dengan tahap pengelolaan.
M asyarakat bertindak sebagai pelaku pembangunan yang
dipersiapkan untuk dapat melakukan pembangunan
secara swadaya, mandiri dan berkelanjuran. Proses ini
dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemberian stimulan, penyuluhan, bimbingan teknik dan percontohan
yang memberikan pengalaman nyata dalam pembangunan dan peningkatan potensi diri masyarakat .

Pmyediat/11 air bersih meuggrmakau Pe1111mpuug A ir l-luja11 (PAH) deugau komrruksi berou
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Teknologi repat guna yang dicerapkan dala m penyediaan
air bersih bagi m asyarakat dikelo mpokan da la m dua
siscem yaicu siscem pero ran gan d an siste m kelompo k.
Pe nggun aa n re kn o logi te pat gu n a m empe rh a tika n
ke ce rbarasan ya ng pada umumn ya dih adap i ol e h
m asyarakac di daerah perdesaan , yaicu ke re rsed iaa n
sumber air baku, bahan ba ngunan serempat (misal pipa)
d an sumber energi (te naga liscrik). Kriteria penanganan
h a nya d apat dilakuka n uncuk a ir b a ku yan g cida k
rerla mpau ke ruh, cidak asin d a n cidak m e ngandun g
racun loga m be rat , sehin gga dapa r di o lah m e la lui
reknologi yang sed erh ana, mudah d an murah uncuk
dilakukan sendiri oleh masyarakac . Sisrem perorangan
(no n perpipaa n) dilaksanakan uncuk suacu permukiman
penduduk yang cerpencar, yang saranan ya dipergunakan
bagi I (sacu) keluraga/rumah ra ngga. Je nis reknologi
siscem pe ro rangan ini dapat berupa Saringan Air Rumah
T a n gga (S ARU T ) , SA RUT S PL (Sa ringan Pas ir
Lamba t), Saringa n Arang Sekam , Pengolahan d engan
koagul an da n biji ke lor, sa ringan baru kapur se rca
SARUT Sacek (saringan a rang cempurung kelapa). Jenis
ce kn o logi ini di ses u a ikan d e n ga n ku a lir as d a n
kerersediaa n a ir baku, te ruta ma untuk air permukaan
yang tidak payau. Sedangka n uncuk d aerah gam b u t
dengan menggunaka n ta nah liar secempac.
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Pe n y.e diaa n a ir b e rsih d e n gan reknologi repar g una unruk daerah
permukim a n p e nduduk yang berkelompok dilak sa nakan melalui
pengadaan bangunan insralasi p engolah an sede rhana (IPAS) d engan
pelayanan melalui sisrem perpipaan kra n urn urn arau sambungan rumah.
Insralasi yang d apar dibangun berupa: Bangunan Perlidungan Mara Air
(PMA) yan g d apar dibed akan aras Mara Air G ravirasi (MAG) d an Mara
Air Pem o mpaa n (MAP); Bangunan Sari n gan Pasir Lambar (SPL),
Bangunan lnsralasi Pengolahan Air Sed erhana (IPAS) yang merupakan
gabungan Saringan Kasar d an Saringan Pasir Lam bar (SKSPL); Bangunan
Pipa Sadap (PS/rapping) pada jaringan pipa disrribusi yang Ada; Bangunan
sumur air ra nah d angkal/Sumur G ali (SGL) Sedang, unruk memenuhi
keburuhan energi penggerak pompa dapar digunakan solar panel yang
m em anfaarkan sinar m atahari sebagai energi pembangkir lisrrik Di daerah
permukiman yang m emiliki an gin dapar digunakan kincir angin sebagai
renaga penggerak pompa air.
64
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Teknologi repat guna yang direrapkan dalam penyeharan
lingkungan permukim an dilakukan dengan sisrem
pembuangan serempat. Pelaksanaannya d iawali dengan
kegiaran prakondisi sosial arau persiapan m asyarakar
melalui pen yuluh an keseh atan , ka ren a kebi asaan
penduduk dalam bidang sanirasi akan mempengaruhi
jenis prasarana yang dapar dibangun dalam penyediaan
prasarana penyeharan lingkungan permukiman anrara
la in: jamba n kelu arga (JAG A); J amba n ja m ak I
QAMAK); ja mban sekolah; fas iliras mandi cuci kakus
(M C K); drainase sederhana (DRASE) dan salu ra n
pembuangan air limbah (S PAL).

'H.
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AB - PLP

sadar akan perlunya rumah sehat. Oengan meni ngkarkan
kualiras hun ian baik dalam fu ngsi maupun konsrruksi
melalui pengaruran denah rumah, venrilasi, pembuaran
dapur sehat. Pemuga ran rumah dan perbaikan lingkungan permukiman dilaksanakan melalui penyuluhan,
bimbin ga n rekni s, pel atih a n se rta p e rcon to h an perco nrohan.

Di d aerah perdesaa n banyak dijumpai perumah an
penduduk yang ridak memenuhi persyaratan keseharan,
karena kete rbarasa n penduduk dalam pengerahuan
renrang rumah sehar dan pola hidup sehat. Pengunaan
rekno logi repat guna dalam bidang perumahan diririk
berarkan pada upaya mengko ndisikan m asyarakar agar
Pemb11ntnn klout koll$trllksi beton mrnggrmnknn
utnknrr FRP
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Pelaksanaan pembangunan perbaikan muru lingkungan
permukiman dengan mengunakan reknologi sederhana
dilakukan dengan melibarkan peran sen a lembaga/
o rganisasi masyarakat serempat yang ada di perdesaan,
sepeni pondok pesanrren, pramuka, karang taruna dan
LKMD. Selain iru, dilakukan pula pelarihan kepada
renaga serempat yang berporens i sebagai kader masyarakat serta anggora o rganisasi masyarakat setempat.
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Warga serempar di ajak sejauh mungkin u nruk iku r
m e mbe ri m asukka n dala m pere ncanaan pen a raan
kawasan, perbaika n lingkungan, dan rancangan rumah .
Sebagai suaru rerobosan inovasi, reknologi repar guna
merupakan suaru srraregi dalam pembangunan prasarana
dasar berupa kemudahan yan g cepar dirasakan manfaarnya dalam memenuhi keburuha n hajar hid up o ra ng
banyak. Penggunaan rekno logi rersebur juga m erupakan
pe mi c u d a la m pe ncap aia n sasa ra n pe m ba ngun a n
peru mahan dan permukiman, karena dapar dilaksanakan
secara swadaya oleh m asyarakar. Pelaksanaan reknologi
repar guna merupakan usaha arau program dalam rangka
peningkaran kesejahre raan masyaraka r.

