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Sejumlah besar masyarakat Indonesia tinggal pada kawasan spesifik perairan, 

termasuk di dalamnya kawasan sungai. dan muara. Pada umumnya permukiman-

permukiman tersebut memiliki permasalahan dengan penyediaan sistem sanitasi, 

termasuk sistem pengolahan air limbah domestik. Studi difokuskan pada 

Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang yang merepresentasikan masyarakat 

permukiman sungai, dan kawasan desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin yang 

merepresentasikan karakteristik permukiman muara. Maksud penelitian ini adalah 

mengembangkan sistem pengambilan keputusan pemilihan teknologi pengolahan 

air limbah domestik yang memfasilitasi aspek-aspek keberlanjutan secara umum, 

juga  memfasilitasi kondisi spesifik kawasan permukiman spesifik perairan.  

 

Penelitian dilakukan dalam tiga tahap kegiatan utama, yaitu tahap identifikasi, 

tahap penyusunan sistem pengambilan keputusan/ decision support system (DSS), 

dan tahap aplikasi serta evaluasi proses dan hasil DSS. Tahap identifikasi 

dilakukan pada kawasan studi, diawali dengan observasi kondisi permukiman dan 

sanitasi masyarakat, diperdalam dengan  identifikasi masyarakat terkait 

infrastruktur sanitasi dan identifikasi kondisi lingkungan spesifik permukiman 

perairan. Hasil dari tahap identifikasi, disertai dengan identifikasi kriteria 

keberlanjutan penerapan sanitasi secara umum, kemudian dijadikan data awal dari 

tahap penyusunan DSS pemilihan teknologi pengolahan air limbah domestik 

kawasan spesifik perairan. Tahap penyusunan dan aplikasi DSS diawali 

pengolahan data secara deskriptif untuk mendapatkan kriteria-kriteria pemilihan 

teknologi, kemudian disusun menjadi kerangka (algoritma) pemilihan, dilengkapi 

dengan opsi teknologi pengolahan air limbah domestik setempatl, kemudian 

dikembangkan dalam pemrograman komputer dan diaplikasikan didasari dengan 

data kawasan hingga mendapatkan rekomendasi teknologi. Tahap evaluasi DSS 

merupakan evaluasi pemilihan oleh DSS yang dikembangkan juga evaluasi 

terhadap teknologi yang terpilih.  

 

Dari tahap identifikasi didapatkan beberapa hal spesifik terkait sanitasi eksisting, 

yaitu a) Masyarakat permukiman sungai umumnya terlayani PDAM sebagai 



ii 

sumber air bersih, masyarakat permukiman muara sebagian besar mengandalkan 

air hujan sebagai sumber air, b) Preferensi toilet basah dengan dominasi toilet 

jongkok fabrikasi dengan leher angsa pada permukiman sungai dan lubang di 

papan/ WC cemplung pada permukiman muara, c) Hampir seluruh masyarakat 

telah memiliki bilik toilet, d) Tingkat pengelolaan fasilitas sanitasi umum rendah 

dan sedang. Selain terkait permukiman dan masyarakat identifikasi juga meliputi 

observasi permasalahan infrastruktur air buangan terkait kondisi fisik kawasan, 

dengan hasil : a) Terkait perubahan muka air, terjadi satu kali pasang dan satu kali 

surut per hari, dengan satu puncak tertinggi dan satu  puncak terendah dalam satu 

bulan. Kawasan permukiman muara mengalami efek pasang surut yang lebih 

besar dengan kondisi tergenang yang relatif menetap. Kualitas air muara memiliki 

kondisi dan potensi lebih tinggi terhadap korosivitas material, dikarenakan 

salinitas dan kandungan sulfat yang tinggi. b) Terkait dengan tanah yang pada 

kedua kawasan berupa rawa,  merupakan tanah lunak plastisitas sedang yang 

berdasarkan metode elemen hingga memiliki nilai deformasi yang signifikan. 

Analisis terkait kondisi fisik ini menjelaskan permasalahan konstruktu aplikasi 

infrastruktur air buangan di kawasan studi 

  

Sistem pengambilan keputusan yang disusun memfasilitasi penilaian 

keberlanjutan teknologi pengolahan air limbah domestik secara umum pada 

proses pemilihan berdasarkan analisis faktor kapasitas yang membandingkan 

antara kapasitas teknologi terhadap kebutuhan dan keterbatasan masyarakat dan 

lingkungan, kesesuaian dengan preferensi/ kondisi eksisting sistem toilet dan 

pengelolaan pada algoritma pemilihan (tahap II), dan kesesuaian dengan kondisi 

spesifik fisik kawasan perairan pada algoritma pemilihan (tahap III). Hasil akhir 

dari ketiga tahap pemilihan adalah teknologi yang dapat diterapkan dengan 

peringkat penilaian berdasarkan pemilihan tahap I, disertai petunjuk konstruksi 

khususnya terkait genangan dan tanah lunak. Dari sistem pengambilan keputusan 

tersebut, untuk diterapkan permukiman  sungai di Kota Palembang, saran 

teknologi teratas adalah Tripikon-S+filter anaerob. Hal tersebut serupa pada 

kawasan permukiman muara kawasan Sungsang, Kabupaten Banyuasin, jika 

sumber air dinilai kontinu, namun dengan penilaian air tidak kontinu, saran 

teknologi teratas adalah Tripikon-S sebagai pengolahan tunggal.  Sistem yang 

terpilih tidak memenuhi seluruh kriteria kapasitas teknologi terhadap kebutuhan 

dan keterbatasan masyarakat dan lingkungan. Hal ini menjadi evaluasi lebih lanjut 

dan menjadi masukan terhadap kebijakan dan penyediaan sarana prasarana 

tertentu untuk permukiman di kawasan spesifik perairan.  

 

 

Kata kunci: analisis faktor kapasitas, DSS, kawasan spesifik perairan, 

keberlanjutan, air limbah domestik. 
  



iii 

ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT STRATEGY OF ON-SITE DOMESTIC 

WASTEWATER INFRASTRUCTURE FOR SETTLEMENTS IN 

SPECIFIC-WATER/ SWAMP AREA 
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A large number of Indonesians live in areas affected by water stream, including 

rivers and estuaries. In general, communities live in those areas have problems 

with the sanitation systems, including domestic waste water treatment systems. 

The study focused in Seberang Ulu I Sub-district, Palembang City that represent 

communities live in river area; and Sungsang Village, Banyuasin District that 

represent estuary characteristic. The purpose of this research is to develop a 

decision-making system for the selection of domestic wastewater treatment 

technology that facilitates sustainability aspects in general and facilitates the 

specific conditions of swamp areas. 

 

This research was conducted in three main stages: the identification stage, the 

formulation of decision support system (DSS), and the application and evaluation 

of DSS. The identification stage was carried out in the study area, started with the 

observation of community’s settlement and sanitation conditions, then expanded 

with identification related to community’s sanitation infrastructure and 

identification of specific environmental conditions of water/ swamp settlements. 

The results of the identification phase, accompanied by identification of the 

sustainability criteria of sanitation proposed become preliminary data for the next 

stage. The second stage, formulation of DSS began with descriptive data 

processing to obtain the criteria for selecting technology. Those criteria then are 

put into the selection framework, developed in computer program, and used by 

adding study area data as the input, until got the recommendation of technology 

Thethird stage contains evaluation of selection process and selected on-site 

wastewater treatment technology that was achieved from the application of the 

developed.  

 

There are some specific issues related to the existing sanitation that been 
understood from the identification stage, ie a) communities in river area have 

been generally served by PDAM as a source of clean water, while communities in 

estuary area mostly rely on rain water as water source, b) Preference of wet 

toilets with dominance of squat toilet fabrication with swan neck on river 

settlements and holes on board / “WC cemplung” in estuary settlements, c) 
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Almost the entire community already has a toilet compartment, d) Management 

level of public sanitation facilities is low and medium. Other than identification 

related with settlements and community, identification process also includes 

observation of water infrastructure issues related to the physical condition of the 

area. It was found that: a) Issue related with changes in water level: there was 

flux and reflux tidal condition per day, with one highest peak and one lowest peak 

in a month. The swamp estuary area has a greater tidal effect. The quality of 

estuarine water also has a higher potential for material corrosivity, due to salinity 

and high sulphate content. b) In relation to the swamp type of land, the soil type 

for both areas is soft clay with medium-plastic silt. According to finite element 

method, the soil has significant deformation. The physical condition analysis 

explains the problem of waste water infrastructure application in the study area. 

 

Decision Support System is designed to facilitate assessment of sustainability for 

wastewater system technology in general using scoring and criteria fulfillment 

between community and environmental requirement and capacity of wastewater 

technology, adapted from capacity factor criteria (stage I selection), continue 

with selection of suitability based on toilet system preferences and water supply 

condition as the support facilities in running both toilet and wastewater treatment 

system (stage II selection), and  suitability with specific swamp condition 

especially with (a) the inundation and groundwater condition, and (b) soft-soil 

condition (stage III selection). From the application of the constructed decision 

support system, suggested technology for river settlements in Palembang city is 

Tripikon-S+anaerobic filter. It is the same with suggested technology in estuary 

settlements in Sungsang Village, Banyuasin District, with assumption of water 

source can be continuously supplied. While the water source judged as non-

continuous supply, suggested technology is Tripikon-S as single system. Selected 

technology were not accomplished all the sustainability criteria in stage I 

selection. This becomes an input and the requirement of further evaluation for 

wastewater policy and facilities improvement required for settlement in specific 

water/ swamp area.  

 

Keywords: capacity factor analysis, DSS, specific water/ swamp area, 

sustainability, wastewater treatment technology. 
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Bab I Pendahuluan 
 

Bab I yang merupakan pendahuluan memuat informasi umum penelitian secara 

keseluruhan, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan 

tujuan, ruang lingkup penelitian, hipotesis aspek kebaruan serta kontribusi 

penelitian, seta sistematika (outline). 

 

I.1 Latar Belakang 

Kawasan yang kondisinya dipengaruhi dengan keberadaan perairan (sungai, 

danau, laut) umum dijadikan lokasi tempat tinggal oleh masyarakat, khususnya di 

Indonesia. Djonoputro dkk. (2010) menyebutkan bahwa satu setengah hingga dua 

juta penduduk Indonesia tinggal di rawa yang timbul sebagai pengaruh laut, 

sungai, juga danau. Kawasan tersebut umum disebut sebagai kawasan pesisir, 

terkait kondisinya yang terpengaruh kondisi darat dan air walaupun pesisir sendiri 

sebenarnya mengacu pada kawasan yang berbatasan dengan laut, juga umum 

dikenal sebagai kawasan rawa, mengacu pada kondisi tanah basah yang timbul. 

Dalam penelitian ini, digunakan istilah kawasan spesifik perairan yang dianggap 

menggambarkan kondisi spesifik kawasan secara umum, yang dipengaruhi oleh 

suatu perairan, tidak terbatas hanya laut, juga memfasilitasi permukiman yang 

tidak bertumpu pada tanah rawa. 

 

Permukiman masyarakat di kawasan perairan timbul umumnya karena faktor 

budaya dan faktor ekonomi (Navarro, 1994; Djonoputro dkk., 2010). Pada daerah 

pedesaan (rural), umumnya masyarakat tinggal dengan alasan adat dan budaya, 

sedangkan pada kawasan perkotaan (urban), faktor ekonomi menjadi pemicu 

timbulnya kawasan dengan kondisi ini. Perkembangan kota, peluang pekerjaan 

khususnya di sektor informal, perpindahan penduduk dari desa dan kota, juga 

harga lahan permukiman yang tinggi menimbulkan menjamurnya permukiman 

kumuh di kawasan-kawasan yang sebenarnya tidak sesuai untuk lokasi tinggal, 

termasuk di antara kawasan perairan. Permukiman yang umumnya merupakan 

permukiman ilegal ini tidak menjadi prioritas pembangunan dan perbaikan 

kualitas oleh pemerintah, namun keberadaannya sangat sulit dihilangkan karena 

berkaitan dengan permasalahan sosial dan ekonomi. 
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Permasalahan sanitasi, dalam penelitian ini terutama terkait infrastruktur air 

limbah domestik, merupakan permasalahan yang sangat umum ditemukan pada 

permukiman di kawasan perairan (Navarro, 1994; Lasut dkk., 2008; Djonoputro 

dkk., 2010; Djonoputro dkk., 2011;  Gomes dkk., 2014; Nur, 2014). Praktek 

buang air besar terbuka langsung ke badan air dan penggunaan toilet gantung di 

atas badan air dengan pembuangan langsung ke badan air melalui pipa ataupun 

lubang di dasar toilet umum ditemukan di kawasan perairan. Pada kawasan yang 

lebih menjorok ke darat, toilet dibangun oleh masyarakat di dekat parit sehingga 

air limbah akan terbawa air ke badan air (Djonoputro dkk., 2010).  

 

Penerapan sistem pengolahan air limbah domestik pada kawasan spesifik perairan 

telah dikembangkan pada berbagai wilayah dengan adaptasi dari sistem 

pengolahan air limbah domestik yang umum digunakan pada negara berkembang 

atau yang berbasis teknologi berbiaya rendah (low-cost). Kondisi spesifik pada 

kawasan perairan menjadikan teknologi yang dapat diaplikasikan pada kawasan 

tersebut terbatas dan berbagai permasalahan terkait konstruksi dan ketahanan 

teknologi ditemukan (Saraswati dkk, 2009; Djonoputro dkk., 2010; Djonoputro 

dkk., 2011; Sumidjan, 2012; Mamani dkk, 2014). Selain permasalahan teknis 

terkait kondisi kawasan yang menantang, permasalahan non-teknis terkait 

masyarakat, khususnya dihubungkan dengan operasional dan pemeliharaan 

sistem, menyebabkan aplikasi teknologi pengolahan air limbah tidak 

berkelanjutan (Navarro, 1994; Saraswati dkk, 2009; Djonoputro dkk., 2010; Sayre 

dkk., 2011).  

