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Penyerahan MOU dan Sosialisasi Hasil Pre Monitoring Kota Kediri

bukti Kuat bahwa Pemerintah Kota Kediri 
menjamin Keberlanjutan Sarana Sanitasi di 
masyarakat yang telah dibangun oleh 
pemerintah untuk dimanfaatkan 
sepenuhnya oleh masyarakat. Kedua, 
adanya Co Managemen/Pengelolaan 
Bersama antara Pemerintah Kota Kediri 
melalui Dinas terkait sesuai Tupoksi 
masing-masing dengan Aksansi Pusat dan 
Aksansi Kota Kediri yang telah terbentuk 
sejak 2015. 

Dalam Acara tersebut Aksansi Pusat 
menyampaikan Sosialisasi Hasil Pre 
Monitoring KSM/KPP Sanitasi Berbasis 
Masyarakat pada Tahun 2015. Telah 
termonitor 42 KSM/KPP dan mendapatkan 
nilai masing-masing. Ada 3 Indikator 
Penilaian dalam monitoring tersebut. 
Pertama Indikator Teknis meliputi 
Sambungan rumah Tangga, Kondisi 
pemipaan, Kondisi MCK, Kondisi IPAL, 
Biogas dan Kondisi effluent/Limbah Cair. 

Bertempat di Ruang Joyoboyo Balai Kota 
Kediri, Pada Tanggal 02 juni 2016 di adakan 
Pertemuan KSM/KPP Sanitasi Se- Kota 
Kediri. Acara di Buka Oleh Bapak Bambang 
Kautaman Selaku Kepala Bidang sarana 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kota Kediri. Turut Hadir dan 
Memberikan Materi Hasil Pre Monitoring 
2015 yaitu Aksansi Pusat (Asosiasi KSM 
Sanitasi Seluruh Indonesia) yang diwakili 
Oleh Mas Denny dan Mbak Itsna. Hadir pula 
dari Dinas Terkait yaitu Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan (DKP) yang diwakili oleh 
Kepala Bidang Kebersihan Ibu Endang 
Kart ika Sar i .  Hadir  pula  dar i  Dinas 
Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas 
Pekerjaan Umum, Humas serta dari kantor 
Kecamatan.

Pada acara tersebut diserahkan Oleh 
Kabid Sarana, Bapak Bambang Kautaman; 
Berkas MOU Pemerintah Kota Kediri 
kepada Aksansi Pusat. Dengan 
diserahkannya MOU tersebut merupakan 

Pembentukan Aksansi Daerah Kota Lubuklinggau>

Sanitasi Awards Kabupaten Sleman 2016>

Sarasehan KSM/KPP Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2016>

Monitoring Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Bengkulu>

Penyerahan MOU dan Sosialisasi Hasil Pre Monitoring Kota Kediri>

Kedua Indikator Sosial meliputi Iuaran Rutin 
pengguna, Pendapatan Perbulan, 
pengeluaran Perbulan. Ketiga Indikator 
Kelembagaan meliputi Operator, Peralatan 
Operasional dan perawatan serta Pelatihan 
Pengurus/Pengelola. Dari penilaian tersebut 
terdapat 6 Lokasi yang memiliki Nilai di 
bawah 70% artinya cukup banyak 
permasalahan yang di hadapi selama Pasca 
Konstruksi, baik Teknis maupun sosial dan 
keuangan. Yaitu : KSM Barak Panti Sosial 
Semampir, KSM Ponpes Darussalam Bawang, 
KSM Guyub Ngudi Karyo Balowerti, KSM 
Lestari Mrican, KSM Jama'sari Kleco 
Jamsaren dan KSM Matahati Pagut Blabak. 

Dalam pertemuan tersebut dari Hasil Pre 
Monitoring akan ditindaklanjuti Oleh 
Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas terkait 
dan Aksansi Kota Kediri. Dengan demikian 
Permasalahan Sanitasi di Kota Kediri akan 
terselesaikan dan terkelola dengan baik. (Rozi 
Aksansi Kota Kediri)  

 