Peunmpuug Air Hujrm (PAH) komtmksi betOll ynug dibum
deugrm cetaknu FRP
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Pemberdayaan
Masyarakat
PERANSERTA masyarakar diperlukan demi keberhasilan pembangunan di bidang air bersih dan
penyeharan lingkungan permukiman perdesaan, dimulai dari kesadaran penringnya air hingga kepedulian
terhadap perlindungan sumber-sumber air dari pencemaran maupun pemakaian yang berlebihan, serta
pemeliharaan prasarana-prasarana yang telah dibangun
melalui disiplin membayar air dan pemanfaatan air
bersih secara hemat.

Dnlmn rnngkn nu•mbrrd11ynknn IIIIISJtlrtlknt mnkn d i11d11knn
pelllfiblln prnggunnnn cefllknn FRP
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Peranserta masyarakat merupakan unsur penting dalam mencapai
keberhasilan pembangunan, terucama di daerah perdesaan, dimana
penduduknya harus dapat memenuhi kebutuhannya secara swadaya
melalui upaya-upaya pemberdayaan. Dalam hal ini, pemerintah
berperan sebagai pendamping atau fasilitator, sebagai upaya
memancing dan memberdayakan masyarakat, sedang masyarakat aktif
menentukan kebutuhannya berdasar prakarsa dan aspirasi yang
darang dari warga, dan memobilisasi renaga dan bahan yang
diperlukan untuk pembangunan sistem penyediaan air bersih. Melalui
pemberdayaan diharapkan masyarakar dapat memelihara dan
mengelola secara mandiri sisrem penyediaan air bersih yang dibangun,
agar tetap berfungsi dengan baik dan dapat memberi manfaat yang
sebesar-besarnya. Wujud dari peran sena masyarakar diantaranya
adalah pembencukan lembaga pengelola seperti HIPAM.

Pelatihan di bidang air bersih me/alui diskusi dan demonstrasi
pmggunaan cetakan FRP
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Penanganan
Desa-Des a Rawan Air
DESA Parra Manggala, Kecamatan Mauk, Kabupaten
Tangerang, Jawa Barat, merupakan sebuah desa yang
dihuni oleh 44 KK terletak dekat saluran irigasi. Di desa
ini terdapat sebuah masjid dengan kolam terbuka untuk
wudhu. Kebutuhan air minum dari desa lain sejauh 5
kilometer. Penduduk harus mengeluarkan uang Rp
1000,- perhari/60liter. Air irigasi hanya mengalir pada
wakru-waktu tertentu, selebihnya air laut masuk pada
waktu pasang. Air tanah terasa asin karena inuusi air
Iaut.

ｴＯＬ
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Desa Srirande, Kabupaten Lamongan, Jawa cimur, selalu
kesulitan air bersih terutama pada musim kemarau.
Sumber air yang ada berupa kolam atau kubangan yang
dikelilingi pohon-pohon bambu -dan kapuk. Warna air
hijau pekat. Penduduk menggunakan air tersebut untuk
keperluan minum dengan cara mengendapkan selama
beberapa hari .

11/IIJ)'fl rtdttll

Pengolahan air saringan kasar naik turun t:kngan konstruksi

fiberglass
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Di kedua d esa re rse bur re lah diban g un m odu l
penje rnihan air berupa bangun an unir pe ngolaha n
sederhana saringan kasar horizonral (S KI-I ) dan jaringan
pe rpipaan de ngan pelayanan melalui 2 hidra n umum
riap desa . M as in g- masin g d esa m e mbenwk unir
pengelola sendiri umuk operasi dan pemeliharaan nya.
Modul rersebur dibangun d engan biaya sebesar 15 jura
per un 1r.

Pompa rlrrrurat kapasitrrs
5 l!detik di Senti

Pelayrman air bersi!J menggunakrm mobiltaugki pada desa-desrr
mwrm air, dirasrrkau saugru bermanfiuu brrgi mrrsyarakat yrmg
tiuggal di desa-desa tersebut.

Sejak rahun 1994, kedua d esa re rsebur rela h dapar
menikmari a ir dari penyediaa n air bersih sede rhana arau
sipas. Sipas ini re rdiri dari sisrem perorangan dan sisrem
ke lompok. Sisrem peroran ga n di g unakan b ag i
permukiman desa yang re rpe n car-p e ncar berja uha n
anrara rerangga saru d e ngan la innya. Sedang s isrem
kelompok dibangun unruk pemukiman pe nduduk yang
berkelompok.

Pelayanrm air bersib pada desa mwau air m enggwrakau bit/ran
1111111111
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Penanganan Daerah
Rawan Air Bersih
PADA musim hujan perharian masyarakar rerruju
pada berira-berira m engenai Banjir. Pada musim
kemarau , berira-berira mengenai kekura ngan air
m e n jadi p e rh a ri an mas sa. Musim kemarau
panjang bukan saja m enggelisa hka n perani di
perdesaan yang khawarir aka n kegagalan m asa
rana m d a n p ada m asa pan e n , rerapi juga
m enyusahkan penduduk yang belum rerjangkau
oleh pelayanan air bersih dari PDAM. Pada musim
kemarau m ereka a kan mengalami kes uliran
memperoleh air bersih.

Sruurmrt di ｰｵ､ｾ
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Kegin tnn p m zbun11111 } nmbn11 }nm nk UAMAK}, ci11ci11 beto11,
Pennmpung Air Hujn11 (PAH ) dn11 Sumur Pompa Tnngmz (SPT)

Kesuliran air bersih rerjadi lebih parah di daerah-daerah rawan air bersih , seperri
daerah permukiman yang rerganrung pad a air hujan, sum ber air baku rercemar,
pasokan air ranah berkurang dan air ranah payau. Mereka ini u mumnya bermuki man
d i daerah-daerah randus, di sekirar kawasan indusrri , di kawasa n yang pasokan ai r
ranahnya kurang dan di sekirar pesisir panrai arau daerah pasang surur arau kepulauan
ya ng sumber air rawarnya sebaga i air baku unruk air bersih mem ang sangar m inim .
Penanganan pasokan air bersih bagi daerah-d aerah rawan air bersih rersebur ridak
mudah, bahkan m em e rlukan biaya ya ng cu kup besa r. Berbagai cara unruk
m engarasinya diJakukan melalui dua pendekaran . Pendekaran perrama adalah
penanganan yang bersifar d arurar. Sedang yang kedua penanganannya lebih bersifar
pada upaya pemenuhan keburuhan air bersih yang berjangka panjang.