 

Konsep penyertaan pertimbangan berbagai aspek yang ditentukan sebagai penentu 

keberlanjutan dalam aplikasi sistem air dan sanitasi telah dikembangkan secara 

luas. Termasuk di dalamnya aspek teknis, ekonomi, lingkungan, manusia, 

lembaga terkait, dan berbagai aspek lain yang secara spesifik terkait dengan 

penerapan teknologi air dan sanitasi (Lundin dkk, 1999; Brikke, 2000; Balkema 

dkk., 2002; Kvarnström dkk., 2004; Murray, 2009; Baye dkk., 2012; Spiller, 

2016). Aspek-aspek tersebut membuat suatu sistem pemilihan sistem sanitas 
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menjadi kompleks. Untuk mengakomodasi hal tersebut, sistem pengambilan 

keputusan (Decision Support System-DSS) dianggap sesuai dengan 

kemampuannya untuk mendapatkan informasi dalam jumlah besar dalam hitungan 

menit untuk mengevaluasi berbagai alternatif pemilihan (Castillo dkk., 2016). 

DSS dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik dikembangkan 

dengan berbagai metode pemilihan, yaitu seleksi kesesuaian melalui screening 

(Navarro, 1994; Fabrega, 2007; Lennartsson dkk., 2009; Djonoputro dkk., 2011; 

Zakaria dkk., 2015), menggunakan penilaian multi kriteria (multi criteria decision 

analysis-MCDA) (Kalbar dkk, 2012; Bao dkk, 2013), maupun gabungan antara 

proses screening dan MCDA (Loetscher dkk, 2007; Katukiza dkk, 2010; 

Henriques dkk., 2011; Pailla dkk., 2011; Bouabid dkk., 2015). 

 

Terkait dengan kondisi yang spesifik pada permukiman di kawasan perairan, 

terdapat sebuah panduan opsi sistem pengolahan air limbah untuk daerah spesifik 

yang disusun oleh Djonoputro dkk (2011). Pada panduan tersebut digunakan DSS 

dalam bentuk pohon faktor pemilihan sistem yang dititikberatkan pada aspek 

teknis dan keterbatasan kondisi kawasan dalam konstruksi sistem, sehingga 

dihasilkan pilihan-pilihan sistem air limbah domestik yang memungkinkan untuk 

diaplikasikan. Dalam hal ini, aspek non-teknis tidak disertakan sebagai kriteria 

pemilihan teknologi, namun disertakan sebagai panduan dalam penerapan 

teknologi. Panduan aspek non-teknis yang dimasukkan bersifat spesifik 

berdasarkan permasalahan pada kawasan yang ditinjau.  

 

DSS lain yang terkait dengan kondisi masyarakat pada kawasan spesifik perairan 

dikembangkan oleh Navarro (1994) memasukkan aspek kondisi lingkungan 

spesifik, penerimaan masyarakat terhadap operasional dan pemeliharaan, dan 

sarana penunjang aplikasi sistem pengolahan air limbah domestik. Namun, aspek 

yang dimasukkan sangat terbatas dan spesifik diperuntukan untuk kawasan yang 

menjadi lokasi penelitian, dalam hal ini masyarakat pantai Filipina. Secara umum, 

khususnya untuk aplikasi di Indonesia, konsep khusus pemilihan teknologi 

pengolahan air limbah domestik pada permukiman kawasan perairan, dengan 

berbagai kondisi spesifik sanitasi masyarakat dan lingkungan masih sangat 
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terbatas digunakan sehingga teknologi yang diterapkan umumnya masih 

menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik yang umum digunakan 

di kawasan non-perairan sehingga permasalahan terus timbul.  

 

Panduan yang dikembangkan pada Djonoputro dkk (2011) merupakan dasar yang 

baik untuk pemilihan teknologi di kawasan perairan, namun pengembangan lebih 

lanjut agar mencakup seluruh aspek permukiman perairan dan memberi masukan 

langsung akan data kondisi permukiman perairan yang diajukan masih diperlukan.  

 

Dengan perkembangan penelitian terkait penerapan dan pemilihan sistem 

pengolahan air limbah domestik di permukiman pada kawasan spesifik perairan, 

didapatkan kekosongan yang dijadikan tujuan dalam penelitian ini, yaitu 

Pengembangan DSS yang menyeluruh, meliputi penilaian aspek-aspek 

keberlanjutan serta secara detail menilai kondisi spesifik dari permukiman pada 

kawasan spesifik perairan untuk mereduksi permasalahan aplikasi sistem 

pengolahan air buangan yang timbul pada kawasan tersebut, 

 

Perkembangan penelitian terkait serta kekosongan yang diisi dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada State of The Art (Gambar I.1). 
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Gambar I.1  State of the art penelitian 
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I.2 Rumusan Masalah 

Penelitian dengan fokus pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik yang 

sesuai untuk aplikasi negara berkembang dan permukiman kumuh telah banyak 

dikembangkan. Namun, penelitian serupa dengan fokus permukiman dengan 

kondisi lingkungan yang spesifik sangat terbatas. Di Indonesia, permukiman yang 

terletak di tepian perairan terdapat di berbagai wilayah dengan jumlah yang 

signifikan. Penerapan infrastruktur air limbah domestik pada permukiman di 

kawasan spesifik perairan ini, rentan mengalami kegagalan, baik karena faktor 

teknis maupun non-teknis. Keadaan tersebut menunjukkan kebutuhan penelitian 

ilmiah dalam proses seleksi untuk memilih sistem pengolahan air limbah domestik 

yang sesuai/ tepat guna untuk masyarakat yang bermukim di kawasan spesifik 

perairan dengan model menyeluruh meliputi aspek-aspek kawasan dan aspek 

keberlanjutan secara umum, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

pengembangan teknologi pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi 

kebutuhan penerapan pada permumikan di kawasan spesifik perairan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem pengambilan 

keputusan (decision support system – DSS) pemilihan teknologi pengolahan air 

limbah domestik untuk permukiman di kawasan spesifik perairan, yang 

memfasilitasi aspek-aspek keberlanjutan secara umum serta memfasilitasi kondisi 

spesifik permukiman di kawasan perairan. 

 

Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui karakteristik permukiman di kawasan studi, baik dari aspek 

kondisi permukiman dan fasilitas pendukung yang ada, termasuk kondisi 

sanitasi eksisting, kondisi spesifik lingkungan kawasan perairan yang 

umumnya ditandai dengan adanya genangan dan kondisi tanah, dan aspek 

masyarakat dikaitkan dengan potensi masyarakat dalam mendukung 

keberlanjutan penerapan infrastruktur pengolahan air limbah domestik, 

2. Mengembangkan sistem pengambilan keputusan untuk menentukan 

infrastruktur air limbah domestik yang sesuai untuk aplikasi pada permukiman 
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kawasan spesifik perairan, khususnya pada kawasan studi, dan secara umum 

pada seluruh kawasan permukiman perairan di Indonesia, 

3. Evaluasi sistem pengolahan air limbah domestik yang sesuai/ teknologi untuk 

permukiman pada kawasan spesifik perairan.  

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian yang digunakan meliputi : 

1. Identifikasi kondisi eksisting infrastruktur air limbah domestik dan 

infrastruktur penunjang lain pada kawasan studi. Dalam penelitian ini, air 

limbah dan infrastruktur air limbah yang ditinjau dibatasi cakupannya hanya 

merupakan air limbah domestik, dengan fokus pada air limbah toilet 

(blackwater), sehingga makna kata air limbah yang ada pada laporan ini adalah 

air limbah domestik, khususnya air limbah toilet (blackwater). 

2. Identifikasi kapasitas masyarakat kawasan studi terkait keberlanjutan aplikasi 

infrastruktur air limbah domestik, 

3. Identifikasi kondisi spesifik permukiman pada kawasan studi, khususnya 

terkait fisik (akses, tanah, perairan, dan rumah penduduk), dikaitkan dengan 

permasalahan konstruksi sistem pengolahan air limbah domestik eksisting, 

4. Penentuan kriteria keberlanjutan umum sebagai dasar pemilihan sistem 

pengolahan air limbah domestik, dan penentuan kriteria spesifik untuk 

memfasilitasi kondisi permukiman pada kawasan spesifik perairan dalam 

pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik, 

5. Penyusunan basis data (database) teknologi pengolahan air limbah 

domestik, terbatas pada sistem setempat baik untuk toilet individu maupun 

komunal, 

6. Penyusunan kerangka sistem pengambilan keputusan pemilihan sistem 

pengolahan air limbah domestik untuk kawasan spesifik perairan 

berdasarkan data pada poin 4 dan 5, 

7. Aplikasi sistem pengambilan keputusan untuk kawasan studi dan evaluasi 

terhadap proses dan hasil yang didapatkan, 

8. Evaluasi teknologi pengolahan air limbah domestik terpilih untuk 

permukiman kawasan spesifik perairan. 
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I.5 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah teknologi pengolahan air limbah domestik 

setempat yang sesuai untuk penerapan di kawasan permukiman spesifik perairan 

merupakan sistem yang dapat diterapkan pada kawasan dengan area terbatas, 

dibangun dengan bahan kedap air dan tidak korosif, dan dapat mengatasi kondisi 

tanah lunak. 

 

I.6 Aspek Kebaruan 

Aspek kebaruan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi analisis 

komprehensif meliputi aspek-aspek keberlanjutan umum disertai kondisi spesifik 

kawasan permukiman perairan sebagai dasar pengembangan sistem pengambilan 

keputusan (DSS) dalam seleksi sistem pengolahan air limbah domestik untuk 

permukiman di kawasan perairan 

 

I.7 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan analisis menyeluruh terkait infrastruktur air limbah 

domestik pada permukiman di kawasan spesifik perairan, khususnya pada 

kawasan studi, yang merupakan kawasan yang tergolong rawan sanitasi 

2. Menghasilkan pengembangan sistem pengambilan keputusan yang 

komprehensif, memfasilitasi aspek keberlanjutan secara umum dan aspek 

spesifik kawasan permukiman perairan, untuk menentukan infrastruktur 

air limbah domestik tepat guna untuk diaplikasikan pada permukiman di 

kawasan spesifik perairan 

3. Memberikan referensi pengembangan teknologi pengolahan air limbah 

domestik dengan adaptasi terhadap aplikasi pada masyarakat yang 

bermukim di kawasan spesifik perairan. 
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I.8 Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun dalam delapan bab, yang masing-masing berisi : 

1. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian beserta posisi 

penelitian secara umum terkait penelitian-penelitian serupa, maksud 

tujuan, ruang lingkup, hipotesis, aspek kebaruan, dan kontribusi penelitian, 

2. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi pustaka teori-teori dan penelitian-

penelitian terkait yang mendukung penelitian ini. Kepustakaan ini terdiri 

dari pustaka terkait permukiman spesifik perairan, pengembangan teori 

infrastruktur air limbah berkelanjutan dan tepat guna, klasifikasi dan 

penjelasan teknologi-teknologi air limbah yang terkait dengan penelitian, 

penelitian terkait sistem pengambilan keputusan terkait teknologi 

pengolahan air limbah, baik secara umum maupun spesifik sesuai dengan 

kondisi kawasan studi, dan pustaka-pustaka terkait dengan metodologi 

yang digunakan pada penelitian ini, 

3. Bab III Metodologi, berisi secara detail penjelasan tahap-tahap penelitian 

dan metoda-metoda yang digunakan, termasuk di dalamnya metoda 

observasi dan identifikasi, metoda penyusunan sistem pengambilan 

keputusan, 

4. Bab IV Identifikasi Kawasan Studi, berisi data umum tentang kawasan 

studi dan data-data spesifik terkait kondisi kawasan studi, meliputi kondisi 

infrastruktur sanitasi eksisting, persepsi dan kapasitas masyarakat, dan 

kondisi fisik permukiman termasuk di antaranya karakteristik tanah dan 

perairan, 

5. Bab V Penentuan Kriteria Sistem Pengambilan Keputusan (Decision 

Support System – DSS), berisi penentuan kriteria DSS tahap I, II, dan III, 

serta pemenuhan setiap kriteria berdasarkan opsi teknologi dan data 

kawasan studi, 

6. Bab VI DSS Pemilihan Teknologi Air Limbah Domestik  Kawasan 

Permukiman Spesifik Perairan, berisi desain dan dasar DSS dan penjelasan 

setiap tahap DSS yang disusun secara detail, dilanjutkan aplikasi interaktif 

DSS yang disusun terhadap data kawasan studi, meliputi seluruh proses 

mendetail hingga diperoleh teknologi terpilih, 
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7. Bab VII Evaluasi Sistem Pengambilan Keputusan (Decision Support 

System - DSS) dan Teknologi Terpilih, berisi Evaluasi menyeluruh terkait 

DSS yang dikembangkan dan potensi pengembangan lebih lanjut. 

Dilakukan juga analisis dan evaluasi terkait dengan teknologi terpilih dari 

pemilihan teknologi menggunakan DSS yang dikembangkan. 

8. Bab VIII Kesimpulan dan Saran, berisi simpulan dari hasil-hasil yang 

didapatkan dalam penelitian ini, dan saran terkait pengembangan 

penelitian lebih lanjut. 
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Bab II    Tinjauan Pustaka 

 

Pada bab ini disampaikan berbagai informasi dari literatur-literatur terkait dengan 

aspek-aspek yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini, termasuk di 

dalamnya kondisi-kondisi khusus pada kawasan yang menjadi fokus bahasan 

dalam penelitian  ini, yaitu kawasan spesifik perairan yang umum pula disebut 

sebagai kawasan rawa terkait kondisi lahannya, aplikasi sistem toilet dan 

pengolahan air limbah domestik secara umum dan pada kondisi kawasan spesifik 

perairan, faktor-faktor yang ditelaah memiliki peran dalam menentukan 

keberlanjutan penerapan infrastruktur air limbah domestik khususnya pada 

kondisi spesifik perairan, serta pengembangan DSS untuk pemilihan sistem 

pengolahan air limbah domestik dan acuan metoda dalam pelaksanaan penelitian 

ini.  