“Kota Lubuklinggau dengan luas wilayah 
401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 
wilayah kecamatan dan 72 kelurahan, 85% 
wilayahnya adalah milik masyarakat, tidak 
memiliki Sumber Daya Alam. Dari 72 
Kelurahan yang ada di Kota Lubuklinggau, 
masih ada sekitar 12-20 Kelurahan yang 
secara geografis cerminannya masih Desa, 
hanya secara administrasi memang sudah 
harus menjadi Kelurahan, tetapi ini menjadi 
tantangan bukan rintangan” ini salah satu 
kutipan yang disampaikan oleh Walikota 
Lubuklinggau Bp. H. SN. Prana Putra Sohe 
d a l a m  s a m b u t a n n y a  p a d a  a c a r a 
penandatanganan MoU antara Sekretariat 
A k s a n s i  d e n g a n  P e m e r i n t a h  K o t a 
L u b u k l i n g g a u ,  d i  K a n t o r  Wa l i ko t a 
Lubuklinggau, Selasa, 14 Juni 2016, sebagai 
bentuk dukungannya terhadap isu sanitasi. 
Tekad untuk menjadikan Lubuklinggau 
menjadi lebih maju sangat besar, hal ini 
terbukti dengan begitu cepatnya proses MoU 
yang dilakukan, dimana Pemerintah Kota 
Lubuklinggau memberi respon yang sangat 
positif pada Aksansi

Selain penandatanganan MoU, hari 
pertama d i  Lubukl ing gau kami  juga 
melakukan kunjungan ke lapangan di 
beberapa lokasi Ipal yang dibangun, dari ± 10 
lokasi yang kami kunjungi, ternyata ada 
beberapa sarana yang tidak secara optimal 
digunakan oleh masyarakat, tidak atau 
kurang terawatnya MCK sepertinya menjadi 
alasan utama kenapa sarana tidak berfungsi 
baik, tentunya ini harus menjadi perhatian 
khusus bagi semua pihak. Pada hari kedua, 
diadakan Workshop “Pembentukan Aksansi 
Daerah Kota Lubuklinggau”, yang di hadiri 
oleh 80an peserta, perwakilan dari masing-
masing KSM. Proses Pembentukan Aksansi 
Daerah (Aksda) berjalan lumayan alot, karena 
kondisi sanitasi di Kota Lubuklinggau sedikit 
berbeda dengan Kota/Kabupaten lain pada 
umumnya, karena sarana sanitasi yang 
dibangun dengan program PNPM (Public 
Toilet) juga diharuskan menjadi bagian dari 
Aksansi, termasuk juga Persampahan dan Air 
Minum, yang notabene nya tidak bicara air 
limbah, tetapi karena juga merupakan bagian 
dari sanitasi secara keseluruhan, maka 
Aksansi harus semakin membuka diri untuk 
melihat lingkup sanitasi secara lebih luas lagi, 
tidak hanya Instalasi Pengolahan Air Limbah 
(IPAL) saja. Setelah disepakati, dilakukan 
pemil ihan kepengurusan Aksda Kota 

Lubuklinggau melalui proses voting dan yang 
terpilih sebagai pengurus adalah : 

Ketua  : Misno, ST
Wakil Ketua  : Wijaya
Sekretaris  : Karim Antoni
Bendahara  : Muhammad Yani
Di hari terakhir sebelum pulang ke 

Yogyakarta, kami melakukan kegiatan 
Capacity Building untuk pengurus inti Aksda 
Kota Lubuklinggau yang terpilih, pelatihan 
tentang Pelaksanaan Pre-Monitoring yang 
sudah menjadi kegiatan rutin di setiap 
Kota/Kabupaten yang sudah terbentuk 
Aksansi Daerahnya. Seperti slogannya Kota 
Lubuklinggau “BISA : Brand, Inovation, 

Kabupaten Sleman secara administratif 
terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 
Dusun. Berdasarkan data terakhir dalam 
bidang air limbah menyebutkan bahwa ada 
sekitar 83,46 % Kepala Keluarga (KK) yang 
memiliki dan menggunakan jamban yang 
layak. Jumlah tersebut dengan rincian 
78,14% berupa jamban sistem setempat, 
4,58% adalah IPAL Komunal, dan 0,74% 
adalah Sambungan Rumah (SR) ke IPAL 
Terpusat. Disisi lain, sebagian masyarakat di 
Kabupaten Sleman masih menggunakan 
jamban tidak layak yaitu sebesar 13,57% KK, 
dan masih ada sekitar 9.000 KK yang Buang 
Air Besar (BAB) sembarangan atau 2,97% dari 
total KK. Kondisi ini semakin diperparah 
dengan semakin padatnya pemukiman, 
sehingga jarak sumur dengan septick tank 
kurang dar i  10  meter  sehingga ada 
kecenderungan bakteri coli mencemari air 
tanah.