AB-PLP PERDESAAn
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A

IR BERS IH dan Lingkungan Permukiman yang sehar merupakan salah
sa[U keburuhan dasar masyarakar sena mempunyai peranan yang sangar
srraregis, rerurama dalam peningkaran kualiras keseharan dan produkrifiras
masyarakar maupun dalam mendorong penumbuhan perekonomian.
Dalam PJP-1, program Air Bersih (AB) dan Penyeharan Lingkungan Permuki man
(PLP) di perdesaan ini relah mencapai cakupan air bersi h sampai 60 % (perkoraan
7 0% , perdesaan 55%) dan menurunnya risiko pencemaran sarana air bersih sen a
cakupan pembuangan kororan dan air limbah rumah rangga yang sanirer sampai
55% (perkoraa n 75% dan perdesaan 39%).
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Pengawasan dan Pembinaan yang Berkaitan dengan

Sesuai dengan GBHN 1993 dan uraian pada Repel ira
VI, program Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
dan Penyeharan Lingkungan Permukiman harus d ilanjutkan dan ditingkarkan serra diarahkan unruk:
• Menunjang peningkaran kualitas keseharan masyarakat dan lingkungan kehidupan perdesaan.
• Mununjang perrumbuhan wilayah khususnya dalam
m enunja ng perceparan pembangunan desa dengan
memperharikan keseimbangan anrara pengembangan
perdesaan dan perko raan ;
• Mengindahkan persyararan minimum PAB dan PLP
yang Iayak, sehar, aman dan serasi dengan lingkungan
serra rerjangkau o leh m asyarakar luas; dan
• Memberikan perharian khusus kepada masyarakar yang
berpenghasilan m enengah dan rendah (khususn ya
dalam pengenrasan kem iskinan dan desa rerringgal).

flB-PlP PEROESflflO
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Sasaran
DALAM Repel ira V I, sasaran pembangunan sarana
PAB-PLP perdesaan mencakup:
a. Sasaran bersifar Pokok:
Makin rerarah dan meraranya pemenuhan keburuhan
masyarakar dengan kualiras pelayanan yang layak
serra rerj angkau rerurama bagi m asyarakar berpenghasilan rendah .
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b.

Sasaran bersifat Pendukung:

• Ma kin e fi s ie n d a n efe k rifnya p e ngclo laa n pc m b a n g un a n ya n g b e r wawasa n lin g kun ga n d a n
be rkela nj u ra n ;
• M akin m e ningkarnya pe ran serra masyarakar, koperasi d a n dunia usaha; d a n
• M akin m e ningkarnya kesempara n usah a d a n lapan ga n ke rj a d a la m bid a n g industr i p e nun p n g
p embang una n sarana PAB-PLP.

AB-PLP PEROESAAn
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Pelaksanaan
GBHN 1993, menyatakan bahwa pembangunan
nasional, khususnya pembangunan sarana PAB-PLP
perdesaan perlu dilaksanakan oleh masyarakat dan
pemerintah dengan pendekatan sebagai berikut :
• Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan
• Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan,
membimbing serta menciptakan suasana yang
menunjang; dan
• Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, koperasi, usaha negara, usaha swasta dan
masyarakat perlu lebih ditingkatkan.
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Sistem yang Digunakan
DENGAN perrimbangan bahwa umumnya konsenrrasi
proyek ini pada lokasi-lokas i d esa rerringgal dengan
sumber d ana ya n g be raga m dan ranggung jawab
pembangunannya le bih banya k berada di rangan
masyarakar, maka pencapaian rarger PAB-PLP Perdesaan
dapar dilaksanakan melalui sisrem sederhana dengan
reknologi repar guna yang pembangunan nya melibarkan
masyarakar serempar sebaga i pemakai sa rana yan g
di sedi a k an. Pada pri ns ipnya kegiaran PAB - PLP
perdesaan ini dibarasi pada dua macam sisrem sederhana sbb:
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Sistem Individual

• Teknologi Terapan Sederhana
• Dengan cara yang rerjangkau dan dapar bergulir
• Dapar dilaksanakan secara gorong-royong/swakelola
• Dipergunaka n bagi 1 rumah yang dihuni ridak
lebih dari 5 KK arau kurang dari "30 jiwa
• Untuk sarana PLP berupa jamban kel uarga
• Bantuan diberikan dalam bentuk srimulan bahan
• Biaya operasional diranggung o leh kelompok masyarakar pemakai sarana
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Sistem Komunal

• Teknologi Terapan Scderhana
• Dimungk inkan penerapan reknologi rcpat guna
• Dapat mclayani 5 (lima) ru mah atau lcb ih
• Biaya o pe rasio na l di ra nggun g o le h ke lo m pok
masyarakar pcmakai air
• Unruk air bcrsih dirn ungki nkan dcngan perpi paan
scderhana (s isrcrn grafltasi)
• Unruk Sa ra na Pe nyeharan l.in gkungan Pc rmukiman (PLP), bukan unruk pelaya nan Rumah T.1 ngga.
rc ra pi lcbih difo ku ska n kc pad a temp:tt- tc mpar
pclaya nan urnu m.
• Pcngclolaan di lakukan dcngan swada ya kclo mpo k
• Bamu an d iberikan dalam bcnruk srimulan.

AB-PLP PERDESAAn
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SUMBER DAN FASILITAS PAB-PLP PERDESAAN
1.

Surnber Air Bersih dan Fasilitasnya

Terdapat beberapa sumber air bersih yang bisa digunakan
pada suatu desa yaitu:
a). Air Permukaan:
Berasal dari air sungai, danau, kolarn. Fasilitas yang
digunakan adalah Pengolahan Air Permukaan (PAP)/
!PAS
b). Mata Air:
Sumber air be.rasal dari mata air, fasilitasnya
Pelindung Mata Air (PMA)
c). Air Tanah:
Berasal dari air di dalam tanah. Untuk air tanah
dangkal fasilitasnya Sumur Gali (SG), Sumur Pompa
Tangan (SPT)
d). Air Hujan:
Berasal dari air hujan, fasilitas nya adalah Bak
Penampung Air Hujan (PAH)
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2.