 

II.1 Kawasan Spesifik Perairan 

Kawasan spesifik perairan, umumnya dikaitkan dengan  kondisi lahan yang 

berawa sehingga dikenal pula dengan kawasan rawa, terkait kondisi tanah rawa 

yang umumnya menyertai, menjadi pokok bahasan pada sub-bab II.1, terdiri dari 

informasi terkait definisi karakteristik kawasan, dan informasi terkait kondisi 

permukiman yang terdapat pada kawasan tersebut. 

 

II.1.1 Definisi dan Karakteritik Kawasan Rawa 

Subagyo (2006) mendefinisikan kawasan rawa, dalam hal ini merupakan bagian 

yang mendominasi kawasan spesifik perairan, merupakan kawasan yang 

menempati posisi peralihan di antara daratan dan perairan, dapat berupa peralihan 

daratan dan laut, atau daratan dan sungai atau danau. Kondisi lahan rawa ditandai 

dengan kondisi tanah yang basah (selalu jenuh air atau tergenang air dangkal), 

sebagai pengaruh keberadaan air yang menetap (tidak mengalir) ataupun 

mengalir, baik air tawar, payau, maupun air asin, termasuk juga wilayah laut yang 

kedalaman airnya, pada keadaan surut terendah tidak melebihi enam meter. 
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Berdasarkan karakteristik kawasannya, kawasan rawa diklasifikasikan 

berdasarkan karakteristik tanah rawa maupun kualitas dan kuantitas air di 

kawasan rawa. Subagyo (2006) membagi kawasan rawa menjadi tiga zona utama 

dari hilir ke hulu (Gambar II.1), yaitu Zona I merupakan wilayah rawa pasang 

surut air laut, Zona II merupakan wilayah rawa pasang surut air tawar, Zona III 

merupakan wilayah rawa lebak atau rawa non-pasang surut. 

 

 

 

Gambar II.1  Pembagian klasifikasi lahan rawa (Subagyo, 2006) 

 

Pada rawa pasang surut, lahan rawa dibagi empat tipologi berdasarkan kuantitas 

luapan dan pengaruh air pasang surut, yaitu : 

1. Kawasan pasang surut tipe A, merupakan kawasan yang tergenang/terluapi 

saat pasang besar maupun pasang kecil, 

2. Kawasan pasang surut tipe B, merupakan kawasan yang tergenang/terluapi 

hanya pada saat pasang besar, 

3. Kawasan pasang surut tipe C, merupakan kawasan yang tidak 

tergenang/terluapi air pasang, namun kedalaman muka air tanah kurang 

dari 50 cm, 



13 

4. Kawasan pasang surut tipe D, merupakan kawasan yang tidak tergenang 

dengan kedalaman muka air tanah lebih dari 50 cm.  

 

II.1.2 Permukiman Kawasan Spesifik Perairan 

Pada Usop Tari (2003) disebutkan bahwa definisi permukiman di perairan/rawa 

memiliki karakteristik bangunan terapung atau panggung yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berada di atas 

badan perairan berupa sungai, danau, rawa ataupun pantai/laut dengan sifat 

seluruhnya ataupun sebagian selalu atau sewaktu-waktu berada di atas air. Dalam 

Keputusan Dirjen Cipta Karya DPU No 45/KPTS/CK/1999 juga disebutkan 

bahwa permukiman tepi sungai merupakan perumahan dan permukiman di atas 

air, yaitu kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian yang 

seluruhnya atau sebagian selalu ataupun sewaktu-waktu berada di atas air atau 

berada di atas badan perairan berupa : sungai, danau, pantai /laut, dan memiliki 

tipe bangunan terapung atau panggung serta dilengkapi dengan prasarana dan 

sarana lingkungan sebagai tempat tinggal yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

 

Mirzal (2012) mengemukakan karakteristik umum permukiman perairan/rawa, 

khususnya pada tepian sungai, antara lain:  

1. Belum adanya panduan penataan permukiman yang baku pada kawasan ini 

yang mengakibatkan kawasan permukiman di atas air cenderung rapat dan 

kumuh; 

2. Tipologi bangunan menggunakan struktur dan konstruksi tradisional 

konvensional seperti rumah-rumah kayu dengan struktur sederhana; 

3. Karakteristik penduduk tergolong ekonomi lemah terbelakang, dengan 

pendidikan yang relatif terbatas sehingga pengetahuan akan perumahan 

sehat cenderung masih kurang; 

4. Dampak dari kondisi-kondisi pada poin a), b), dan c) menimbulkan 

kecenderungan akan  berbagai kebiasaan tidak sadar lingkungan, seperti: 

sifat mengotori  dan mencemari sumber-sumber air, mencemari 

lingkungan yang berpengaruh terhadap air permukaan, dan memungkinkan 
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penyebaran penyakit melalui pembuangan air limbah, serta terbatasnya 

teknologi terapan untuk penanganan masalah-masalah di atas seperti 

sistem pembuangan air limbah, sampah, dan pengelolaan air bersih.  

 

Menurut pada Suprijanto (2002) permukiman perairan/rawa, kondisi karakteristik 

sarana dan prasarana lingkungan terutama yang berkaitan langsung dengan 

sanitasi lingkungan ialah sebagai berikut: 

1. Sistem drainase memerlukan penanganan relatif lebih rumit, karena 

merupakan daerah retensi yang sering tergenang air/banjir dan menjadi 

muara bagi daerah hulunya; 

2. Pembuangan air limbah memerlukan penanganan khusus, karena muka air 

tanah yang tinggi serta menjadi muara daerah hulunya. Masyarakat 

cenderung membuang air limbah langsung ke badan air, baik dari kakus 

individu maupun MCK; 

3. Kebutuhan air bersih biasanya belum tercukupi karena pada umumnya 

belum terjangkau jaringan air bersih/minum kota (PDAM) dan kondisi air 

tanah yang dijadikan sumber air bersih kebanyakan payau, sehingga perlu 

penjernihan air; 

4. Umumnya sampah dibuang/ditimbun di pinggir laut atau dibuang langsung 

ke laut sehingga sering menimbulkan bau serta menjadi sarang lalat dan 

nyamuk. 

 

Djonoputro dkk (2010) membagi karakteristik permukiman perairan dan rawa 

berdasarkan lokasi kawasan (kondisi kawasan ditunjukkan pada Gambar II.2), 

sebagai berikut : 

1. Kawasan permukiman perairan sungai 

Permukiman umumnya dihuni oleh pendatang dan rumah tangga lain 

dengan penghasilan rendah yang tidak dapat mampu membayar sewa 

rumah yang mahal dan harga tanah di lokasi yang lebih baik. Permukiman 

ilegal atau semi legal di tepi sungai atau di atas sungai sangat umum. Di 

Kota Jakarta, 230.000 penghuni liar tinggal pada permukiman kumuh di 

kawasan tepian sungai yang dipengaruhi banjir (Mercy-Corps, 2008 dalam 
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Djonoputro dkk, 2010). Pada kota-kota lain seperti Banjarmasin dan 

Palembang juga didapatkan permukiman serupa yang lebih mapan dan 

menggunakan sungai untuk transportasi, akses dan sebagai sumber dari 

kehidupan. Permukiman sungai pada umumnya sederhana, terbuat dari 

material sementara (temporary) atau semi-temporary. Air sungai dengan 

pemompaan dari sungai dengan pipa plastik digunakan untuk kebutuhan 

dasar, walaupun umumnya rumah tangga membeli air untuk minum. Di 

sisi lain, sungai merupakan badan air penerima bagi air limbah dari seluruh 

kegiatan domestik, dikarenakan kebanyakan penghuni perumahan 

melakukan praktek buang air besar sembarangan (open defecation) di toilet 

gantung (overhung toilet) atau toilet terapung yang membuang langsung 

ke sungai. 

 

2. Kawasan permukiman perairan pantai dan muara 

Garis pantai Indonesia sebesar 81.000 km merupakan sumber kehidupan 

bagi sekitar 140 juta orang atau 60% populasi total Indonesia. 80% di 

antaranya merupakan pemukim, dikenal sebagai masyarakat pesisir, 

umumnya miskin, terpinggirkan, dan memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008 dalam Djonoputro 

dkk., 2010). Kebanyakan merupakan nelayan atau bekerja pada sektor 

informal sebagai pekerja pelabuhan dan buruh pabrik atau buruh 

bangunan. Rumah dibangun di atas batas pasang air laut dengan 

menggunakan tiang beton atau kayu, dengan jalan setapak kecil (1-2 

meter) sebagai jarak pemisah antar rumah, dengan jalan kawasan yang 

sedikit lebih lebar terbuat dari beton atau kayu.  

 

Umumnya pemukim melakukan praktik buang air besar langsung ke badan 

air atau pada kantong plastik kemudian dibuang ke air/tanah, walaupun 

praktek buang air besar sembarangan tidak ditemukan di beberapa 

kawasan karena penghuni melakukan pembuangan pada titik yang tetap di 

dalam rumah, membuang air limbah domestik langsung ke air melalui 

lubang atau pipa. Namun, tidak seperti di kawasan sungai, pemukim pada 
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kawasan ini tidak menggunakan air laut/muara sebagai sumber air 

minum/bersih dikarenakan salinitas yang tinggi. Sumber air bersih dan air 

minum umumnya bergantung pada air tanah dangkal (kualitas air 

salin/asin), air hujan, air dari sumur dalam dengan perpipaan, pembelian 

air dari penjual dari kota, air perpipaan (PDAM), walaupun termasuk 

langka. Permukiman pesisir semakin meluas dengan adanya kenaikan air 

laut dan penurunan tanah (7-20cm per tahun) (German-Indonesia 

Technical Cooperation, 2008 dalam Djonoputro dkk, 2010). 

 

3. Kawasan permukiman rawa dan muka air tinggi 

Kawasan rawa di sini merupakan kawasan datar tergenang, baik sebagai 

dampak dari pasang surut air laut, muara, dan kawasan lain yang 

dipengaruhi pasang surut, atau kawasan tidak terdampak pasang surut pada 

kawasan datar dekat danau atau sungai, atau kawasan lain tanpa pengaliran 

air hujan. Umumnya kawasan yang disebut dengan kawasan rawa 

merupakan permukiman yang tidak berbatasan langsung dengan perairan 

(tidak terletak tepat di tepi pantai/ sungai), namun lebih menjorok ke 

daratan walaupun efek perairan masih sangat dirasakan.  

 

Permukiman rawa dan muka air tanah tinggi meluas terutama dipengaruhi 

adanya program transmigrasi dari pulau Jawa yang menempati jutaan 

hektar rawa di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan program 

sejuta lahan gambut yang membuat ribuan hektar lahan gambut 

berkembang menjadi permukiman yang keberadaannya tetap ada hingga 

sekarang walaupun program tersebut telah dihentikan. Pada Kota 

Palembang (25% populasi tinggal di kawasan rawa pasang surut dan 

sungai), permukiman rawa umumnya merupakan kawasan dengan 

kepadatan penduduk rendah, dengan rumah umumnya terbuat dari kayu 

dengan ketinggian 1-1,5 m di atas tanah. 

 

Jalan kawasan juga terbuat dari kayu dengan ketinggian yang sama dengan 

rumah. Toilet yang digunakan umumnya sederhana, dengan konstruksi 
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kayu atau plastik, terletak jauh dari rumah dan dapat berupa toilet bersama 

untuk beberapa rumah. Bentuk toilet berupa lubang dengan dudukan kaki 

dan air limbah langsung dijatuhkan ke perairan di bawahnya, parit irigasi, 

atau dikumpulkan pada drum logam bekas. Genangan air/banjir dapat 

membuat toilet ini tidak dapat digunakan. Masyarakat rawa umumnya 

lebih peduli terhadap kondisi ekonomi, banjir, jalan akses kawasan, dan 

sumber air bersih dibandingkan sanitasi/air limbah. 

 

 

 

Gambar II.2 Kondisi permukiman kawasan spesifik perairan a) Permukiman 

tepi sungai, b) Permukiman pantai dan muara, c) Permukiman pada 

lahan rawa (Blackett, 2011) 
 

II. 2 Infrastruktur Pengolahan Air limbah Domestik 

Infrastruktur pengolahan air limbah domestik merupakan bagian dari infrastruktur 

sanitasi perumahan yang penting untuk diaplikasikan, khususnya terkait dengan 

permasalahan pencemaran badan air, pencemaran tanah, dan pencemaran air 

tanah. Sub bab ini menjelaskan hierarki dan kelengkapan infrastruktur air limbah 

domestik, pendekatan teknologi tepat guna dan keberlanjutan dalam penerapan 

infrastruktur air limbah domestik, tantangan penerapan infrastruktur air limbah 

domestik di kawasan spesifik perairan, dan aplikasi pengolahan air limbah 

domestik di kawasan spesifik perairan. 

 

II.2.1 Hierarki dan Kelengkapan Infrastruktur Air limbah Domestik 

Sperling (2007) menyebutkan bahwa terdapat dua alternatif sistem terkait 

pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik, yaitu :  

a

) 

b) c) 
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1. Sistem pengumpulan terpusat (off-site collection system), yang terdiri dari 

sistem penyaluran terpisah dan kombinasi (tercampur), dan 

 2. Sistem setempat (on-site system). Konsep serupa juga disampaikan pada Mara 

(2003), yaitu sistem terpusat umum digunakan pada kota kebanyakan kota di 

negara industri, disebutkan penggunaan satu fasilitas pusat pengolahan air 

limbah yang membutuhkan sistem perpipaan yang panjang (dan mahal), juga 

menggunakan sistem pemompaan, untuk menyalurkan air limbah dari seluruh 

kota ke fasilitas tersebut, sedangkan sistem desentralisasi (decentralized) dapat 

menjadi alternatif yang lebih murah pada negara berkembang (juga dapat 

diterapkan pada negara industri). Sistem desentralisasi pada Mara (2003) 

dijelaskan sebagai instalasi yang melayani satu atau sejumlah kecil bak 

penampung air limbah dan drainase, sehingga merupakan sistem perpipaan 

yang lebih sederhana dengan daerah layanan yang lebih kecil dari skala kota. 