Mencupl ik  dar i  data  d iatas  maka 
keberadaan pengolah limbah tinja rumah 
tang ga  d iper lukan untuk  kesehatan 
masyarakat semua. Perlu diketahui saat ini 
Kabupaten Sleman telah memiliki 109 Sarana 
Sanitasi Berbasis Masyarakat  berupa IPAL 
Komunal Perpipaan dari berbagai program. 
Dari total sarana tersebut setiap lokasi 
memiliki KSM Pengelola/KPP yang bertugas 
untuk mengoprasional dan mengelola sarana 
sanitasi yang telah terbangun diwilayah 
masing-masing. Tahun 2016 adalah kali Ke-III 
AKSANSI bekerjasama dengan Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam 
Pelaksanaan Sanitasi Award bagi KSM 
Pengelola/KPP pengelola sarana sanitasi 
berbasis masyarakat yang ada di Kabupaten 
Sleman. Penilaian sanitasi award tahun ini 
masih mencakup 3 aspek utama, yaitu aspek 

Penandatanganan MoU 
dan Workshop Pembentukan Aksansi Daerah Kota Lubuklinggau
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teknis, aspek kelembagaan, dan aspek 
keuangan. Karena 3 aspek tersebut alat ukur 
dari keberlanjutan dalam pengoprasian dan 
p e rawata n  s a ra n a  s a n i ta s i  b e r b a s i s 
masyarakat. Perbedaan yang sangat terlihat 
adalah bertambahnya jumlah peserta yang 
ikut dalam Kegiatan Sanitasi Award, pada 
2015 yang lalu jumlah KSM Pengelola/KPP 
yang ikut dalam kegiatan ini sebanyak 55 
lokasi sedang untuk 2016 peserta bertambah 
menjadi 98 lokasi sehingga ada 43 lokasi baru 
yang berpartisipasi mengikuti kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan Sanitasi Award 2016 
dimulai pada 23 – 27 Mei, dengan tim penilai 
berasal dari perwakilan Sekretariat Aksansi 
Pusat, Badan Lingkungan Hidup, dan UPTD 
PAL. Teknis pembagian tim penilai disesuaikan 
dengan komposisi yang mewakili setiap 
instansi dan bidang, ini bertujuan agar dalam 
proses penilaian lebih subjektif dan lebih 
transparan sesuai dengan kondisi yang ada 
dilapangan. Tim penilai dalam kegiatan ini 
dibagi menjadi 3 wilayah yaitu Barat, Tengah, 
dan Timur serta jumlah dalam setiap tim 
antara 3-4 orang. Untuk tiap tim dalam sehari 
mendapatkan 7-8  lokas i  yang  harus 
dikunjungi sehingga pada tahun ini tim penilai 
bekerja sangat ektra, namun demikian 
kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar 

Speed, Akuntability), diharapkan dengan 
adanya MoU antara Pemerintah Kota 
Lubuklinggau dengan Aksansi, kedepannya 
cita-cita menjadikan Lubuklinggau menjadi 
lebih maju pada umumnya akan bisa 
terwujud, terkhususnya di bidang sanitasi. 
(Vona)

tanpa ada kendala selama proses penilaian. 
H a s i l  d a r i  p e n i l a i a n  n a n t i nya  a ka n 
dikumpulkan dan diinput sesuai dengan 
wilayah masing-masing, setelah itu setiap 
wilayah akan memberikan nominator yang 
memperoleh point terbaik di 3 aspek yang 
dinilai. Setelah itu tim penilai akan melakukan 
verifikasi secara bersama-sama untuk 
menentukan pemenang dalam Kegiatan 
Sanitasi Award 2016 Kabupaten Sleman.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 
berdampak positif bagi KSM Pengelola atau 
KPP yang ada di seluruh Kabupaten Sleman. 
Selain disediakan hadiah bagi KSM Pengelola 
atau KPP yang menjadi pemenang, kegiatan 
ini adalah wujud perhatian pemerintah 
daerah kepada seluruh KSM Pengelola atau 
KPP yang menjadi pengurus sarana sanitasi 
yang ada diwilayahnya masing-masing. Selain 
itu dengan adanya Kegiatan ini KSM Pengelola 
atau KPP termotivasi untuk menjaga, 
merawat, mengoperasikan, memelihara, 
serta mengembangkan sarana sanitasi yang 
telah dibangun dengan sebaik-baiknya agar 
dapat berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh 
generasi selanjutnya. (Itsna)
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MONITORING PROVINSI BENGKULU

AKSANSI melakukan perjalanan untuk 
memonitoring 17 lokasi IPAL di beberapa 
Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung 
khususnya di Pulau Bangka. Adapun tujuan dari 
monitoring ini untuk mengetahui tingkat 
keberlanjutan Sanitasi Masyarakat pasca 
konstruksi, baku mutu effluent, permasalahan 
yang muncul, serta inovasi yang ada. 