Lokasi Sumber Air

Sebelum merencanakan suatu fasilitas air bersih, perlu diketahui lokasi
sumber yang akan dipilih an tara lain :
a). Sungai, danau yang selalu berair sepanjang masa dan tidak pernah
kekeringan pada musim kemarau
b). Sumber terletak dekat daerah permukiman atau ke pusat fasilitas
urn urn

c). Sumber terletak di lokasi yang mempunyai struktur tanah yang
stabil, tidak mudah longsor dan bebas banjir
d). Air dari sumber yang dipilih tidak berbau; tidak berwarna, jernih,
tidak terasa asin, anyir, basa, tidak tercemar oleh obat-obatan
pertanian dan buangan pabrik.

fiB-PlP PEROESflfln
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3.

dinga Pmgawasan Teknis Pembangunan Fisik AB-PLP Perdesaan

Bangunan-bangunan untuk PenyediaanAir Bersih
dan Sanitasi

Bangunan untuk pengadaan sistem air bersih dan sanitasi
perdesaan yang dapat dilaksanakan dalam proyek ini
antara lain:
• Sumur Gali
• Penampungan Air Hujan
• ln stalasi Pengo laha n Sed erhan a (S KNT, galleris,
Saringan Rumah Tangga)
• Sumur Po mpa Tangan
• Hid ran Umum
• Jam ban Keluarga, Jamban Sekolah, Jamban Umum,
. M CK

86

AB-PLP PEROESAAn

Pengawasan dan Pernbinaan yang Berkaitan dengan

4.

elmis ｐｮ｢｡ｧＧｦｾ＠

Fisik AB-PLP Perdesaau

Banguna n M C K (Mandi, C u ci, Kakus)

M C K adalah sarana pclayanan umurn unruk keburuh an
mandi , rne ncuc i, bua ng air kecil/ besar dan kcburu han
la innya. Di perdesaa n ya ng pendudukn ya bclum mampu
m enyediaka n sara na san irasi d i rumah rnasing-masin g
ra pi sa rana a ir be rs ih rclah re rsedi a, fa siliras M C K
(komunal) ini sangar d iperlukan.

flB-PlP PERDESflfln
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Syarat-syarat pembangunan M C K:
• Lokasi M C K hendaknya pada pusat permukiman yang
letaknya mudah dicapai dari segala arah.
• Lokas i mudah dan dekat sumber air bersih, sehingga
M C K itu selalu bersih setiap saar.
• M C K merupakan bingunan milik bersama, sehingga
perlu dibangun di atas lahan yang jelas statusnya,
seperti milik desa atau tanah yang dihibahkan.
• Jumlah unut kakus dan kamar mandi harus mencukupi
kebutuhan umum atau minimal 2 unit kakus berikut
kamar mandi yang terpisah untuk digunakan satu oleh
pria dan satu lagi oleh wa nita.
Rencana M C K yang akan dibangun , harus disesuaikan
dengan pertimbangan kondisi siruasi yang ada di desa
serta syarat-syarat yang dikemukakan di atas.

Umumnya sarana kakus yang bukan berupa Kakus Cemplung (tinja
dimasukkan dan dibusukkan dalam lubang sumur), memerlukan septic
tank yang dilengkapi dengan sumur resapan atau septic tank dengan bak
penyanng.
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PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN FISIK
Pengawasan Teknis pembangunan flsik perlu dilakukan selama rahap pelaksanaan
pembangunan konsrruksi, maksudnya adalah agar dapat mengkoordinasikan anrara
pelaksana pembangunan sarana dan pemberi rugas sehingga kualiras, kuanriras
kinerja yang diperoleh beriku r 'riming' dan pembiayaan yang dikeluarkan akan
sesuai dengan yang diinginkan .
Dalam pelaksanaan pengawasan reksis pembangunan flsik ini perlu dihindarkan
adanya p enyimpangan- penyimpanga n yang dapat men yebabkan penurun an
kualiras dan kuanriras fasi liras yang dibangun . Unruk iru perlu dipenuh i beberapa
hal sebagai berikur:
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I . Tersed ianya dokumentasi yang diambil sebel um
dilaksanakannya pembangunan, pada saar pelaksan aan pembangunan dan setelah pembangunan
selesai, sehingga da par dilihat hasil ya ng dicapai
denga n adanya pembangunan fasiliras PAB- PLP,
yang diperlukan rersebut.
2. Terpenuhinya izin-izin berikut surat-surat penring
la inn ya ya n g dipe rluka n d a lam p e la ksa na a n
pembangunan;

3. Tersedianya gambar-gambar desain fasiliras yang akan
dibangun yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
pelaksa naan-pelaksanaan fisik.
4. Pe ngawasa n ya ng ket a t re rh ad a p rah ap- rah a p
pelaksanaan juga rerhadap material yang digunakan
agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan;
0
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f>engawasan dan f>embinaan yang Berkaitan dengan

5.

Ko rdinasi yang ba ik a ntara pelaksana pekerjaan dan
pemberi w gas sehingga ad a nya pe m ogoka n ke rja
d apar dihindarkan ;

6.

H arus d apar m enyelesa ikan arau ada nya jala n keluar
bagi m asalah yang akan dihad api baik ka rcna ala m
a rau manusia nya sendiri.

7.

Perlu pengeceka n ula ng rerhada p banguna n sclesai
yang aka n diserahrerimaka n kepada masya rakar a rau
pe na nggung jawab bangunan re rseb ur.

AB-PLP PEROESAAn
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Latar Belakang

A

IR BERS IH dan Pe nyeharan Lin gkunga n
Permukiman (PAB- PL P) merupaka n salah
saru ke buruh a n d asar b a gi m a nusia ya n g
san gar erar kaira nnya de ngan m asalahkeseharan . Akibar
dari ridak rersedianya srana a ir bersih d an pen yeharan
l in g kun ga n p e rmukim a n ya n g layak a ka n d a p a r
m enimbulka n beberapa pen yakir seperri diare, penyakir
kulir d an cac ingan d a n lain sebagainya. Oleh ka ren airu
sa n gar di anj u rka n agar seriap keluarga d ap ar me nggunakan sara na air b ersih d an penyehara n lingkungan
pe rmukima n yang sehar.
Be rkenan dengan hal rersebur
Pem e rinrah selalu b erupaya
m e m e nuhi keburuh a n masyarakar dengan melaksa naka n p e mb a ngunan / re h abilirasi Sarana Air Bersih d a n
Pen ye h a ra n Lin g kun gan
Pe rmukiman yang dimul a i
sej a k P ELITA I , den ga n
me ngerahkan be rbagai dana
baikAPBN , I PRES , APBD
I , APBD I I , masyar a k a r
maupu n banruan luar negeri ,
anrara lain banruan UN ICEF,
sehingga cakupan pelayanan
d an muru air bersih di perko taa n d apat m encapai 7 0%
d an di perdesaan sebesa r 50
% , JAG A 5 1,64 % d an SPAL
53,7%.
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Tujuan dan Sasaran
l. Tujuan

Banruan pe mbangunan PA B-PLP be rtujuan unruk
m e mb a nru d a la m p e n yedi aa n a ir b e rs ih d a n
p e nyeh ara n ling kunga n pe rmukima n bagi m asya raka r perdesaan da n daera h kumuh perko raan
d e ngan pe ran akrif masyaraka r sejak da ri proses
p e re n c anaan , pel a ksa n aa n , p e m a nfaa ra n d a n
pem eliha raa n se rta pe ngembanga nnya.