 

Tipe aplikasi sistem pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah yang 

diterapkan di Amerika (United State) dijelaskan pada Tchobanoglous dkk (2013) 

yang secara detail menggolongkannya menjadi empat tipe, yaitu : 

1. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (centralized), yaitu untuk 

sistem pengumpulan dan drainase air limbah, dan terkadang air hujan, dari 

kawasan besar (umumnya transportasi urban dan peri-urban), menggunakan 

jaringan yang luas meliputi pemompaan dan perpipaan untuk penyaluran ke 

lokasi pusat untuk pengolahan dan reklamasi, umumnya dekat dengan titik 

pembuangan air permukaan (65%). 

2. Sistem pengelolaan air limbah domestik satelit (satellite), yaitu fasilitas 

pengolahan terhubung pada hulu sistem pengumpulan air limbah domestik 

terpusat dan digunakan untuk reklamasi air di dekat titik penggunaan kembali 

air (water reuse). Sistem ini umumnya tidak memiliki fasilitas pengolahan 

padatan, padatan dikembalikan ke sistem pengumpulan untuk diproses pada 

sistem pengolahan terpusat pada hilir (4-5%). 

3. Sistem pengelolaan air limbah domestik desentralisasi (decentralized), yaitu 

sistem yang berdiri sendiri digunakan untuk mengolah air limbah debit kecil 

tersebar, sebagai contoh rumah (individu), kelompok perumahan (cluster 
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residence), bangunan/gedung terisolasi, dan masyarakat kawasan kecil. Air 

limbah dikumpulkan, diolah, dan dibuang atau digunakan kembali pada/atau 

di dekat titik air limbah dihasilkan. Sisa pengolahan dapat diolah secara 

setempat ataupun diangkut ke fasilitas lain. Sistem ini diklasifikasikan 

kembali menjadi tiga jenis, yaitu sistem desentralisasi setempat (on-site), 

sistem desentralisasi kawasan/cluster, dan sistem desentralisasi berbasis 

masyarakat (26-28%). 

4. Sistem pengelolaan air limbah hibrida (hybrid), yaitu sistem yang 

menyatukan fasilitas terpusat, satelit, dan desentralisasi untuk pengoptimalan 

sistem pengelolaan air dan air limbah. Fasilitas terpusat digunakan dalam 

proses kelebihan debit, biosolid, dan penggunaan kembali energi (1-2%). 

 

Pembagian tipe sistem/infrastruktur air limbah di Indonesia, negara tempat 

dilaksanakannya studi ini, disebutkan dalam Kersten dkk (2015) dibagi menjadi 

tiga sistem utama, yaitu setempat, berbasis masyarakat, dan terpusat dengan 

keterangan masing-masing sistem ditunjukkan pada Tabel II.1. 

 

Tabel II.1 Tipe sistem/infrastruktur air limbah di Indonesia 

 

Sistem 
Setempat 

(on-site) 

Berbasis Masyarakat 

(community based) 

Sistem Terpusat 

Terpusat menengah 

(medium centralized) 
Terpusat 

I. Skala : Jumlah 

Rumah Tangga 

Pengguna
a
 

1 50-150 500-5000 >10000 

II. Sistem Perpipaan 
tidak ada 

Simplified Sewer 

System 

(Pemompaan) sistem sanitasi 

 

III. Pengelolaan 

lumpur 

Fasilitas pengolahan lumpur terpusat - 

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 

(IPLT) 

Pada Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) 

IV. Teknologi selain 

penggunaan kembali 

sumber daya 

(resource recovery) 

  

  

  

 

Tangki septik 

 

 

 

 

 

Anaerobic Baffled 

Reactor + Filter 

(ABR+AF) 

 

 

 

 

 

1. Anaerobic Filter 

2. Aerated Lagoon 

3. Conventional Activated Sludge 

(CAS) 

4. CAS + pengolahan N dan P 

5. Aerobic Granular Sludge 

6. Membrane Bioreactor (MBR) 
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Tabel II.1 Tipe sistem/infrastruktur air limbah di Indonesia (lanjutan) 

 

Sistem 
Setempat 

(on-site) 

Berbasis Masyarakat 

(community based) 

Sistem Terpusat 

Terpusat menengah 

(medium centralized) 
Terpusat 

V. Teknologi 

termasuk 

penggunaan 

kembali sumber 

daya (resource 

recovery) 

  

  

  

  

Pengomposan 

dari lumpur 

IPLT 

  

  

  

  

  

7. Teknologi pada poin 4 - 6 

dengan tambahan : 

a. sludge digestion untuk 

produksi energi 

b. struvite crystallization dari 

konsentrat air limbah 

c. dewatered sludge 

composting 

  

  

  

  

8. UASB-DW-RBC
b
 : produksi 

energi, cocor bebek (duckweed-

protein), kompos 
aBerdasarkan :  

Kerstens, S.M., Legowo, H.B., Hendra Gupta, I.B., 2012.Evaluation of DEWATS in Java, Indonesia. J. Water Sanit. 

Hyg. Dev. 2 (4), 254. 

Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia (2013). Material Bidang air limbah I&II: Disseminasi dan sosialisasi 

keteknikan bidang PLP. Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, Jakarta, Indonesia 

Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia (2014). Meetings and discussions with representatives of the Ministry of 

Public Works (PPLP) in the period 2012–2014. Meetings Comprised System Selection and Pricing. 

Reynaud, N., Buckley, C., Krebs, P., 2012b.Monitoring results of 108 DEWATS in 

Indonesia.In:Parkinson,J.(Ed.),Conference on Decentralised Wastewater Man-agement in Asia—Meeting Urban 

Sanitation Challenges at Scale. International Water Association, Nagpur, pp. 1–8. 

b.UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), DW (Duckweed ponds); RBC (Rotating Bio Contactor). 

 

Pada Tilley (2008), kelengkapan infrastruktur air limbah domestik dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok fungsi (functional group), yaitu : 

1. Penghubung pengguna (user interface) 

Menjelaskan tipe toilet, alas/tumpuan, atau urinoar yang secara langsung 

berhubungan dengan pengguna; merupakan cara pengguna mengakses sistem 

sanitasi. Dalam berbagai kasus, pilihan fungsi ini bergantung pada 

ketersediaan air.  

2. Pengumpulan dan Penyimpanan/Pengolahan (collection and storage/ 

treatment) 

Menjelaskan cara pengumpulan, penyimpanan, dan terkadang disertai 

pengolahan produk yang didapatkan dari kelompok fungsi satu. Pengolahan 

yang didapatkan pada teknologi kelompok fungsi dua ini umumnya 

merupakan fungsi penyimpanan dan bersifat pasif (tidak memerlukan input 
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energi). Produk yang telah diolah umumnya memerlukan pengolahan lanjutan 

sebelum dapat dibuang 

3. Pengangkutan (conveyance) 

Menjelaskan fungsi pengangkutan produk dari satu kelompok fungsi ke 

kelompok fungsi yang lain. Walaupun kebutuhan pengangkutan terjadi pada 

setiap tahap fungsional, namun yang terpanjang dan dianggap paling penting 

adalah di antara pengumpulan dan penyimpanan/pengolahan, sehingga untuk 

menyederhanakan dibatasi sebagai proses pengangkutan produk pada tahap 

ini. 

4. Pengolahan (Semi-) terpusat 

Mengacu pada teknologi pengolahan yang umumnya sesuai untuk kelompok 

pengguna yang lebih besar (beberapa rumah). Operasional, pemeliharaan, dan 

kebutuhan energi untuk teknologi pada kelompok fungsional ini lebih 

intensif. Teknologi kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu teknologi yang 

utamanya mengolah air limbah (blackwater) dan teknologi yang utamanya 

mengolah lumpur. 

5. Penggunaan dan/atau pembuangan 

Mengacu pada metoda dalam mengembalikan produk akhir pada lingkungan, 

baik sebagai bahan yang fungsional (dapat digunakan kembali) maupun 

material yang telah diminimalisasi resikonya. Selanjutnya, produk dapat 

digunakan kembali pada sistem (contoh air sisa cucian untuk 

penggelontoran). 

 

Kelima aspek dalam Tilley dkk (2008) merupakan rangkaian infrastruktur air 

limbah. Dengan lima aspek kelengkapan yang digunakan, disusun enam jenis 

sistem/infrastruktur air limbah domestik, yaitu : 1. Sistem satu lubang (single pit 

system), 2. Sistem tanpa air dengan lubang alternatif, 3. Sistem toilet sentor 

dengan cubluk kembar, 4. Sistem tanpa air dengan pemisahan urin, 5. Sistem 

pengolahan tinja/blackwater dengan sistem infiltrasi, 6. Sistem pengolahan 

tinja/blackwater dengan penyaluran/perpipaan (sewerage). Gambar II.3 

menunjukkan rangkaian kelengkapan infrastruktur air limbah sistem tanpa air 
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(poin 2 dan 4), dan Gambar II.4 menunjukkan  rangkaian kelengkapan 

infrastruktur air limbah dengan air penggelontor (poin 3 dan 5). 

 

 

 

Gambar II.3 Diagram alir infrastuktur air limbah dengan sistem toilet kering 

(Tilley dkk, 2008) 

 

 

II.2.2 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Tepat Guna dan 

Berkelanjutan 

Pendekatan pemilihan teknologi sanitasi yang tepat guna/sesuai (appropriate 

sanitation technology) dengan melibatkan aspek masyarakat dan aspek-aspek 

keberlanjutan lainnya menjadi isu besar yang pertama kali diungkapkan pada 

tahun 1977 dan secara kontinu disuarakan. Pada tahun 1990 pada konferensi 

United Nation Development Programs di New Delhi yang dihadiri oleh 

perwakilan 115 negara, “New Delhi Statement” diluncurkan yang berisi 

kesepakatan bahwa lembaga donor internasional dan pemerintahan tidak dapat 

mencapai tujuan cakupan umum (universal) keberhasilan penyediaan sistem tanpa 

manajemen bersama masyarakat dan rasa kepemilikan sistem penyediaan air 

minum (Ahmad, 2004). 
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Gambar II.4 Diagram alir infrastuktur air limbah dengan sistem penggelontoran 

(Tilley dkk, 2008) 

 

Tanaka (2014) mendefinisikan teknologi tepat guna sebagai suatu konsep dengan 

pola pemikiran yang memperhatikan dan mementingkan dinamisme antara 

teknologi dan persyaratan yang berkaitan. Persyaratan tersebut antara lain kondisi 

sosio-ekonomis, sumber daya manusia, infrastruktur berhubungan, bahan yang 

tersedia, iklim, kebudayaan, dan sebagainya, atau yang lebih berhubungan seperti 

ketersediaan tanah, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan listrik, ketersediaan 

modal investasi, kualitas dan kuantitas influen, kualitas efluen yang diinginkan, 

dan sebagainya. 

 

Tanaka (2015) menyatakan untuk negara berkembang yang jumlah penduduknya 

umumnya lebih banyak dibandingkan negara maju, diperlukan sebuah teknologi 

baru, bukan hanya kelanjutan dari teknologi modern yang sudah ada. Teknologi 

ini harus murah, mudah dalam operasional dan pemeliharaan (jika ada masalah, 



24 

masyarakat dapat mencari solusi mandiri), sesuai dengan ketersediaan lahan, dan 

kualitas efluen yang baik sehingga tidak mencemari lingkungan. 

 

Salah satu pendekatan tepat guna yang disampaikan pada (Tanaka, 2015) adalah 

terkait kondisi optimal teknologi. Dalam hal ini proses biologi dinyatakan opsi 

yang utama, karena biaya rendah, efisiensi tinggi, dan fleksibilitas tinggi. 

Pengolahan biologi yang tepat guna juga dipengaruhi iklim, jika di Jepang proses 

aerob lebih optimal dikarenakan merupakan negara empat musim, di Indonesia 

yang beriklim tropis dengan suhu udara tinggi dan stabil, proses anaerob dianggap 

sesuai, ditambah dengan proses anaerob yang hemat energi. Konsep kesesuaian 

proses anaerob di negara berkembang dengan iklim panas dan lahan terbatas juga 

disampaikan pada Mara (2003) sebagai opsi pengolahan yang berkelanjutan.  

 

Konsep keberlanjutan menjadi penyerta dalam teknologi tepat guna. Spiller 

(2016) mengulas tentang aspek keberlanjutan, termasuk di dalamnya definisi 

pembangunan berkelanjutan yang paling umum digunakan, yaitu pembangunan 

yang memenuhi kebutuhan saat sekarang tanpa mempengaruhi generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhan (Bruntland dkk, 1987 dalam Spiller, 

2016).  

 

Dalam bidang penyediaan air dan sanitasi, keberlanjutan juga menjadi salah satu 

isu yang banyak disampaikan. Berbagai literatur menyampaikan berbagai definisi 

dan aspek-aspek terkait keberlanjutan dalam penyediaan air dan sanitasi, di 

antaranya : 

1. Sebuah sistem sanitasi yang melindungi dan mendukung kesehatan manusia, 

tidak berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan atau penurunan 

sumber daya, sesuai secara teknis dan kelembagaan, layak secara ekonomis 

dan dapat diterima secara sosial (Kvarnström, dkk., 2004) 

2. Teknologi yang tidak mengancam kualitas dan kuantitas sumber daya, 

memiliki biaya terendah sehubungan dengan fisik, sosial budaya dan 

ekonomi lingkungan. Keberlanjutan tidak hanya terkait keberlanjutan dari 
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teknologi itu sendiri yang penting, tapi juga keberlanjutan pelayanan  

(Balkema dkk. 2002). 