KABUPATEN BANGKA BARAT
Monitoring di Kabupaten Bangka Barat 

terdapat 6 titik lokasi yang terdiri dari 2 lokasi di 
Kecamatan Simpang Teritip,  2 lokasi di 
Kecamatan Jebus dan 2 lokasi terakhir di 
Kecamatan Kelapa dengan sistem yang 
digunakan MCK. Sebelum melakukan kunjungan 
pertama ke lokasi IPAL kami bertemu dengan 
Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bangka Barat Bapak 
Kaka dan beliaupun ikut mendampingi ke 6 
lokasi.

Kecamatan Kelapa, KSM Berkah Bersama 
bersih dan terawat hanya saja digunakan oleh 
pengurus KSM saja dan KSM Harapan Baru IPAL 
tergenang dengan air effluent yang meluap dari 
bak penampungan. Kecamatan Jebus, KSM 
Camar Laut fasilitas tidak digunakan secara 
maksimal hanya 5 orang yang menggunakan 
dikarenakan sumber air bersih yang keruh, selain 
itu fasiltas MCK ini juga tidak terawat berbeda 
dengan KSM Air Musuh yang bersih dan baik. 
Kecamatan Simpang Teritip, KSM Bulin Rimbun 
ini terawat, bersih dan baik dan KSM Air Bersih 
Sejahtera tidak terawat, banyak kran air yang 
rusak dan kotor.

Pada umumnya sanitasi di Kabupaten Bangka 
Barat terdapat beberapa permasalahan umum 
yaitu: (1) Belum adanya serah terima dan 
berakibat kepada warga enggan menggunakan 
ditakutkan adanya kerusakan saat pemakaian, 
(3) Belum adanya iuran dikarenakan masih ada 
uang sisa pasca konstruksi bangunan, (4) Belum 
ada operator masih dibersihkan secara bersama 
oleh pengguna yang menggunakan fasilitas MCK, 
(5) Penggunaan fasilitas MCK belum digunakan 
secara maksimal. 

KABUPATEN BANGKA SELATAN
KSM Sembilang satu-satunya lokasi IPAL yang 

terdapat di  Kabupaten Bangka Selatan 
tepantnya di Kecamatan Toboali di pesisir pantai, 
perjalanan menuju lokasi ini memakan waktu ±3 
jam, setibanya di lokasi ternyata Ketua KSM 
masih perjalanan pulang dari laut karena mata 
pencaharian masyarakat sekitar adalah nelayan. 
Sembari menunggu Ketua KSM kami ditemani 
oleh sekretaris KSM mengelilingi dan mengecek 
Bak Kontrol di pemipaan utama dan rumah 
tangga. Kondisi bak kontrol tidak terawat dan 
setiap rumah tangga tidak ada Grease Trap selain 
itu IPAL tidak bisa diakses karena diplester 
dengan semen begitu juga dengan pipe outlet 
yang terletak di bibir pantai dengan kondisi pipe 
outlet tertimbun. 

KABUPATEN BANGKA TENGAH
7 Lokasi IPAL sudah dimonitoring berlanjut di 

hari berikutnya tiba giliran di Kabupaten Bangka 
Tengah. Di Kabupaten ini terpadat 7 titik lokasi 
yang harus dikunjungi yaitu 3 lokasi di 
Kecamatan Koba dan 4 lokasi lain terdiri masing-
masing 1 kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk 
Besar, Simpangkitis, Pangkalan Baru dan 
Namang.

Kecamatan Koba, KSM Mina Sejahtera ini 
terawat, bersih dan untuk SR baru 2 rumah. KSM 
Ketawai adapun sistem yang digunakan MIX 
untuk fasilitas MCK sendiri bersih dan baik tetapi 
untuk SR belum ada rumah yang menyambung 
dikarenakan terkendala masalah biaya. 

KOTA PANGKALPINANG
Di kota Pangkalpinang ini hanya terdapat 2 

KSM yaitu KSM Melur Sehat di Kec.Taman Sari 
dan KSM Tenggiri di Kec.Pangkal Balam. KSM 
Melur Sehat secara penggunaan sudah ada 22 
SR, bak kontrol tidak bisa dibuka karena diplester 
dan air sungai pernah meluap dan IPAL terendam 
air. Sedangkan KSM Tenggiri sudah ada 30 SR, 
bak kontrol di pemipaan utama tidak dirawat 
dan ada scum dari ABR 1-6 sedangkan bubble 
terbentuk di chamber 7-8.