97

HB-PLP PERDESfJHn

Program PAB-PLP:'(:·

2. Sa sara n
a. Sasaran garapan:
• Daerah perdesaan dan daerah kumuh perkoraan;
• Daerah rawa n air bersih dan penyeharan lingkungan
permukiman
• Aparar dan masyarakar
b. Sasaran yang ingin dicapai:
• Meningkarnya cakupan dan muru pelayanan air bersih
60% diperdesaan dan 90% di perkoraan dan penyeharan
lingkungan permukiman;
• Meningkarnya kesadaran masyarakar akan sarana PAB-PLP
yang layak di wilayahnya dengan memanfaarkan porensi dan
sumber daya yang ada.
• Meningkarnya koordinasi anrara insransi rerkair dalam seriap
jenjang pemerinrahan.

98
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Ruanglingkup
Kegiatan
SEJAK Angga ra n 199 0 / 199 1 Pe m e rinr a h re la h
bekerjasam a dengan UN ICEF dalam bidang banruan
pe mbanguna n PAB- PLP di daerah pe rkoraa n dan
perdesaan di beberapa propinsi sebagai berikur; Jawa
Barar, Jawa Te ngah , Jawa Timur, NTB , NTT, Sulawesi
Selaran d an Sulawesi Tenggara.

Kegiaran yang dilaksanakan adalah:
• Pe mbanguna n Fisik = pe mbangunan air bersih pe rpipaan, sumur po mpa rangan d alam /sedang/da ngkal,
su mur gali, te rminal air, jamba n jamak, ja mba n
seko lah da n jamban kelua rga.
• Pe mb agun an Non Fis ik = bimbin ga n re kni s,
peningkaran kualiras air di lingkungan penyuluha n
PAB-PLP d an lain-lainnya .

AB-PLP PEROESAAn
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Di dalam melaksanakan pembangunannya, UNICEF
menggunakan pendekatan partisipatif yaitu masyarakat
di tempatkan sebagai pelaku dari pembangunan itu
sendiri (pembangunan yang bertumpu pada
masyarakat), dalam arti masyarakat dilibatkan dalam
keseluruhan proses bangunan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan , pemanfaatan, pengelolaan dan
pengembangannya.
Dengan demikian masyarakat akan lebih merasa
memiliki terhadap sarana yang telah dibangun, karena
masyarakat meraca ikut memberikan sumbangsihnya,
sehinga secara sadar merka mau dan mampu untuk
melesrarikan hasil pembangunannya. Selain iru
masyarakat dapar memperoleh pengerahuan dan
kerrampilan dalam menangani sarana PAB-PLP di
daerahnya.
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Sebagai konsekuensi kererlibaran masyarakat
dalam program PAB-PLP banruan UNICEF ini,
pelaksanaan pembangunan PAB-PLP dirangani
secara Iimas sekroral anrara instansi terkair secara
rerpadu sesuai dengan rugas, fungsi dan ranggung
jawab masing-masing dalam perencanaan , pelaksanaan, penjadwalan/wakru , dana dan lokasi.
Apabila salah saru di anraranya ridak terpadu, maka
pelaksanaan kegiatan lainnya akan rerpengaruh.
Di sam ping iru keterbukaan san gat penring arrinya
dalam kererpaduan agar diperoleh persepsi dan
pemahaman yang sama di anrara para pengelola
program. Unruk mengupayakan hal tersebut, maka
koordinasi perencanaan dan pelaksanaan mutlak
memegang peranan yang sangat penring dan
srrategis karen a keberhasilan pelaksanaan program
direnrukan dari kualiras perencanaan yang disusun
secara rerpadu oleh instansi yang terkait dalam
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PAB-PLP di daerahnya, dalam hal koordinasi berpedoman pada PP
No. 6 Tahun 1998 renrang koordinasi Kegiaran lnsransi Verrikal di
Daerah. Arrinya di dalam program pembangunan PAB-PLP banruan
ini masyarakar diajak bersama-sama membicarakan keburuhan PABPLP di d aerahnya sejak awal yaitu mulai d ari survey clara dasar,
idenrifikasi m asalah , sampai pada penyusunan rencananya.
Proses pere nca naan program pemb ang unan PAB- PLP ban ru an
U ICEF sa m a d e ngan perencanaan ya n g dil a kuka n unruk
pembangunan sekro r-sekto r lainnya yairu terap mempedomani
PERM EN DA GR I No m o r 9 rahun 1982 re nra n g P 5D ya iru
perencanaan ya n g di lakukan d a ri bawah d en ga n melibarkan
masyarakar. Oleh karena masyarakar lokasi pembangunan PAB-PLP
banruan UN ICEF ini dari awal telah mendapat informasi/penyuluhan
renrang PAB-PLP, maka dalam penyusunan rencana prgoram yang
akan dibahas di dalam MUSBANGDES, RAKERCAM KHPPIA,
Diskusi UDKP, RAKERDA KHPPIA , Pra RAKORBANG II ,
RAKORBANG II , Pra RAKORBANG I, RAKORBANG I Pra
RAKORNAS D AN RAKORNAS yang menghasilkan Paker Usulan
Area (PUA) da ri Paker In fromasi A rea (PIA), ridak mengalami
perubahan-perubahan yang berarri. lni berarri kererlibaran masyarakar
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sejak awal terhadap program pembangunan PAB-PLP
sangat besar manfaatnya, dan perlu dikembangkan bagi
daerah-daerah lainnya yang belum terse ncuh oleh
bantuan UNICEF, seh ingga lamb a t laun akan
memasyarakat dengan sendirinya, tentunya juga perlu
diikuti dengan bantuan Stimulan yang diharapkan akan
menjadi perangsang bagi masyarakat.
Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa cakupan air
bersih, dan peningkatan lingkungan permukiman cukup
menggembirakan. Walaupun pembangunan PAB-PLP
bantuan UNICEF hanya
berupa stimulan berbentuk
baha n material telah dapat
merangsang swadaya masyarakat kurang lebih 50% serta
dapat meningkatkan cakupan
dan mutu pelayanan air bersih,
JAGA dan SPAL. Ini tidak
terlepas dari bimbingan/
informasi/penyuluhan yang
telah diberikan kepada m asyarakat secara terus menerus,
sehingga masyarakat mau dan
mampu berswadaya dalam
pembangunan PAB-PLP bantuan UNICEF. Di sam ping itu
juga kemauan dan kesanggupan para aparat dalam
mengelola pelaksanaan program tersebut sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan program PAB-PLP
bancuan UNICEF. Selain itu
juga telah berhadil mencetak
kader pembangunan ya ng
dapat membantu dalam pelaksanaan PAB-PLP.
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Rekapitulasi Lokasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana
AB Dan PLP Perdesaan Dalam Repelita VI