3. Pelayanan yang berfungsi dengan baik dan digunakan; sesuai dengan 

perencanaan, termasuk menyediakan akses pelayanan mudah, kontinu, dan 

handal, menyediakan manfaat kesehatan dan ekonomi, dan dalam konteks 

sanitasi, penyediaan akses sanitasi yang cukup; berfungsi lebih lama dari 

desain siklus hidupnya; manajemen pelayanan melibatkan komunitas; 

mengadopsi perspektif yang mengangkat isu gender; membangun kemitraan 

dengan pemerintah daerah, dan melibatkan swasta sesuai kebutuhan; biaya 

operasional & pemeliharaan, rehabilitasi, penggantian dan administrasi 

tercakup dalam tingkat lokal melalui biaya pengguna atau melalui mekanisme 

keuangan yang berkelanjutan; dapat dioperasikan dan dipelihara pada tingkat 

lokal dengan dukungan luar yang terbatas namun memenuhi kelayakan; tidak 

berefek merugikan lingkungan (Brikke, 2000). 

4. Kondisi berkelanjutan meningkat dan menimbulkan rasa kepemilikan ketika 

komunitas berpartisipasi dalam proses implementasi dan pengambilan 

keputusan, bahkan pada tingkat partisipasi terendah (Baye dkk., 2012). 

Disampaikan juga bahwa penyediaan sanitasi berkelanjutan bagi permukiman 

kumuh perkotaan ditujukan tidak hanya untuk penerapan teknologi tapi juga 

biaya, kepemilikan dan isu lokasi. 

5. Sistem yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya untuk berkontribusi 

terhadap kebutuhan masyarakat, sekarang dan pada masa datang, bersamaan 

dengan upaya menjaga ekologi, lingkungan, dan keutuhan/integritas (teknis) 

(Loucks, 1997 dalam Spiller, 2016).  

6. Berbagai literatur menyatakan pentingnya aspek inovasi pada sistem air dan 

sanitasi, antara lain terkait dengan tujuan-tujuan penyediaan/pengolahan yang 

berkembang, misalnya terkait dengan menipisnya fosfor secara global dan 

netralitas energi pada sistem air limbah (Spiller, 2016).  

7. Spiller (2016) juga mencermati penekanan keberlanjutan terkait persamaan 

antar generasi, dengan adanya fungsi menerus (kontinu) secara sosial, 

ekonomi, lingkungan dan sistem teknologi. Dalam hal ini perlu dijaga fungsi 

dan kondisinya sehingga pada masa yang akan datang tetap sebaik saat ini. 
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Beberapa aspek yang akan berubah antargenerasi, di antaranya  pertumbuhan 

populasi dari pedesaan dengan kepadatan rendah ke perkotaan kepadatan 

tinggi, tekanan/kemungkinan pencemaran pada sumber air akan meningkat 

dan baku mutu pengolahan air limbah akan menjadi lebih ketat dalam 

memenuhi ketentuan beban polutan tidak melebihi daya dukung ekosistem 

penerima. Istilah berkelanjutan atau tidak berkelanjutan juga akan berubah 

dengan kemajuan teknologi, opini masyarakat, dan peraturan. Kondisi 

dinamis ini membuat sejumlah penulis mengusulkan bahwa keberlanjutan 

dalam sistem air dan sanitasi perkotaan adalah kondisi yang dapat mengatasi, 

dan beradaptasi dengan perubahan keadaan (Spiller, 2016).  

8. Sejak dekade 90’an, indikator – indikator keberlanjutan telah tersebarluas 

sebagai metode yang umum dalam mengukur kemajuan pembangunan 

berkelanjutan. Beberapa akademisi telah merekomendasikan kriteria – 

kriteria yang diperlukan untuk kerangka indikator yang berpengaruh pada 

tataran kebijakan (Murray, 2009).  

9. Lundin dkk (1999) menetapkan enam kriteria untuk indikator – indikator 

keberlanjutan: sistem sanitasi harus dapat menunjukkan progres atau 

kemunduran dari keberlanjutan; sistem harus dapat diaplikasikan dalam 

kisaran yang luas (tipe dan skala); sistem harus memiliki kemampuan untuk 

memberikan peringatan potensi masalah; sistem harus fleksibel terhadap data 

(kondisi) eksisting; sistem harus komprehensif; sistem tersebut harus 

memenuhi efektifitas biaya.  

 

II.3 Tantangan Aplikasi Infrastruktur Air Limbah Domestik Pada 

Permukiman di Kawasan Perairan 

Kawasan permukiman pada kawasan perairan, termasuk pada sungai, pantai 

(pesisir), muara dideskripsikan sebagai bagian dari kawasan spesifik yang 

menantang untuk aplikasi sistem sanitasi. Dikatakan menantang dikarenakan pada 

kawasan tersebut, sistem sanitasi konvensional dan low-cost yang dikenal secara 

umum menjadi tidak dapat digunakan dikarenakan kondisi geografis, iklim, atau 

topografis (Navarro, 1994; Djonoputro dkk., 2010; Blacket, 2011). Hal ini 

merupakan tantangan spesifik di luar tantangan non-fisik yang umumnya serupa 
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di kawasan padat penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. 

Djonoputro dkk (2010) menjelaskan tantangan teknis penerapan infrastruktur air 

limbah domestik pada kawasan spesifik perairan (Tabel II.2). 

 

Tabel II.2 Tantangan teknis aplikasi infrastruktur air limbah domestik pada 

permukiman perairan (Djonoputro dkk, 2010) 

 

Tantangan Teknis 

Tepi Sungai Pantai dan muara 
Rawa-rawa dan muka air tanah 

tinggi 

Keterbatasan lahan 

untuk membangun 

toilet terkait 

permukiman padat 

penduduk 

Keterbatasan lahan untuk 

membangun toilet terkait 

permukiman padat 

penduduk sepanjang garis 

pantai dan beberapa ratus 

meter ke arah laut 

Pada rawa-rawa, muka air tanah 

bervariasi, namun umumnya 

tinggi, yang berarti permeabilitas 

tanah rendah 

Akses terbatas antar 

rumah (jarak antar 

rumah yang sempit) 

Akses terbatas antar 

rumah (jarak antar rumah 

yang sempit) 

Sistem penyediaan air lokal rentan 

pada kawasan gambut dan 

perubahan tata guna lahan (walau 

sekecil apapun berpengaruh besar 

pada peningkatan muka air tanah) 

Lahan di sekitar 

kawasan sungai yang 

jenuh air atau tidak 

stabil 

Penurunan tanah (land 

subsidence) 

Akses jalan dapat sangat sulit, 

terutama pada musim hujan 

Air limbah domestik 

dan sampah yang 

mencemari air sungai, 

yang umumnya 

digunakan untuk 

kebutuhan domestik : 

mandi, mencuci, sikat 

gigi, dll 

Sifat korosif air laut 

(asin/payau), pasang surut 

diurnal yang 

menyebabkan erosi, dan 

ketinggian air pasang dan 

surut, 

 

Variasi ketinggian air 

sungai 

   

 

Djonoputro dkk (2011) juga menjelaskan tantangan  institusi, sosial, dan ekonomi 

dalam aplikasi infrastruktur air limbah domestik pada permukiman dan/rawa 

(Tabel II.3). Lebih detail Djonoputro dkk (2011) menjabarkan suatu klasifikasi 

kondisi dan tantangan fisik yang dihadapi di masing-masing daerah perairan dan 

rawa juga dengan mempertimbangan struktur rumah di kawasan tersebut (Tabel 

II.4). 
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Tabel II.3 Tantangan institusi, sosial dan ekonomi aplikasi infrastruktur air 

limbah domestik pada permukiman perairan (Djonoputro dkk, 2010) 

 

Tantangan institusi, sosial, dan ekonomi 

Tepi Sungai Pantai dan muara 
Rawa-rawa dan 

muka air tanah tinggi 

Keberadaan masyarakat yang 

ilegal atau semi-legal, 

walaupun umumnya 

permukiman telah terbentuk 

lama dan tidak dipindahkan, 

menimbulkan efek negatif 

terhadap kemauan/motivasi 

pada sektor rumah tangga 

maupun pemerintah lokal 

untuk investasi pada 

peningkatan sanitasi 

Keberadaan masyarakat yang 

ilegal atau semi-legal, 

walaupun umumnya 

permukiman telah terbentuk 

lama dan tidak dipindahkan, 

menimbulkan efek negatif 

terhadap kemauan/motivasi 

pada sektor rumah tangga 

maupun pemerintah lokal 

untuk investasi pada 

peningkatan sanitasi 

Prioritas masyarakat 

adalah memenuhi 

tantangan hidup 

dengan akses yang 

buruk, banjir, dan 

ekonomi terbatas 

Akses air bersih untuk minum 

dan aktivitas domestik 

lainnya menjadi prioritas 

Akses air bersih untuk minum 

dan aktivitas domestik 

lainnya menjadi prioritas 

Kawasan dengan rawa 

muka air tanah asin 

(saline) atau tercemar 

berat, masyarakat lebih 

memprioritaskan 

mendapatkan akses air 

minum dibandingkan 

sanitasi 

Umumnya rumah tangga 

fokus dalam memenuhi 

kebutuhan dasar, tidak 

membayar untuk penggunaan 

toilet dan tidak bersedia untuk 

membayar selama mereka 

tidak merasakan efek negatif 

dari perilaku sanitasi yang 

mereka lakukan 

Masyarakat memiliki 

preferensi terhadap sistem 

toilet, yaitu toilet 

individu/rumah tangga 

dibandingkan toilet komunal 

  

Toilet komunal eksisting yang 

dibangun oleh pemerintah 

seringkali tidak digunakan 

atau dipelihara 

Peningkatan kepedulian 

masyarakat terhadap sanitasi 

lingkungan diperlukan untuk 

meningkatkan kesediaan 

membayar untuk sistem 

sanitasi 

  

 

Berdasarkan Tabel II.4, secara garis besar, tantangan fisik kawasan perairan dan 

rawa berdasarkan Djonoputro dkk (2011) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :  

1. Tantangan fisik terkait air pada kawasan perairan dan rawa, meliputi 

gelombang air, banjir/genangan air, variasi muka air tanah musiman, muka air 

tanah tinggi, erosi, korosivitas (mempengaruhi udara). Dalam hal ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua kondisi fisik air, yaitu terkait pergerakan air, 
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dalam hal ini baik berupa gelombang atau ketinggian muka air, dan sifat atau 

kualitas fisik air yang berpengaruh terhadap potensi korosi (baik dalam 

kontak langsung dengan air, maupun sebagai pengaruh terhadap kondisi 

udara di kawasan). 

2. Tantangan fisik terkait tanah, meliputi penurunan tanah dan dasar/muka tanah 

lunak dan tidak stabil.  

3. Tantangan fisik terkait bentuk kawasan permukiman dan fasilitas 

pendukungnya, meliputi keterbatasan lahan, pola permukiman tidak teratur 

dan kumuh, dan jalan akses tidak memadai 

 

Tabel II.3  Tantangan fisik penyediaan fasilitas sanitasi di daerah spesifik 

 

 

Tantangan 

Pantai & 

muara 

Sungai  Rawa & m.a.t. 

tinggi 

Rt rp rd rt rp rd rp Rd 

Gelombang air         

Banjir         

Variasi muka air permukaan musiman         

Muka air tanah (m.a.t) tinggi         

Erosi          

Dasar/muka tanah lunak dan tidak 

stabil 
        

Penurunan tanah         

Udara yang bersifat korosif         

Keterbatasan lahan         

Pola permukiman tidak teratur dan 

kumuh 
        

Jalan akses tidak memadai         

Ket: rt: rumah terapung; rp: rumah panggung; rd: rumah darat.  

(Sumber: Djonoputro dkk, 2011) 

 

Tantangan fisik terkait air dan tanah berpengaruh terhadap konstruksi suatu 

bangunan, termasuk di dalamnya bangunan penunjang sanitasi masyarakat. Di 

antaranya terkait stabilitas dan pergerakan konstruksi dan potensi perusakan bahan 

bangunan. Sedangkan tantangan fisik terkait bentuk dan fasilitas pendukung 

kawasan permukiman erat kaitannya dengan ketersediaan lahan untuk 

membangun fasilitas sanitasi, akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi, 

khususnya jika menggunakan fasilitas sanitasi bersama, dan akses yang tidak 

memadai untuk upaya perawatan fasilitas sanitasi, salah satunya adalah 
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keterbatasan pergerakan kendaraan sedot tinja untuk fasilitas tangki septik yang 

umumnya menggunakan truk atau mobil besar  

 

II.3.1 Pengaruh Kualitas, Ketinggian dan Pasang Surut Air 

Kualitas air berpengaruh besar terhadap konstruksi, baik secara langsung (kontak 

langsung dengan material), maupun tidak langsung (mempengaruhi kualitas tanah 

atau udara). Pengaruh ini khususnya terkait potensi kerusakan bahan bangunan 

yang digunakan, salah satu yang utama adalah laju korosi pada bahan bangunan. 

Korosi didefinisikan sebagai kerusakan atau penurunan mutu suatu material yang 

diakibatkan oleh reaksi antar lingkungan dan material itu sendiri. Penetrasi oleh 

ion klorida dan karbonasi merupakan penyebab utama dari korosi (Broomfield, 

2007; Revie dkk, 2008). Korosi dapat berlangsung apabila semua komponen sel 

elektrokimia tersedia yaitu tersedianya katoda dan anoda serta elektrolit dalam 

kadar yang cukup. Dengan adanya elektrolit maka akan terjadi perpindahan 

elektron dari anoda menuju katoda akibat perbedaan potensial antara keduanya. 

Kondisi lingkungan yang mempengaruhi korosivitas di antaranya pH, alkalinitas, 

oksigen terlarut (dissolved oxygen/DO), SS (suspended solid), kalsium, klorida 

dan sulfat, angka permanganat. Ion-ion yang terkandung atau terbentuk akibat 

reaksi pada lingkungan juga menjadi parameter yang berpengaruh.  