KABUPATEN BANGKA
Setelah beberapa hari mengelilingi pulau 

Bangka di beberapa kabupaten dan kota kini tiba 
saatnya memonitoring di lokasi terakhir 
tepatnya di KSM Miftahul Jannah Desa Kimak, 
Kec.Merawang. Untuk kunjungan ke lokasi yang 
terakhir ini juga didampingi oleh TFL dari 
SAKKER. Untuk penggunaan IPAL sudah 
maksimal yaitu ada 35 SR tetapi untuk IPAL serta 
bak kontrol di pemipaan utama dan rumah 
tangga tidak bisa diakses (diplester). Selain itu 
pipe inlet IPAL pernah terjadi penyumbatan.

Perjalanan di Desa Kimak menjadi lokasi 
terakhir monitoring pada Monitoring 17 lokasi di 
Provinsi Bangka Belitung telah usai. Semoga 
permasalahan dan fasilitas yang sudah diberikan 
bisa bermanfaat bagi pengguna sesuai dengan 
solusi-solusi yang telah disampaikan. Akhir kata 
kami mengucapkan terimakasih untuk TFL di 
lingkungan Pemprov/Pemkab/Pemkot, KSM, 
Tim R&D BORDA yang telah membantu selama 
berlangsungnya proses monitoring. (encik)

MONITORING PROVINSI BANGKA BELITUNG

Peran dari masyarakat pengguna khususnya 
KSM/KPP dalam pengoperasionalan dan 
pemeliharaan sarana sanitasi sangatlah vital yang 
merupakan organisasi yang memang ada untuk 
menjaga keberlangsungan sarana sanitasi 
tersebut.

Tanggal 1 Juni 2016 Aksansi sebagai wadah 
bagi perkumpulan KSM sanitasi seluruh Indonesia 
kembali melakukan salah satu kegiatan rutinnya 
yaitu monitoring dan evaluasi untuk mengukur 
kinerja KSM dan juga sarana sanitasi yang ada. 25 
lokasi di 5 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi 
Bengkulu menjadi lokasi yang dipilih untuk 
dikunjungi.

KABUPATEN KEPAHIANG
Tim monev Aksansi berangkat menuju lokasi 

monev pertamanya di kab. Kepahiang yaitu di 
KSM Budi Luhur, disini kami mendapati terdapat 
sampah di bak pertama dalam IPAL seperti 
bungkus shampoo, sabun dan yang lainnya. 
Operator di KSM ini memanfaatkan lahan di 
sekitar IPAL untuk dijadikan sebagai lahan kebun 
strawberry. 

KOTA BENGKULU
Lokasi pertama di Kota Bengkulu adalah KSM 

Mandiri, disini kami dapati buangan air limbah 
dari rumah warga tidak didahului bak kontrol 
sambungan rumah tangga dan perangkap lemak 
tetapi langsung di alirkan ke bak kontrol pemipaan 
utama, Bak Kontrol pemipaan utama diplester 
permanen sehingga tidak bisa kami periksa. MCK 
terlihat bersih, dan aula MCK dipakai sebagai 
tempat mengaji anak-anak disore hari. 

Lokasi terakhir yaitu KSM Beringin Raya di 
Kecamatan Muara Bangkahulu dimana kami 
menemukan tembok MCK yang dicorat coret, 
MCK yang tidak terpakai dan tidak terawat, kran 
tempat cuci MCK yang rusak semua, dan IPAL yang 
ditimbun pasir pantai sehingga membuat kami 
tidak bisa melakukan pengecekan. 

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Lokasi pertama yang kami kunjungi di 

Kabupaten Bengkulu Tengah adalah KSM Berseri 
di Desa Talang Emat. Sampai dilokasi kami melihat 
IPAL tertimbun kayu-kayu yang terbawa arus 
banjir, dan IPAL ikut terendam banjir. Belum 
semua warga desa talang empat menyambung 
sarana yang sudah ada karena terkendala biaya 
yang harus dikeluarkan untuk menyambungkan 
pipa dari rumah tangganya ke saluran pipa utama. 

Pemanfaatan sarana MCK disini tidak sebatas 
hanya untuk keperluan sanitasi saja, KSM dan 
warga sekitar membuat inovasi lain yaitu dengan 
pemanfaatan gedung MCK ini, mereka merubah 
ruangan di MCK menjadi Taman Kanak-Kanak. 

Kami melanjutkan perjalanan menuju KSM 
Sehat Sejahtera, tepat pukul 14:00 kami tiba di 
sana dan langsung bergegas menuju MCK. Setelah 
sampai kami mengecek IPAL di sini, ternyata 
terdapat sampah dan lumpur di atas dinding 
pemisah yang mengindakasikan bahwa air limbah 
tersebut pernah meluap. Bak kontrol pun 
diplester permanen, lalu kami menyusuri pipa 
pembuangan dan mengambil sampel effluent 
untuk selanjutnya kami analisis.