REPEL ITA VI

I

I

I
NO

PROGRAM

SASARAN
REPELITA VI
(DESA)

REALISASI s.d.
97/98

RENCANA
S.d. 98/99

2,750

2,332

31 8

6,250

DPP

360

313

47

360

IKK

150

146

4

150

DT
1

RWSS

I
TOTAL

2

WSSLIC

1,414

1,338

456

1,734

3

UNICEF

-

1,905

829

2,734

4

AU SAID

184

99

85

184

5

MURNI

-

1'111

906

2,01 7

KET

Keterangan:
") Cakupmz pelayanan 14.487.550 j iwa
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Harga Satuan Pembangunan Prasarana dan Saran
PAB - PLP Perdesaaan dalam Repelita VI

PRASARANA DAN SARAN A
ﾷｾ＠

KEGIATAN
r=

RWSS

I

IKK

SGL

PMA

SPT

I

I

PAH

IPA

JAGA

JAMAK

JUMLAH

MCK

SPAL

I

550

650

2,500

1,400

600,00 *)

100

2,500

5,000

2,500

150

650

650

2,500

1,400

-

300

2,750

5,000

2,500

150

550

600

2,500

1,400

-

300

2,500

5,000

2,500

150

-

2,500

275 *)

18,000

45 *)

2,500

5,000

2,500

150

300

2,500

5,000

2,500

150

0
75,00

WSSLIC

0
50,00

UNICEF

0
50,00

AU SAID

AB-PLP PEROESAAn

l

50,00

TERMASUK

MURNI .

pp

ｾｴｩ＠

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

AIR BERSIH

200 *)

0

II

50,00

I

I

550

0

I

ｾ＠

2,500

600

l

18,000

1,400

l

j

j

'
105

.
ｾＭﾷ＠

ｐ ＢｲｾｩＬ｟

.. .

｡ｭ＠

PENDANAAN PEMBANGUNAN PAB-PLP PERDESAAN DALAM REPELITA VI

RWSS

WSSLIC

UNICEF

AU SAID

D

MURNI

LOAN

GOI
20.000

106

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

AB-PLP PERDESAAn

JUMLAH DESA DAN JENIS KEGIATAN PEMBANGUNAN
PSD AB-PLP PERDESAAN DALAM REPELITA VI
3500

I.
3000

ｾ＠

2500
<(

en
w
0

2000

:I:
<(

..J

1500

ｾ＠

ｾ＠

::>
-,
1000

-

D

SASARAN R-VI

D

REALISASI S.D. 97/98

•

RENCANA 98/99

D

TOTAL S.D . 98/99

500

0

RWSS

WSSLIC

UNICEF

AU SAID

MURNI
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Gambaran Pembiayaan Air Bersih Perdesaan Seluruh Indonesia per Juni 1997
PROPINSI
-=

D.I.ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMB I
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
JAWABARAT
JAWATENGAH
0 .1YOGYAKARTA
JAWATIMUR
BALl
NUSATENGGARABARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
MAL UK U
IRIAN JAYA

SUMBERDANA

II
I

I'

-

JL
i
I

-

I'

-

iｾ＠
I
I

.
1,'

-

II

-

!·

I

-

I'

:·

.

1:

I

BIAYAMURNI

I

568,720,100
929,670,000
325,989,400
170,070,000
390,470,000
581 ,514,000
175,408,000
784,670,000
544,218,000
5,586,291 ,338
802,688,000
3,252,977,500
436,920,500
354,089,000
2,692,114,435
490,379,000
595,504,000
3,034,762,610
690,161 ,606
4,388,539,595
3,986,823,997
632,286,950
2,158,875,773
1,413,969,759
1,121,468,000

:I

!I

J
:I

:I
:I

•.,

BIAYABLN
179,544,000
211,266,000
150,156,000
170,070,000
190,010,000
139,680,000
118,728,000
256,662,000

3,958,948,087
.

--

3,778,455,498

I
"l

l

·I
I

I
I

I

63,340,000
3,778,455,498
288,141 ,000
183,125,000
175,000,000
168,000,000
3,667,910,201
2,700,643,409
132,486,000
3,563,249,783
1,936,500,074

-

-

-

I

TOTAL
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36,108,581 ,563

!

22,206,81 1,052
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Gambaran Kondisi Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman
Perdesaan-Perdesaan Seluruh Indonesia per Juni 1997
PROVINSI

SA

D. I.ACEH

SPC

SPR

SPL

SPAL

MCK-MK

0

0

SUMATERA UTARA

0

0

0
0

0
0

0

0

0

2

0

0

0

47

0

0

0

0

0

SUMATERA SELATAN

0

0

0

0

BENGKULU

0

0

0

0

74
130

80
0
53
19
0
27
26

SUMATERA BARAT

0

0

RIAU

0

JAMB I

LAMPUNG

0

0

0

0

0

JAWABARAT

0

0

JAWATENGAH

0

0

D.l. YOGYAKARTA

0

0

JAWA TIMUR

0

0

BAL l

0

0

NUSATENGGARABARAT

0

0

NUSA TENGGARA TIMUR

0

0

KALIMANTAN BARAT

0

0

KALIMANTAN TENGAH

0

0

KALIMANTAN SELATAN

0

0

KALIMANTAN TIMUR

0

0

SULAWESI UTARA

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SULAWESI TENGAH

0

0

0

4

SULAWESI SELATAN

0

0

SULAWESI TENGGARA

0

0

MAL UK U

0

0

IRIAN JAYA

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
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JAGA

JAMLAH

2880

16

0

0

0

0

0

0

1840
1474
240
3694
844
1530

20
46

0

0

0

0

0

0

0

112
25
24

0

0

0

0

6

0
0
0
49
7
16
37
28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

103

28

1502

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

37

0

240

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
37
0

0

0

.o

0

3017

41

0

0

0

0
37
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21
15
14
42
16

0

0

0

0

0

0

0

0

23
0

2521
360
557
461
3960
210
239
16

98

0

0
15
41
14

0

0

4

0

0

295

25605

531

0

0

0

48

183
117
56
84
32
0

107
61
11
42
25
20
654

JAMAK

0

0

GERSAM

DRAINASE
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Gambaran Kondisi Air Bersih Perdesaan Seluruh Indonesia per Juni 1997
PROVINSI
D. I.ACEH