 

Dalam penelitian Sulistyoweni dkk (2002) diperlihatkan pada Tabel II.5, 

konsentrasi klorida, sulfat, dan nitrat diketahui mempengaruhi laju korosi tulangan 

baja secara signifikan. Unsur SO4
2-

 yang diperbesar hingga lima kali dari 

konsentrasi normal sampel air rawa memberikan efek peningkatan laju korosi 

yang lebih signifikan dibandingkan Cl
-
 dan NO3

-
, namun pada peningkatan 

konsentrasi hingga 10x konsentrasi awal pada sampel air rawa, Cl
-
 memberikan 

efek yang lebih signifikan dibandingkan SO4
2- 

dan
 
NO3

-
. Cl

-
 juga memberi efek 

peningkatan yang lebih signifikan jika perendaman dilakukan berkala (sampel 

tulangan beton dinaik-turunkan). 
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Hasil penelitian Sulistyoweni dkk (2002) terkait proses perendaman berkala ini 

selaras dengan keterangan pada Marshall (1990) dan Suprenant (1991) yang 

membagi potensi kerusakan beton pada perairan/laut berdasarkan tiga zona letak 

bangunan, yaitu zona tenggelam, zona terpercik, dan zona atmosfer. Zona 

tenggelam merupakan zona yang secara menerus (kontinu) tertutup oleh air, zona 

terpercik adalah zona dengan objek yang secara menerus mengalami kondisi 

basah dan kering, dan zona atmosfer adalah di atas zona terpercik sehingga objek 

pada zona ini hanya sesekali terkena percikan air.  

 

Tabel II.4 Hasil penelitian pengaruh air rawa dan unsur-unsur korosif 

(Sulistyoweni dkk, 2002) 

 
Parameter 

Analisis 

Fisika 

Satuan 
Air 

rawa  

Air 

Tanah 

Air rawa 

(penambahan 

5x SO4) 

Air rawa 

(penambahan 

5x NO3) 

Air rawa 

(penambahan 

10x Cl) 

Daya hantar 

listrik 
mS/cm 2400 2200 2400 2400 2400 

ph *   7,2 5,8 7,2 7,2 7,2 

Klorida  

(Cl
-
) 

mg/L 168,35 93,9 168,35 168,35 1683,5 

Nitrat 
mg/L 

NO3-N 
1,33 1,4 1,33 6,66 1,33 

Nitrit 
mg/L 

NO2-N 
0,001 0,015 0,001 0,001 0,001 

Sulfat (SO4) mg/L 440 2 440 440 440 

Zat organik 

(KMnO4) 
mg/L 41,6 10,3 41,6 41,6 41,6 

Laju korosif 

ST 37 (60 

hari) 

Mpy 

(mil 

per 

year) 

5,098 6,235 18,091 11,391 24,29 

Laju korosif 

ST 37 

dengan 

perendaman 

berkala 

(tulangan 

besi naik 

turun) 

Mpy 

(mil 

per 

year) 

14,467 6,395 34,78 32,304 35,759 
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Beton pada zona tenggelam memiliki potensi retakan atau kerusakan struktur yang 

lebih rendah daripada beton pada kedua zona lainnya, dikarenakan akses oksigen 

terhadap tulangan baja pada beton bertulang merupakan salah satu faktor kontrol 

besarnya potensi korosi/kerusakan, namun beton pada ketiga zona tersebut tetap 

terkena proses yang menyebabkan kerusakan (Suprenant, 1991; Gjorv dan Sakai, 

1999).   Faktor lain yang memperbesar kerusakan beton pada ketiga zona tersebut 

adalah perubahan permeabilitas/porositas beton sehingga terjadi penurunan 

kekuatan beton yang ditandai dengan retakan, pecahan, erosi pada adukan semen, 

dan noda korosi. 

 

Pengaruh pasang surut terhadap laju  korosi juga dijelaskan pada Subagyo (2006), 

yaitu mengenai pembentukan endapan besi goethite atau jarosit pada lahan rawa 

yang merupakan gabungan proses yang terjadi pada kondisi anaerobik, 

dilanjutkan dengan kondisi aerob, dengan proses sebagai berikut :  

1. Reduksi sulfat (SO4) menjadi sulfida (S) oleh bakteri pereduksi sulfat 

dalam lingkungan anaerobik (kondisi pasang atau jenuh air); 

2. Oksidasi parsial sulfida menjadi polisulfida (misalnya Fe3S4: Greigite; 

Fe4S5: Pyrhotite), atau unsur S; diikuti pembentuksan FeS, dari sulfida 

terlarut, besi oksida (FeOOH, Fe2O3), atau mineral silikat mengandung 

unsur Fe; 

3. Pembentukan FeS2 (pirit) dari penggabungan FeS dengan unsur S, atau 

presipitasi langsung dari besi (Fe-II) terlarut dengan ion-ion polisulfida. 

4. Dalam kondisi aerob yang umumnya timbul akibat air surut, atau secara 

permanen akibat reklamasi lahan, menimbulkan lingkungan yang 

mengandung pirit menjadi terbuka dan mengalami kontak dengan udara. 

Hal ini menjadikan pirit tidak stabil karena reaksi dengan oksigen yang 

menghasilkan besi-III koloidal dan asam sulfat yang terlarut menjadi ion 

sulfat dan melimpahnya ion H
+ 

yang mengakibatkan pH tanah turun 

drastis. Sebagian besar dari besi-III koloidal yang terbentuk pada akhimya 

mengkristal menjadi oksida besi “goethite”, yang berwarna coklat 

kemerahan, membentuk lapisan korosi (karat) pada material yang terdapat 

dalam tanah. 
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5. Dalam kondisi oksidasi yang sangat kuat, yang timbul jika ada penurunan 

air tanah yang signifikan, dapat timbul reaksi oksidasi pirit yang 

menghasilkan mineral jarosit, yang nampak sebagai karatan-karatan 

berwarna kuning jerami, yang juga sangat masam. 

 

Parameter salinitas yang umumnya meningkat berdasarkan kedekatan lokasi 

perairan ke laut, juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap laju korosi, hal 

ini terkait dengan kandungan ion yang tinggi pada air salin. Gambar II.5 dan 

Tabel II.6  menunjukkan efek perbedaan salinitas yang diekspresikan dengan 

konduktivitas (daya hantar listrik-DHL), Cl
-
, dan SO4

2-
 terhadap keberagaman 

tanaman, efek terhadap media berpori, dan korosivitas/agresivitas pada struktur. 

 

   

 

Gambar II.5  Pengaruh air laut terkait konstruksi dan tanaman (Leake, 2003) 

 

Pada SNI 03-2947-2002 tentang perhitungan struktur beton untuk bangunan 

gedung ditekankan adanya kondisi lingkungan yang memerlukan perhatian khusus 

terkait rasio air-semen beton dan kuat tekan beton minimum, di antaranya beton 

permeabilitas yang terkena lingkungan air, dan perlindungan tulangan terhadap 
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korosi pada beton yang terpengaruh lingkungan yang mengandung klorida dari 

garam, atau air laut, dan paparan sulfat pada lingkungan (Tabel II.7). 

 

Tabel II.5 Kualitas air laut terhadap resiko kerusakan pada beton dan baja 

(Leake, 2003) 

 

 

1/10 air laut 1/4 air laut 1/2 air laut air laut 2x air laut 

DHL (dS/m) 5,5 13,8 27,5 55 110 

Cl
-
 (mg/L) 1990 2488 9950 19900 39800 

SO4
2- 

(mg/L) 280 350 1400 2800 5600 

Kategori resiko 

Beton 

tidak agresif 

(non-

aggresive) 

agresif 

ringan - Cl 

agresif 

sedang-SO4 agresif-SO4 

sangat 

agresif-SO4 

Baja 

agresif 

ringan-Cl 

agresif 

ringan-Cl 

agresif ringan-

Cl 

agresif 

sedang-Cl agresif-Cl 

 

Tabel II.6  Ketentuan campuran beton pada kondisi lingkungan perairan 

 

 No Kondisi Lingkungan Jenis semen 

Rasio air-

semen 

maksimum 

dalam berat 

(beton berat 

normal) 

f'c 

minimum  

(beton berat 

normal dan 

ringan) 

Mpa 

1 Beton permeabilitas rendah yang 

terkena pengaruh lingkungan air   0,5 28 

2 Untuk perlindungan tulangan 

terhadap korosi pada beton yang 

terpengaruh lingkungan yang 

mengandung klorida dari garam, 

atau air laut   0,4 35 

3 Paparan lingkungan sulfat       

  

  

  

  

a. Ringan (dalam tanah : 0,00-

0,10 %terhadap berat; dalam air 

: 0-150 µg/g≈mg/L) 

  - - 

b. Sedang (0,10-0,20 %terhadap 

berat; dalam air : 150-1500 

µg/g≈mg/L) 

II,IP(MS), IS(MS), 

P(MS),I(PM)(MS), 

I(SM)(MS)* 

0,5 28 

c. Berat (0,20-2,00 %terhadap 

berat; dalam air : 1500-10000 

µg/g≈mg/L) 

V 0,45 31 

d. Sangat berat (>2,00 %terhadap 

berat; dalam air : >10000 

µg/g≈mg/L)) 

V+pozzolan 0,45 31 
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Selain terkait laju korosi material, salinitas juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi densitas (massa jenis) air pada suatu perairan, selain suhu dan 

tekanan. Massa jenis air mempengaruhi kemampuan mengapung (buoyancy) 

benda (Marshall, 1990). 

 

Kemampuan mengapung benda menjadi pertimbangan pada saat merencanakan 

struktur terapung atau merencanakan struktur tenggelam atau setengah tenggelam. 

Teknologi ‘apung’ mengandalkan kesetimbangan antara massa air yang 

dipindahkan oleh fondasi bangunan terhadap massa bangunan itu sendiri (Gambar 

II.6). Bila massa bangunan sama dengan massa air yang dipindahkan maka 

bangunan mengapung, menggunakan fondasi ‘ruang udara’ di bawah bangunan 

(Sumidjan, 2012). Perhitungan teknologi apung menggunakan teori pengapungan 

Archimedes (II.1). 

𝑊𝑏𝑓 = 𝐹𝑎 

𝐹𝑎 = 𝑚𝑓 ∙ 𝑔 

𝑊𝑏𝑓 = 𝜌𝑓 ∙ 𝑉𝑏𝑓 ∙ 𝑔        (II.1) 

dengan :  

Wbf      =  berat zat cair yang dipindahkan  

Fa        =  gaya apung 

ρf         =  massa jenis fluida/cairan yang dipindahkan 

Vbf  = volum fluida yang dipindahkan = volume benda di bawah permukaan air 

mf       = massa fluida 

g         =  percepatan gravitasi bumi 

Dalam aplikasi perhitungan, sebaiknya ada penambahan faktor keamanan 10 %. 

 

 

 

 

Gambar II.6  Konsep teknologi apung (Sumidjan, 2012) 

Ruang udara yang dibenamkan 

di dalam air dan reaksi 

perletakan dari air 

Bidang pemerata beban 

Beban bangunan 
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II.3.2  Pengaruh Karakteristik Tanah 

Kualitas tanah pada Karlen dkk (1997) diartikan sebagai kapasitas tanah untuk 

berfungsi. Hal ini terkait berbagai fungsi tanah, baik sebagai penunjang kehidupan 

dan kesehatan dalam hal penyedia nutrisi bagi tanaman, juga terkait struktur tanah 

tersebut yang juga berkaitan dengan kemampuan tanah menunjang konstruksi 

bangunan.  

 

Tanah rawa atau tanah lunak merupakan salah satu tanah yang memiliki sifat-sifat 

spesifik yang mempengaruhi pembangunan kontruksi bangunan. Yelvi (2008) 

menjelaskan permasalahan pembangunan di atas tanah lunak dan tanah rawa, baik 

pada saat pelaksanaan pembangunan maupun setelah pembangunan. Kesulitan 

pada saat pelaksanaan pembangunan di antaranya kehilangan material urugan 

yang meresap ke dalam tanah, kuat geser tanah tidak cukup untuk memikul tanah 

timbunan, sedangkan permasalahan setelah pembangunan selesai adalah terkait 

deformasi yang tidak sama sehingga jalan menjadi bergelombang, resapan partikel 

halus ke dalam badan jalan yang dibuat dari material yang porous menyebabkan 

fungsi drainasenya terhambat dan jalan menjadi cepat rusak.  

 

Departemen Pekerjaan Umum secara khusus menyusun pedoman mengenai 

stabilisasi dangkal tanah lunak untuk konstruksi timbunan jalan (Departemen 

Pekerjaan Umum, 2005). Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa tanah lunak 

di Indonesia bervariasi mulai dari tanah inorganik, organik sampai gambut, 

sehingga masing-masing tipe tanah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga 

efektivitas stabilisasi dangkal pun akan berbeda pula. Demikian juga material 

pencampur yang digunakan untuk menstabilisasi lapisan permukaan akan berbeda 

untuk tiap jenis tanah. Stabilisasi tanah lunak dengan semen atau kapur dilakukan 

dalam peningkatan jalan-jalan pada daerah tanah lunak dengan kedalaman yang 

relatif tidak dalam,sedangkan stabilisasi pada tanah lunak dengan cerucuk untuk 

jalan yang melalui daerah berawa atau tanah lunak yang relatif agak dalam. Guna 

mengetahui jenis stabilisasi yang tepat untuk diterapkan di suatu wilayah, 

penyelidikan lapangan diperlukan, khususnya terkait dengan jenis tanah, 

kedalaman lapisan tanah keras, kekuatan serta konsistensi setiap lapisan taah.  
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Beberapa metode klasifikasi tanah umum digunakan sebagai upaya penilaian 

kondisi tanah yang kemudian dapat dikaitkan dengan perencanaan konstruksi di 

atasnya. Salah satu faktor utama klasifikasi tanah adalah berdasarkan ukuran 

partikel tanah (Das, 2010). Klasifikasi tanah secara umum berdasarkan ukuran 

butir tanah oleh berbagai organisasi ditunjukkan pada Tabel II.8.  