KABUPATEN KAUR
Hanya ada satu lokasi yang kami kunjungi di 

Kabupaten Kaur yaitu KSM Muara Sahung, 7 jam 
perjalanan yang ditempuh dari Kota Bengkulu 
intuk sampai di lokasi. Sesampainya di sana kami 
mendapati air limbah dalam IPAL pernah meluap 
dengan terlihat adanya sampah di dinding 
pemisah. Kurang rutinnya OP yang dilakukan 
operator KSM membuat terdapatnya material-
material padat di dalam IPAL. 

KABUPATEN SELUMA
Lokasi pertama yang kami kunjungi di 

Kabupaten Seluma adalah KSM Kembang Harapan 
di Kecamatan Semidang Alas Maras, sarana MCK 
disini tidak terawat, terdapat banyak sampah 
disekitar MCK, ada toilet yang dijadikan gudang, 
peletakan bangkai meja di depan pintu masuk 
toilet, dan masyarakat yang hanya menggunakan 
MCK di musim kemarau saja. 

Kami melanjutkan perjalanan ke KSM Harapan 
Maju dan KSM Serunting dan 1 lokasi di 
Kecamatan Talo Induk yaitu KSM Suni Indah, 
sarana MCK di 3 lokasi tersebut tidak digunakan, 
air limbah dalam IPAL masih jernih, warga 
menggunakan MCK ketika musim kemarau dan 
kebanyakan dari mereka hanya mengambil 
sumber air bersih yang ada di MCK untuk dibawa 
pulang. Untuk KSM Harapan maju kami juga 
mendapati bahwa pipa inlet pecah dan tidak ada 
pipa outletnya.

Secara keseluruhan sarana MCK di Kabupaten 
Seluma belum digunakan secara optimal, 
kurangnya perawatan dari masyarakat sekitar 
ataupun dari pengurus MCK juga membuat MCK 
terlihat kotor.

KABUPATEN MUKOMUKO
2 KSM yaitu KSM Tunas Harapan di Kecamatan 

Pondok Suguh dan KSM Maju Bersama di 
Kecamatan Sungaui Rumbai menjadi 2 lokasi 
pertama yang kami kunjungi selama berada di 
mukomuko. Ketika berada di KSM Tunas Hrapan 
menggunakan sistem Kombinasi ini, kami 
mendapati ada penyumbatan di bak Inlet 
sehinggu menimbulkan luapan air di bak Inlet 
tersebut. Setelah selesai kami melanjutkan ke 
KSM Maju Bersama, disini kami mendapatkan hal 
yang mengejutkan, air limbah dari MCK ternyata 
tidak dialirkan ke dalam IPAL, melainkan dialirkan 
atau dibuang ke septictank yang masyarakat buat 
disamping MCK. Masyarakat beralasan dengan 
t i m b u l nya  b a u  ya n g  m e nye n gat  ket i ka 
menggunakan IPAL yang sudah dibangun sangat 
membuat tidak nyaman, sehingga masyarakat 
sekitar memutuskan untuk membuat septictank 
sendir i  dan t idak lag i  mengal i rkan dan 
membuangnya ke IPAL.

Hari kedua di Mukomuko kami melakukan 
monitoring di KSM Peduli Sehat dan KSM Sehat 
Bersama, IPAL di KSM Peduli Sehat di plester 
permanen sehingga membuat kami tidak bisa 
melakukan pengukuran tinggi air dan lumpur dan 
melihat kondisi didalam IPAL, buangan air effluent 
juga masuk ke dalam badan air sehingga tidak bisa 
untuk diambil sampel dan dianalisis. Di KSM Sehat 
bersama sistem yang digunakan yaitu sistem 
komunal, disini kami mendapati terdapat sampah 
di bak settler dan air limbah dalam IPAL pernah 
meluap dengan ditandai dengan adanya sampah 
di atas sekat dinding pemisah.

Hari terakhir kami akan melanjutkan untuk 
mengunjungi 3 lokasi terakhir di Mukomuko, 
lokasi pertama yaitu KSM Sepakat Bersama yang 
berada di Kecamatan Selagan Jaya, disini kami 
menemukan permaslahan yang baru yaitu pompa 
air MCK, kran air tempat cuci yang dicuri, sehingga 
membuat pengurus menyimpan semua peralatan 
yang ada di rumahnya untuk menghindari 
kehilangan yang lebih banyak. Karna ini sarana 
MCK menjadi tidak bisa berjalan. Permasalahan 
selanjutnya adalah IPAL diplester permanen 
sehingga membuat tidak terlaksananya proses 
pengecekan IPAL,  kami kemudain hanya 
mengambil air sampel yang keluar dari pipa outlet 
untuk di analisis dan mengecek air bersih dari 
rumah ketua KSM. (Alfan)