1750

SUMATERA UTARA

0

SUMATERA BARAT

558
1619
413
1886
308
322
25
1151
195
919

RIAU
JAMB I
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
JAWABARAT
JAWATENGAH
0 .1. YOGYAKARTA

SPTDK

SPTDL

SPTSDG

PAH

PMA

SARUT

IPTTG

60
102
204

8

126

0

0

0

184
121
136
65

15

1

28

0

0

0

0

24

0

0

28

24
525
149
47
109
71

0

0

0

4

85
7

247
162
460

519

0

0

179

83

21

0

0

147

PPTA

6

30
39
229

0

0

0

0

8

0

8

0

40
19
19

0

0

0

0

0

115
20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

26
26
49

0

0

0

0

2

7

0

0

0

69

0

5

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3
21

473
43
106

0

4

2

0

2

0

0

2

6

0

0

0

0

6

BALl

0

5

83
26

NUSATENGGARABARAT

0

0

0

0

0

2

0

0

41

0

0

0

NUSA TENGGARA TIMUR

8

20

460

16

0

0

454

0

15

0

0

34
21

0

88

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

661
13
180

212

124

8

0

18

0

0

0

1

0

0

0

2

0

47

0

0

0

371

0

0

0

1007
449

3

0

18
20

SULAWESI SELATAN

11

0

0

7

0

0

0

SULAWESI TENGGARA

141
231
74
96
312
159
100
69
93

69
41
63
50

SULAWESI TENGAH

273
44
129
429
231
216
642

1

0

0

0

0

0

4

0

0

251
166

0

90

0

0

0

6

5

0

0

0

JAWATIMUR

KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI UTARA

MALUKU
IRIAN JAYA

TOTAL
11 0

SGL

17

0

45

0

0

0

0

372

0

9

11

996
453
175

0

15

33

85

0

0

0

0

0

13096

2256
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Air. '/Jn-sih

K

EG lATAN PEMBANG U N AN Penyediaan
Air Bersih Perdesaan pad a prinsipnya dilak
sanakan o leh m asyara kar dan peme rinrah ,
masyarakar ad alah pelaku pembang unan sed angkan
pemerinrah berkewajiban mengarahkan, m embimbing
serra menciprakan sarana yang me nunjang.
D alam rangka meningkarkan pembangunan Penyediaan
Air Be rsih Perd esaan , kira m en gh adapa i berbagai
ra nrangan-ranrangan ya ng merupakan permasalahan
d asar yang perlu segera unruk dirangani . Tanrangan
rersebur anrara lain m eningkarkan kualiras sumber daya
man usia, memanfaa rkan sumber daya alam secara oprimal dan rerbaras nya kemampuan pemerinrah desa unruk
penyedi aa n sa ran a d an prasa ran a pe rdesaa n se rra
kemampu an pendanaan di perdesaan.

: JASAMA
RJAAN UMU
GERAKAN
AN KECAMA
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Namun demik.ian, pembangunan Penyediaan Air Bersih
Perdesaan tetap menjadi prioritas urama mengingat
sebagian besar dari masyarakat Indonesia bermukim di
perdesaan.
Tujuan dan Pendekatan Program

Pelaksanaan program pembangunan Penyediaan Air
Bersih di perdesaan berrujuan unruk:
a.

b.

c.

tlB-PlP PERDEStltln

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perdesaan seh ingga pada gilirannya akan men ingkarkan produkrifirasnya.
Tersedianya prasarana ai r bersih ya ng dapat
memberikan dampak posirif bagi perbaikan dan
peningkaran kualiras lingkungan permukiman di
perdesaan.
Peningkaran taraf pemahaman masyarakar akan
penringnya penggunaan air bersih .
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Untuk mencapai rujuan rersebur, relah dilakukan
berbagai pendekaran umum yang dilaksakan sesuai
d engan kebijaksanaan pemerintah. Saar ini pembangunan Penyediaan Air Bersih Perdesaan dirancang
dengan pendekaran sebagai berikur :
a.

b.
c.

d.

Diarahkan pada desa-desa yang rermasuk dalam
karego ri desa rertinggal, dan dengan mempertimbangkan lokasi desa-desa lain di sekirarnya
yang secara fungsional mas ih d apar sal ing
menunjang dalam kegiaran seriap sekro r, sehingga
dapar meningkarkan pemenuhan keburuhan dasar
serta pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan
rersebut.
Mengikursnakan masyarak ar secara akri f untuk
berpartisipasi dalam seriap rahapan pembangunan.
Menerapkan po la programaric approach yang
memungkinkan untuk mengkaj i seriap saar, seriap
kegiaran pemba ngunan Penyediaan air Bersih
Perdesaan dalam mencari dan menerapkan solusi
yang khas bagi seriap lokasi;
Dalam peran Lembaga Swadaya Masyarakar (LSM)
sebagai mirra pemerintah dalam pembangunan
perdesaan.

Pnnbangunan }amban Keluarga UAGA) mmggunakan konstruksi
heron yang dicetak tkngan cetakan FRP
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Keterpaduan elemen-elemen tersebut di atas diharapkan
dapat meningkatkan taraf penyediaan air bersih secara
berkelanjutan terutama pada m asyarakat yang belum
menikmati pelayanan Air Bersih di kawasan perdesaan.
Oengan digunakannya pendekatan tersebut di atas,
Pembangunan Penyediaan Air Bersih Perdesaan harus
mampu untuk:
a.

b.

c.

Memo tifasi m asyarakat untuk dapat m enyatakan
ke buruh an aka n a ir be rs ih d a n m e nyata ka n
kemampuan m ereka untuk d apat memelihara,
mengoperasikan dan mengembangkan prasarana
Air Bersih yang telah dibangun;
Menyediakan berbagai alternatif pilihan investasi
bagi masyarakat desa sehingga masyarakat dapat
menentukan piliha n berdasarkan kemauan dan
kemampuannya;
Memo tifasi masyarakat aga r m e rasa memiliki
prasarana dan sarana Air Bersih yang relah berhasil
dibangun.

f'embangunan Sumur Cali (SCL) menggunnknn konstruksi beton
yang dibuat dengan celtlkan FR!'
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Berdasarkan pengalaman yang telah dilaksa nakan selam a
PJP I, p e m e rinra h re la h b er upaya mel akuka n
pembangunan Penyediaan Air Bersih perdesaan melalui
ko n sep pel ib ara n m asyarakar d engan m eny iapkan
m asyarakar d esa di berbagai rah apan pembangunan,
namu n efekrifiras dari ko nsep ini perlu disempurnakan
dan dikembangkan.
Dengan pendekaran ini m asyarakar akan m enyarak an
keburuhannya dan kesediaan unruk berko nsrribusi dalam
pelaksanaa n kegiaran program baik dalam benruk natural dan jasa, sehingga masyarakar merasa memiliki proyek
rersebur dan pada gilirannya masyarakar akan rurur
memel iharanya.
Dalam penerapan pendekaran rersebur di aras, beberapa
fa kror perlu diperharikan, anrara lain :

unm dokrmumtnsi yang ｭ
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1.