 

Klasifikasi tanah yang umum digunakan adalah berdasarkan American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) dan 

Unified Soil Classification System (USCS). Kedua sistem klasifikasi ini 

berdasarkan tekstur dan plastisitas tanah. Beberapa perbedaan mendasar sistem 

kalifikasi AASHTO dan USCS yang disebutkan pada Das (2010) adalah : 

1. AASHTO mengklasifikasikan tanah sebagai tanah butir halus jika 35% 

melewati saringan No. 200, sedangkan USCS mengklasifikasikan tanah butir 

halus dengan 50% melewati saringan No. 200. Berdasarkan sifatnya, tanah 

keras yang memiliki kelolosan lebih dari 35% memiliki sifat yang lebih 

mengarah pada sifat butiran tanah halus. Hal ini dikarenakan cukup banyak 

tanah butir halur yang terkandung dan mengisi celah antara butiran-butiran 

tanah kasar dan mengikat butiran-butiran tanah kasar. 

2. Pada AASHTO, saringan no.10 digunakan untuk memisahkan kerikil dan 

pasir, sedangkan USCS menggunakan saringan no.4. Dari sudut pandang 

batas/ limit pemisahan tanah, saringan no. 10 lebih dapat diterima sebagai 

batas atas pasir. Batas ini digunakan dalam teknologi beton dan jalan raya.  

3. Pada USCS, tanah kerikil dan pasir dipisahkan dengan jelas, sedangkan pada 

AASHTO tidak. Kelompok A2 pada AASHTO mengandung variasi tanah 

yang cukup luas. 

4. Simbol GW SM, CH dan lain-lain pada USCS memberikan deskripsi properti  

tanah yang lebih jelas dibandingkan simbol A yang digunakan AASHTO.  

5. Klasifikasi tanah organik OL, OH, dan Pt terdapat di USCS. 
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Tabel II.7  Klasifikasi tanah dasar berdasarkan ukuran partikel tanah (Das,2010) 

 

Organisasi 

Ukuran partikel tanah 

Kerikil 

(gravel) 

Pasir 

(sand) 

Lanau 

(silt) 

Lempung 

(clay) 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) 
>2 0,06-2 0,002-0,06 <0,002 

U.S. Department of Agriculture (USDA) >2 0,05-2 0,002-0,05 <0,002 

American Association of State Highway 

and Transportation Officials (AASHTO) 
2 - 76,2 0,075-2 

0,002-

0,075 
<0,002 

Unified Soil Classification System (U.S. 

Army Corps of Engineers, U.S, Bureau of 

Reclamation, and American Society for 

Testing and Materials) 

4,75 - 

76,2 

0,075 - 

4,75 

Halus (lanau atau 

lempung) <0,075 

Catatan: Saringan 4.75 mm merupakan saringan U.S. No. 4 sieve; 2-mm pada saringan U.S. No. 

10; 0.075-mm pada saringan U.S. No. 200 

 

Di beberapa tempat, stratifikasi tanah dapat berubah berdasarkan jarak horizontal 

dan vertikal. Untuk melengkapi analisis tanah terkait konstruksi, analisis sub-soil 

(analisis tanah in situ) umum digunakan dengan tujuan : 

1. Menentukan kondisi alami tanah dengan stratifikasinya, 

2. Menggunakan tanah terganggu dan tidak terganggu untuk identifikasi visual 

dan pemeriksaan laboratorium yang sesuai, 

3. Menentukan kedalaman lapisan batuan alami, 

4. Memungkinkan adanya beberapa pemeriksaan in situ, seperti uji 

permeabilitas, kuat geser, uji penetrasi standar, dan uji penetrasi konus. 

5. Menentukan permasalahan khusus konstruksi pada struktur eksisting 

terdekat, 

6. Menentukan posisi muka air tanah 

 

Selain itu, terkait permasalahan konstruksi jangka panjang, analisis potensi 

konsolidasi dan deformasi digunakan. Analisis dapat dilakukan dengan 

memodelkan suatu struktur bangunan dibangun pada karakteristik tanah yang 

telah ditentukan sebelumnya, kemudian menggunakan metoda prediksi 

pergerakan tanah. Salah satu metoda yang umum digunakan adalah metode 

elemen hingga (finite element) yang merupakan analisis struktur dengan 
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pendekatan numerik yang menyederhanakan kondisi struktur yang memiliki 

derajat kebebasan tak hingga (struktur kontinum) dibagi menjadi elemen-elemen 

kecil yang umumnya memiliki geometri yang lebih sederhana dengan derajat 

kebebasan tertentu (berhingga) dengan cara diskretasi (prose pembagian disebut 

meshing). Elemen-elemen dengan geometri sederhana tersebut dihubungkan 

dengan nodal dan memiliki asumsi fungsi perpindahan (displacement) yang 

dikontrol pada nodal-nodal tersebut. 

 

II.3.3 Aplikasi Sistem Pengolahan Air Limbah Pada Kawasan Perairan 

Aplikasi berbagai sistem pengolahan air limbah yang tersedia pada kawasan 

perairan diulas pada berbagai literatur yang terangkum pada sub-bab II.2.4.1 

hingga II.2.4.6 

  

 II.3.3.1 Cubluk 

Pada Mamani dkk (2014) dilakukan evaluasi terhadap cubluk yang umum 

diaplikasikan di Bangladesh (Gambar II.7 a) berupa sistem cubluk/lubang tertutup 

atau terbuka (tidak dengan perkerasan), umumnya dibangun dengan bahan 

berkualitas rendah. Sistem tersebut diaplikasikan pada kawasan lingkungan 

Bangladesh yang mengalami banjir berkala, didominasi kondisi muka air tanah 

tinggi dan kondisi air salin. 

 

Beberapa poin permasalahan penerapan sistem cubluk tersebut di antaranya : 

1. Laju pengisian cubluk tinggi karena infiltrasi air tanah ke lubang, 

menyebabkan kebutuhan pengosongan yang lebih cepat atau dikarenakan 

layanan pengosongan yang tidak tersedia, seringkali toilet yang masih baik 

kondisinya ditinggalkan dan toilet baru dibangun untuk menggantikan. 

2. Polusi air tanah dikarenakan rembesan air limbah dari cubluk. Luas 

kawasan yang tercemar ditentukan oleh jenis tanah, yang pada beberapa 

kasus cukup luas sehingga dapat mencemari air tanah yang merupakan 

sumber air minum. 

3. Kerusakan struktur dikarenakan fluktuasi ketinggian air pada cubluk yang 

merusak dinding cubluk. Fluktuasi ketinggian air di dalam dan luar cubluk 
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menyebabkan tekangan yang berubah secara konstan pada struktur dan 

perubahan aliran air terhadap struktur yang menyebabkan korosi dan 

struktur runtuh. Kondisi salin dapat menyebabkan kerusakan dan 

keruntuhan lubang karena korosi pada batu bata dan semen. 

4. Polusi air permukaan dikarenakan air limbah yang meluap saat ketinggian 

muka air tanah meningkat 

5. Pada kawasan yang berbatu, timbul kesulitan dalam penggalian cubluk. 

Retakan batuan membuat celah yang memungkinkan timbulnya polusi air 

tanah. 

 

 

 

Gambar II.7 Permasalahan penggunaan cubluk pada kawasan muka air tanah 

tinggi a) aplikasi cubluk, b) cubluk di atas muka air tanah, c) 

cubluk sebagian di atas muka air tanah, sebagian di bawah muka air 

tanah, d) cubluk di bawah muka air tanah (Mamani dkk, 2014) 
 

 

 

a) b) 

c) 

d) 
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Dalam aplikasi cubluk pada kawasan perairan/muka air tanah tinggi Bangladesh, 

terjadi tiga jenis aliran air berdasarkan letak konstruksi, yaitu : 

1. Cubluk di atas muka air tanah (Gambar II.7 b) : Polusi air tanah karena 

rembesan dan air limbah ke tanah sekitar. Potensi perbaikan : sistem 

tertutup atau sistem kering. 

2. Cubluk sebagian berada di bawah muka air tanah (Gambar II.7 c) : Polusi 

air tanah karena rembesan dan air limbah ke tanah sekitar. Intrusi air tanah 

ke dalam cubluk yang mungkin terjadi pada saat ketinggian lumpur pada 

cubluk lebih rendah dari ketinggian muka air tanah. Keruntuhan dinding 

cubluk dapat terjadi. Potensi perbaikan : Lubang kedap air dan dinding 

yang cukup kuat untuk mencegah kemungkinan runtuh.  

3. Cubluk seluruhnya tergenangi air (Gambar II.7 d) : Polusi air tanah dan air 

permukaan karena terbawanya air limbah oleh air ke tanah sekitar. Polusi 

air tanah (yang bisa jadi merupakan sumber air minum) terjadi pada saat 

ketinggian lumpur pada cubluk lebih rendah dari ketinggian muka air 

tanah. Keruntuhan dinding cubluk dapat terjadi. Potensi perbaikan : 

Lubang kedap air dan dinding yang cukup kuat untuk mencegah 

kemungkinan runtuh.  

 

Sistem cubluk mengalami pengembangan menjadi beberapa jenis sistem, dalam 

Tilley dkk (2008) sebagai berikut : 

1. Cubluk dengan peningkatan sistem ventilasi (ventilated improved -VIP) 

Merupakan sistem cubluk konvensional berupa satu lubang (atau 

kemudian dikembangkan menjadi sistem dua lubang yang digunakan 

bergantian dengan memindahkan struktur atas dan tengah toilet) yang 

mengumpulkan ekskreta dan material pembersih pada lubang yang diberi 

perkerasan untuk mencegah dinding lubang runtuh dan mendukung 

struktur atas dan tengah toilet. Struktur atas dikembangkan dengan 

menggunakan sistem ventilasi untuk mencegah bau dan sebagai jebakan 

lalat sehingga tidak masuk ke dalam ruang toilet. 

2. Cubluk kembar dengan sistem toilet sentor (pour-flush) 
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Teknologi ini terdiri dari dua lubang alternatif yang dihubungkan dengan 

toilet sentor (dengan perpipaan). Blackwater (dan greywater) dikumpulkan 

pada lubang dan memperbolehkan adanya infiltrasi perlahan ke tanah 

sekitar. Fasa solid dari air limbah menjadi kering (dewatered) dengan 

sempurna seiring waktu dan dapat dipindahkan secara manual dengan 

sekop. 

3. Cubluk tanpa air dengan lubang alternatif (fossa alterna) 

Fossa alterna adalah cubluk dengan lubang alternatif (dua lubang), sistem 

cubluk kembar kering. Jika dibandingkan dengan cubluk kembar (double 

VIP) yang didesain untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah 

ekskreta sebagian, Fossa Alterna didesain untuk menghasilkan EcoHumus. 

Dibangun dengan kedalaman maksimum 1,5 m memerlukan masukan 

(input) tanah secara kontinu. 

 

II.3.3.2  Sistem Pengolahan dengan Infiltrasi  

Pada Tilley dkk (2008) disebutkan tiga sistem penyimpanan/pengolahan air 

limbah domestik (blackwater) dengan infiltrasi, yaitu : 

1. Tangki septik (Gambar II.8 a) 

Tangki septik merupakan ruang kedap air terbuat dari beton, fiberglass, PVC, 

atau plastik, untuk menyimpan dan mengolah blackwater dan greywater. 

Pengendapan dan proses anaerobik mengurangi solid dan zat organik, namun 

pengolahan hanya menengah (Tilley dkk, 2008). Sistem ini merupakan sistem 

pengolahan air limbah rumah tangga yang paling banyak digunakan untuk 

sistem individual di Indonesia dan merupakan persyaratan minimum 

pengolahan air limbah domestik di Indonesia (Djonoputro dkk, 2010; Kersten 

dkk, 2015). Sistem tangki septik umumnya menggunakan perpipaan dari 

sistem toilet, namun terdapat sistem tangki septik dengan penerapan langsung 

di bawah toilet, dikenal dengan sistem aquaprivy. Tangki septik sesuai untuk 

diterapkan jika tersedia sistem untuk penyebaran atau membawa efluen, 

dalam hal ini umum diterapkan sistem resapan/infiltrasi. Dengan sistem 

infiltrasi yang digunakan, maka tangki septik dianggap tidak sesuai untuk 

kawasan dengan muka air tanah tinggi.  
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2.  Anaerobic Baffled Reactor (ABR) (Gambar II.8 b) 

ABR merupakan pengembangan sistem tangki septik dengan menggunakan 

satu seri penyekat (baffle) yang mengatur aliran air limbah. Terjadi 

peningkatan waktu kontak dengan biomassa (lumpur) yang menghasilkan 

peningkatan proses pengolahan (Tilley dkk, 2008). ABR umumnya digunakan 

sebagai sistem pengolahan komunal/bersama. 

3.  Anaerobic Filter (AF) (Gambar II.8 c) 

AF merupakan pengembangan sistem tangki septik dengan sistem reaktor 

biologi terlekat. Dengan air limbah mengalir melalui filter, partikel solid akan 

tersaring dan zat organik terdegradasi oleh biomassa yang terlekat pada 

material filter. Direktorat Pengembangan PLP (2011) merekomendasikan sisten 

AF dengan aliran ke atas (Anaerobic Upflow Filter – AUF) dengan aplikasi 

tangki berupa tong/drum plastik bekas/pipa buis beton/pipa PVC/kayu 

ulin/drum bekas dilapisi ter sebagai sistem lanjutan pengolahan air limbah 

domestik (setelah tangki septik/biofilter) untuk kawasan pasang surut. 