Pada tanggal 27-29 Juli 2016, telah 
d i laksanakan forum untuk KSM/KPP 
Pen ge lo la  Sa ra n a  Sa n i ta s i  B erb a s i s 
M a s y a ra k a t  s e b a g a i  t e m p a t  u n t u k 
memfasilitasi komunikasi antara forum KSM 
Sanimas dalam menunjang keberlanjutan 
kegiatan sanitasi berbasis masyarakat yang 
ada di Indonesia. Bertempat di Yogyakarta, 
forum ini dihadiri oleh 85 peserta yang terdiri 
dari Pengurus KSM/KPP, SKPD, dan Satker 
Provinsi yang berasal dari 18 Provinsi di 
Indonesia wilayah Barat. Materi yang 
disampaikan dalam Forum KSM/KPP Sanimas 
i n i  y a i t u  p e m b e r i a n  m o t i v a s i  d a n 
pengalaman KSM yang telah berhasil (best 
practice sanimas), materi dukungan dari 
SKPD dalam pembinaan keberlanjutan 
pelayanan prasarana sanimas serta materi 
business plan. 

Motivasi Sanitasi disampaikan oleh Bapak 
Surur Wahyudi yang merupakan salah satu 
pegiat  sanitas i  d i  Indonesia .  Dalam 
paparannya, beliau mengajak peserta untuk 
melihat kembali bagaimana kondisi sanimas 
dengan 7 pertanyaan pemicu keberlanjutan: 
1. Apakah sanimas sudah dimanfaatkan oleh 
warga secara maksimal? 2. Apakah sarana 
sanimas dirawat dengan baik? 3. Apakah 
KSM/KPP berjalan dengan baik? 4. Apakah 
masih ada masalah teknis? 5. Apakah biaya 
operasional dan pemeliharaan tertutup dari 
iuran pengguna? 6. Apakah masih ada warga 
yang  BABS?  Dan  7 .  Apakah  Kondis i 
lingkungan dan kesehatan masyarakat 
meningkat?. Sedangkan refleksi untuk 
Pe m e r i n ta h  D a e ra h ,  a p a ka h  s u d a h 
mendukung KSM/KPP dengan melakukan 
tugas seperti cek effluent rutin, pengurasan 
lumpur, rehabilitasi fisik, penyuluhan 
kesehatan, penguatan KSM/KPP, dan 
kegiatan lain yang tidak dapat dilakukan atau 
di luar kapasitas KSM/KPP.

Berangkat dari permasalahan umum yang 
dihadapi KSM/KPP yaitu terkait pendanaan 
kegiatan operasional dan perawatan sarana 
sanimas, maka fokus dalam pertemuan 
KSM/KPP ini adalah pengembangan rencana 
usaha (business plan development) oleh 
KSM/KPP untuk keberlanjutan operasional 
sarana sanitasi  berbasis masyarakat. 
S e b e l u m  ke g i ata n  d i m u l a i ,  p e s e r ta 
diharapkan mengumpulkan rencana usaha 
yang dapat dikembangkan dari masing-
masing KSM/KPP yang kemudian akan 
disempurnakan setelah mendapatkan materi 
mengenai social business plan. Materi terkait 
business plan disampaikan oleh akademisi 

yang berasal dari Universitas Prasetiya 
Mulya, yaitu oleh Bapak M. Setiawan 
Kusmulyono atau sering disapa Pak Kelik, dan 
Bapak Muliadi Palesangi yang masing-masing 
narasumber memberikan materi secara 
interaktif pada peserta forum. Dalam materi 
ini disebutkan bahwa inti dari rencana bisnis 
adalah ide, bisnis, kreativitas, dan untung. 
Dalam pelaksanaan bisnis juga diperlukan 
j u r u s - j u r u s  a m p u h  u n t u k  m e m i ka t 
konsumen. Ada 3 jurus yaitu 1. Mendapatkan 
calon konsumen, 2. Mempertahankan 
konsumen yang ada, dan 3. Menumbuhkan 
konsumen (meningkatkan pembelian dan 
menambah konsumen baru). 