Pemilihan lokasi

Dalam pemilihan lo kasi, kebijaksanaan pembangunan
prasarana perdesaan diarahkan sela in unruk memenuhi
keburuhan d asar d alam rangaka meningkarkan derajar
keseharan di d aerah rersebur, juga diarahkan unruk
menunjang kegiaran ekonomi w ilayah perdesaan. Unruk
iru diperlukan suaru po la pembangunan yang diarahkan
bukan hanya pada saru jenis karegori desa rerrenru rerapi
lebih memperrimbangkan pada hubungan anrara d aerah
pe rdesaan d an perkoraan.
Pembangunan Penyediaan Ai r Bersih Perdesaan sebagai
bagian dari pem ba ngun an prasarana perdesaan selain
m e m e nuhi
keb uruh a n
dasa r
juga
perlu
m emperrimba ngka n aspe k pemba ng un a n regio nal
secara re rp adu dalam ra ngka me nin g ka rkan
pe rrumbuhan eko no mi w ilaya h . U n ruk iru, dalam
mene nrukan lokasi d esa, sela in syarar-syarat reknis,
ringkar pelayanan Air Bersih yang rendah dan sebagainya
juga perlu diperrimbangkan aspek kererkaitan fungsio nal
anrar desa yang berda mpingan, sehingga pada gilirannya
aka n menunjang pembangunan wilayah.

ftB-PLP PEROESftftO
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2.

Rencana Pembangunan Desa

Pemba n g un a n pra sa ra n a Air Be rsih p erd esaa n
m e rupakan bagian d a ri p em b anguna n prasa rana
p erd esaa n secara kese l uruh a n se hin gga d a la m
peren canaannya masyarakat desa diharapkan ikut serta
menyiapkan p rioriras pembangunannya dalam suaru
dokumen perencanaan pembangunan desa (Rencana
Pem bangunan Desa) yang diusulkan kepada pemerinrah
melalui pola bottom-up planning (proses P50). Dalam
dokumen Rencana Pembangunan D esa, masyarakat
dapat mem ilih berbagai pilihan reknis yang berpengaruh
k e pada pemban gun a nn ya d a n pada ope rasi d a n
pemeliharaan pasca pembangunan.

t

,,,
' . I

Ci11ci11 beto11 yn11g dibuat me11ggwzakn11 cetakn11 FRP
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3.

Pelaksanaan

Pe laksanaan pembangunan prasara n a Air Be rsih
Perdesaan menggunakan prinsip kererpaduan dengan
sektor-sektor lai nnya dalam sektor pembangunan
perdesaan seh ingga pembangunan ftsik prasarana air
Bersih perlu melibatkan sekror lainnya seperri sektor
kesehatan dan pembinaan insrritusi dan masyarakat.
Dengan rerlibatnya seluruh instansi yang terkait dalam
pelaksan aan Pembangunan Penyediaan Air Bersih
Perdesaan, diharapkan satu desa dapat dibangun secara
bersama-sama masyarakat dan masing-masing instansi
terkait melalui tahapan-tahapan pekerjaan yang telah
disepakari sebelumnya.

}nmbrw Ke!twrgn UA GA) yn11g d ibunt mmggrmnkn11
cincin beton
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Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Air Bersih
Perdesaan mutlak melibatkan masyarakat dari muh
rahapan perencanaan, pembangunan hingga pengelolaa.
pasca pembangunan. Sebagai akibat beragamnya bentuk
parrisipasi masyarakar yang dibuat dalam kegiaran
pembangunan prasarana Air Bersih perdesaan diarahkan
untuk dapar menjamin kelanggengan dari prasaran'a
yang telah dibangun.
Mengingar peranan parrisipasi masyarakar merupakan
saru fakror kunci dalam keberhasilan Pembangunan
Penyediaan Air Bersih Perdesaan, maka peranan LKMD
di seriap desa perlu diringkarkan. Fungsi LKMD sesuai
Keppres No. 28/1980 sebagai lembaga yang membantu
pemerintah desa dalam merencanakan, menggerakkan
dan meningkarkan prakarsa dan parrisipasi masyarakar
untuk melaksanakan pembangunan secara rerpadu, baik
yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun
swadaya gorong-royong masyarakat.
LKMD harus terlibat dalam setiap proses
pembangunannya, baik rahap perencanaan maupun
tahap pengelolaan pasca pembangunan.

Para rmwja purri juga dapat menggunakan cnakan FRP
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4.

Organisasi Pelaksanaan

Denga n semakin b anyaknya kegiara n pembangun an
yang diarahkan pada kawasan pe rdesaan , maka pe rlu
dilakukan koordinasi antar

sektor terkait baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daera h.

Umuk meningkarkan koordinasi pembangunan baik di
ringkar pusar m aupun di ringka r daerah perlu dibemuk
suar u komponen di d alamnya adala h prasaran a Air
Bersih. Unruk iru Pemda pe rlu umuk meningkarkan,
mengakrifkan Tim Koo rdin as i Pro pinsi/ Ka bupare n
(TKP /TKK) yang sudah dibemuk.
Sedangkan umuk propinsi yang be lu m m embemuk

TKPITKK, perlu diupayakan agar Pemda segera dapar
m e mb e nruk rim re rse bur. Dih arapkan d e n ga n
b e rfun gs in ya TKP/ TKK, p e rm asa la h a n dup likasi
kegiaran arau bemuran ko nsep kegiaran d i ringkar daerah
d a p a r di se lesa ikan se b e lu m sa mpa i p ada ra hap
pelaksanaan bersam a masyarakar d esa.

) I
AB-PLP PERDESAAn

Pnm ibu rumnb trtngga d11pnt mcm rllrjnrulum wnktu luang untuk
m emburlf klosed dr ngnn m enggw lflknn rrtrlknn FlU'
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Penganggaran

Program pembangunan Penyediaan Air Bersih Perdesaan
selama ini disalurkan melalui "lnpres". Hal ini dimaksudkan unruk m emberikan peran yang lebih besar
kepada Daerah Tingkat II dalam perencanaan proyek,
sejiwa dengan azas desenrralisasi.
Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, proyek Air
Bersih perdesaan memiliki 4 (empat) metode yaitu
dikerj akan melalui flh ak ketiga (oleh konrraktor) ,
swakelola (oleh masyarakat) , gabungan antara flh ak
ketiga dan swakelola dan stimulan/pola arisanlrevolving fund (oleh masyarakat). Unruk lebih menjamin
keberhasilan pembangunan yang berkesinambungan,
pelaksanaan pemban guna n Pen yediaan Air Bersih
Perdesaan sedapat mun gkin dil aksanakan dengan
menguran gi peran fihak ketiga.

Sumur galiyaug di/nzgkapi deugmz pmampzmg air hujau
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