Setelah coffee break, acara berlanjut 
dengan penyampaian best practice dari 
pemerintah dan KSM/KPP terpilih yang baik 
d a l a m  m e n ge l o l a  s a n i ta s i  b e r b a s i s 
masyarakat. Dari pihak pemerintah daerah, 
Ko ta  L u b u k l i n g ga u  te r p i l i h  s e b a ga i 
narasumber. Sebagai informasi tambahan, 
pada tanggal 15 Juni 2016, telah terbentuk 
AKSANSI Daerah Kota Lubuklinggau. Best 
practice dari KSM diwakili oleh KSM Mina 
Sehat dan KPP Bhakti Warga. Keduanya 
berasal dari Kabupaten Sleman. Dari KSM 
Mina Sehat diwakili oleh Bapak Istiadji 
Subekti (ketua) dan dari KPP Bhakti Warga 
disampaikan oleh Bapak Paryanto (ketua). 
Dalam kesempatan ini, disampaikan kegiatan 
perawatan apa saja yang telah dilakukan oleh 
KSM dan KPP masing-masing serta inovasi 
yang telah dicapai, baik dalam teknis maupun 
sosial kelembagaan. Seperti di KSM Mina 
sehat yang telah melakukan inovasi terkait 
perangkap bau dan di KPP Bhakti Warga 
berupa pemanfaatan lahan sekitar IPAL dan 
penggunaan effluent untuk penyiraman 
pohon papaya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
Diskusi Kelompok. Peserta dibagi menjadi 3 
tim, yang terdiri dari Tim KSM/KPP yang 
dibagi menjadi 2 kelompok dan Kelompok 
Satker dan SKPD. Di masing-masing kelompok 
terdapat fasilitator yang bertugas untuk 
membantu peserta dalam penyusunan 
business plan. Di kelompok KSM/KPP, peserta 
diminta untuk mengisi business canvas yang 
t e r d i r i  d a r i  9  p e r t a n y a a n  u n t u k 
mengidentifikasi rencana bisnis yang telah 
dibuat dan dikumpulkan sebelumnya oleh 
peserta. Setelah itu, peserta diminta untuk 
mempresentasikan rencana bisnisnya 
seolah-olah untuk menarik investor dan 
konsumen untuk mendanai  maupun 
mengkonsumsi produknya. Dari hasil 
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presentasi didapatkan berbagai macam ide 
bisnis mulai dari pembuatan wisata IPAL, 
pemanfaatan effluent sebagai pupuk organic 
maupun pupuk cair, dan lain-lain. Dari 
kegiatan ini fasilitator diminta untuk 
memberikan rekomendasi pada juri penilai 
KSM/KPP mana yang akan mendapat dana 
stimulant untuk mengembangkan rencana 
bisnisnya tersebut.  Sedangkan pada 
kelompok Satker dan SKPD, diberikan sebuah 
permainan untuk mengelompokkan peran 
dari masing-masing kelompok, mulai dari 
KSM, perangkat desa, perangkat kelurahan 
hingga SKPD terkait. 

Di hari berikutnya, agenda acara ada 
penyampaian business plan dari 6 KSM/KPP 
terpilih. Yaitu KSM Mayang Sari (Kepri) 
dengan rencana bisnis Kawasan wisata IPAL, 
KSM Srumbung Ngudi Waras dengan rencana 
b i s n i s  p e n j u a l a n  a i r  b e r s i h  d a n 
pembudidayaan cacing sutera dengan 
effluent, KSM Mondho Manju dengan ide 
bisnis pembuatan pupuk cair organic, KSM 
Ketawai (Bangka Tengah) dengan rencana 
bisnis getas dan pemanfaatan IPAL sebagai 
lahan parkir, KSM Bersatu Maju ( Riau) 
dengan ide pengelolaan pupuk organic, dan 
KSM Kali Kapuk (Kota Semarang) dengan ide 
Desa wisata agro. 

Daftar Pemenang Penyusunan Business 
Plan:

Juara I : KSM Mayangsari, 
Kepulauan Riau

Juara II : KSM Ketawai, Bangka 
Belitung

Juara III : KSM Mondho Maju, 
Bangka Balitung

Harapan I : KSM Srumbung Ngudi 
Waras, Semarang

Harapan II : KSM Kali Kapuk, Semarang
Harapan III : KSM Bersatu Maju, Riau

Penutupan dihadir i  o leh Direktur 
Pengembangan PLP, Ir. Dodi Krispadmadi, M. 
Env. E.. Pak Dodi berpesan bahwa Sanitasi 
indonesia bukan hanya menjadi tanggung 
jawab pemerintah pusat saja, tetapi juga 
menjadi tanggung jawab semua pihak, baik 
masyarakat, pemda dan pusat. Terkait 
business plan, untuk KSM pemenang semoga 
bisa merealisasikan dan menyebarkan ke 
KSM yang lain ilmunya dan untuk KSM yang 
belum terpilih jangan berkecil hati, tapi tetap 
terus semangat dalam mengurus sarana 
sanitasi yang ada. (Itsna)
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