 

 

Gambar II.8 Sistem Pengolahan Berbasis Infiltrasi a) Tangki Septik, b) ABR, dan 

c) AF (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010) 
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Ketiga sistem tersebut merupakan pilihan sistem DEWATS yang secara garis 

besar dijelaskan pada Tabel II.2. Aplikasi sistem ABR dengan AF pada 

permukiman perairan (Gambar II.9) dengan bahan beton didapatkan di Sumatra 

dan Kalimantan dengan kesulitan pembangunan pada kawasan perairan 

(Djonoputro dkk, 2011). Pada Putri dkk (2016) disebutkan pula bahwa aplikasi 

sistem ini di kawasan perairan memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan pada kawasan darat, terkait kebutuhan tambahan struktur, berupa 

pancang untuk pondasi, juga upaya dalam pengeringan genangan air pada 

kawasan pembangunan, dan kebutuhan teknis lain selama instalasi sistem. Putri 

dkk (2014) menyampaikan permasalahan terkait penggunaan beton pada perairan 

(didapatkan berdasarkan aplikasi tangki septik bersama di permukiman sungai, 

Palembang), yaitu keretakan pada tangki dan/atau pergerakan tangki terkait kondisi 

tanah yang menyebabkan infiltrasi air tanah ke tangki dan sebaliknya, juga perubahan 

aliran air terkait perubahan kemiringan perpipaan. 

 

 

 
 

Gambar II.9 ABR diikuti filtrasi pada masyarakat pesisir Tihik-tihik dan Selangan 

(Putri dkk, 2016) 
 

 II.3.3.3 Sistem Biofilter dan BIOSANTER (biofilter dan taman 

terapung/wetland) 

Biofilter secara umum didefinisikan sebagai jenis filter apapun dengan biomassa 

terlekat pada media filter, dengan proses penyisihan polutan utamanya melalui 

degradasi biologi, bukan penyaringan fisik (Chaudhary dkk, 2003). Namun, pada 

aplikasi di Indonesia, biofilter identik dengan suatu sistem pengolahan dalam 

bentuk kompak yang diproduksi secara masal (fabrikasi), terdiri dari beberapa 

kompartemen yang beberapa di antaranya menggunakan filter biologi (Gambar 
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II.10). Irmanputhra (2015) menyebutkan bahwa sistem biofilter terdiri dari dua 

jenis ruang kontak, yaitu ruang kontak anaerob dan aerob, sehingga 

memungkinkan terjadi proses anaerob, aerob, dan anoksik. Tangki biofilter 

terbuat dari bahan kedap air dan tahan korosi. Ruang kontak anaerob terdiri dari 

dua buah ruangan, dengan media filter biologi terdiri dari minimal 3 

kompartemen. Media filter biologi juga umum digunakan pada ruang kontak 

aerob. 

 

 

 

Gambar II.10 Biofilter fabrikasi (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010) 
 

Putri dkk (2014) mengulas tentang aplikasi biofilter pada kawasan sungai yang 

mengalami kondisi pengapungan tangki biofilter akibat pasang surut air di sekitar 

lokasi penerapan sistem yang merembes ke dalam sistem penguat/perkerasan 

biofilter yang terbuat dari beton. Ulasan serupa disampaikan pada Sumidjan 

(2012) yang menerapkan tangki biofilter yang dilanjutkan dengan penerapan 

taman terapung (sistem BIOSANTER- Gambar II.11). Tangki biofilter rentan 

terbawa arus pasang surut bergerak secara vertikal mengikuti ketinggian air dan 

mengalami hempasan pada saat peralihan dari air pasang ke surut, sehingga rentan 

mengalami kerusakan pada material fiber. 

 

Adapun taman terapung yang diaplikasikan pada Sumidjan (2012) merupakan 

media tanam berupa sabut kelapa, arang kayu galam dan jaring ikan plastik 

dengan pipa PVC sebagai penyangga, dan menggunakan tanaman air berupa 

tanaman hias dan tanaman produktif setempat. Taman terapung tersebut berfungsi 

sebagai pengolahan lanjutan sekaligus merupakan nilai tambah sistem dari segi 
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estetika dan produktivitas. Aplikasi taman terapung lainnya ditemukan di 

Kamboja. Pada Chakraborty dkk (2012) taman terapung yang menggunakan terpal 

dan botol plastik bekas sebagai media apung dengan tanaman eceng gondok 

(water hyacinth) diaplikasikan sebagai sistem pengolahan utama yang langsung 

menerima masukan berupa tinja (Gambar II.12a). Didapatkan reduksi yang 

signifikan total coliform pada pengolahan ini, namun permasalahan bau dan 

gangguan oleh binatang (tikus) timbul. Media apung yang digunakan pun dinilai 

tidak tahan lama. Aplikasi lain taman terapung di Kamboja adalah untuk 

mendayagunakan kompos yang telah distabilkan dari aplikasi toilet kering 

(Gambar II.12b) (Brown, 2010). 

 

 
  

 

 

Gambar II.11  Sistem BIOSANTER a) pemasangan awal, b) setelah timbul 

retakan pada dasar tangki (Sumidjan, 2012) 
 

 

 

 

Gambar II.12  a) Aplikasi taman terapung sebagai pengolah utama (Chakraborty, 

2012), b) Aplikasi taman terapung sebagai pendayagunaan 

biokompos (Brown, 2010) 

a) b) 

a) b) 
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II.3.3.4  Reaktor Biogas Anaerob (Biodigester) 

Reaktor biogas anaerob merupakan sistem pengolahan yang memproduksi lumpur 

terolah (digested) untuk digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah dan biogas 

yang digunakan sebagai sumber energi (Tilley dkk, 2008). Biogas merupakan 

campuran dari metan, karbondioksida, dan sisa gas lain (gas dengan kandungan 

metan tinggi) merupakan produk sampingan dari pengolahan anaerob (anaerobic 

digestion. Skema singkatnya dapat dilihat pada Gambar II.13. 

 

 

 
 

Gambar II.13 Reaktor biogas anaerob (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010) 
 

Pengolahan anaerob mengkonversi energi yang tersimpan dalam material organik 

yang terdapat pada air limbah dalam bentuk gas yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai bahan bakar dalam memasak, penghasil listrik, penerangan, dan panas. 

Potensi produksi biogas dari kotoran manusia (human excreta) sangat besar 

mengingat jumlah populasi yang besar disertai pertambahan penduduk yang tinggi 

(Andriani dkk, 2015), walaupun pada Eales dkk (2013) dievaluasi bahwa produksi 

biogas dari sistem DEWATS yang diaplikasikan minim digunakan oleh 

masyarakat. 

 

Pada masyarakat perairan, prototipe reaktor biogas anaerob dilakukan pada 

masyarakat terapung di Tonle Sap, Kamboja (Brown dkk, 2010) dengan 

menggunakan tangki berupa : 1) Modifikasi tangki plastik (HDPE tank) 500 L 
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yang umumnya digunakan sebagai tangki air, 2) Menggunakan tabung 

polyethylene (Gambar II.14). Air limbah yang digunakan terdiri dari 3 macam, 

yaitu : 1. Air limbah peternakan babi, 2. Air limbah peternakan babi + eceng 

gondok, 3. Air limbah peternakan babi + air limbah domestik. Dengan waktu 

retensi 30, 60, dan 90 hari dihasilkan biogas 200-385 L gas/hari, dengan reduksi 

faecal coli mencapai 99% (McGill, 2013). Masyarakat merespon baik biodigester 

yang ditawarkan, dengan informasi dapat digunakan sebagai pengganti kayu 

untuk memasak. Masyarakat cenderung memilih biodigester dengan tangki HDPE 

(28 dari total 30 tangki yang dipasang). Dalam penerapan sistem, pelatihan 

terhadap masyarakat dilakukan sehingga dalam evaluasi operasional dan 

pemeliharaan, masyarakat mampu memperbaiki kerusakan-kerusakan yang 

timbul. 

 

 
 

Gambar II.14  Penerapan biodigester terapung a) dan b) biodigester dengan tangki 

HDPE (McGill, 2013), c) biodigester tabung polyethylene (Brown 

dkk, 2010), d) Aplikasi lapangan biodigester tabung polyethylene 

dengan penutup pencegah paparan sinar matahari 
 

II.3.3.5  Tripikon-S dan T-pikon H 

Tripikon-S (Tri/Tiga Pipa Konsentris-Septik) dan pinastik A merupakan alternatif 

pengolahan air limbah domestik untuk kawasan perairan yang pada awalnya 

a) b

) 

c) d) 
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dikembangkan oleh Laboratorium Teknik Sipil Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta. Tripikon-S (Gambar II.15 a) yang merupakan sistem dengan aliran 

vertikal kemudian diaplikasikan di berbagai daerah dengan pengembangan-

pengembangannya, sedangkan pinastik A yang merupakan sistem dengan aliran 

horizontal dikembangkan menjadi teknologi T-pikon H (Gambar II.16). Tripikon-

S dan T-pikon H mengadaptasi sistem tangki septik dengan menggunakan pipa 

PVC sebagai wadah proses pengolahan dan peletakan sistem outlet tinggi (di atas 

ketinggian air pasang maksimum).  

 

Tripikon-S terdiri dari tiga pipa PVC dengan ukuran yang berbeda-beda, pipa 

kecil sebagai inlet dari sistem toilet, pipa sedang sebagai tempat terjadinya proses 

pengolahan, dan pipa besar (atau buis beton jika diaplikasikan di darat) sebagai 

pelimpah menuju outlet dengan aliran ke atas (Saraswati dkk, 2009; Wijaya dkk, 

2010; Nurmandi, 2012; Maheng dkk, 2016). Tripikon-S telah diaplikasikan di 

berbagai kawasan, seperti bantaran sungai di Yogyakarta, kawasan rawa 

Palembang, kawasan rawa Pontianak, Kalimantan, serta Kendari, Sulawesi 

Tenggara. Saraswati dkk (2009) memperoleh presentase penyisihan oleh 

Tripikon-S dengan penambahan filter kerikil (Gambar II.15 b) pada pipa 

pengolahan tripikon S sebesar 40% BOD5, dan pada filter kerikil penyisihan 

BOD5 sebesar 91,6%, sehingga penyisihan total sebesar 95%. Maheng dkk (2016) 

mengaplikasikan tripikon-S dan tripikon-S dengan tambahan filter pasir pada pipa 

terbesar (Gambar II.15 c), menghasilkan 41% penyisihan BOD5 pada tripikon-S, 

dan 57% pada tripikon-S dengan filter pasir (dengan BOD5 influen di atas 300 

mg/L, sampel diambil pada hari ke-12).  

 

Perbedaan utama Tripikon-S dan T-pikon H adalah aliran air limbah, T-pikon H 

menggunakan aliran horizontal dengan dua potongan pipa yang difungsikan 

sebagai pengendap (Gambar II.16). T-pikon H memerlukan luas lahan yang lebih 

besar dengan perletakannya yang horizontal. Tidak seperti Tripikon-S, aplikasi T-

pikon H saat ini sangat terbatas. Salah satu permasalahan dari aplikasi Tripikon S 

dan T-pikon H adalah ketahanan material dan memerlukan pengertian dan 
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kemampuan masyarakat untuk mengoperasikan, memelihara, dan memodifikasi 

sistem untuk perubahan kondisi pemasangan (Saraswati dkk, 2009).  

 

 
 

Gambar II.15 Skema penerapan Tripikon-S a) Skema aliran Tripikon-S, b) 

Tripikon-S tipe darat dengan filter kerikil (Saraswati dkk, 2009), c) 

Tripikon-S dengan penambahan filter pasir (Maheng dkk, 2016) 
 

 

Gambar II.16 Skema pengolahan air limbah T-pikon H 

 

 

II.3.3.6 Pengolahan dengan Sistem Toilet Kering 

Navarro (1994) menganalisis bahwa untuk rumah yang yang dibangun pada muka 

air tanah tinggi dan yang tergenang air, sistem toilet kering dengan penampungan 

sederhana dengan pemindahan tinja/ekskreta untuk diolah di tempat lain adalah 

sistem dianggap ideal. Namun praktik tersebut memerlukan kontribusi masyarakat 

karena melibatkan adanya penanganan ekskreta (terolah sebagian) langsung oleh 

masyarakat, yang seringkali ditolak oleh masyarakat. 

 

a) b) c) 
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Brown (2010) menerapkan sistem toilet kering dengan pemisahan urin (Urine 

Diversion Desiccation Toilet – UDDT) pada masyarakat di danau Tonle Sap, 

Kamboja (Gambar II.17). Dalam prosesnya, masyarakat dilibatkan dalam 

mendesain toilet, fase percobaan toilet, dan operasional dan pemeliharaan. 

Komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan bantuan orang-orang yang 

dikenal dan dihormati di masyarakat.  

 

Sistem UDDT yang digunakan menggunakan ember 20 L (estimasi 19 buah untuk 

keluarga dengan 5 orang, untuk penyimpanan 6 bulan untuk pengolahan) sebagai 

penampung dengan bentuk toilet yang didesain bersama memiliki tiga lubang 

untuk memisahkan urin dan air pembasuh. Urin disalurkan dari lubang urin 

dengan pipa fleksibel ke penampung (2 jerigen 20-30 L kedap digunakan 

bergantian setiap 5 hari) untuk kemudian digunakan kembali sebagai penyiram 

tanaman, opsi lain adalah dengan pipa fleksibel dibuang langsung ke danau seperti 

halnya air pembasuh. Tinja ditampung dan disimpan dalam kondisi pH tinggi 

dengan penambahan satu gelas abu kayu setiap penambahan tinja.  

 

Sistem ini disertai suatu bangunan pelataran khusus sebagai tempat 

mengumpulkan ember hingga enam bulan untuk memastikan stabilisasi kompos 

sempurna. Masyarakat berkontribusi penuh dalam operasional dan pemeliharaan, 

termasuk mengganti ember dan mengumpulkan ember yang telah digunakan di 

tempat pengumpulan.  

 

Sayre dkk (2011) menerapkan toilet ecosan (ecological sanitation), salah satu 

sistem toilet kering, di permukiman pantai yang tergenang saat pasang. Diawali 

dengan pemberian informasi kepada masyarakat, dalam hal ini yang dianggap 

sesuai dengan budaya masyarakat yaitu informasi tentang permasalahan yang 

timbul karena praktik BABs, dan informasi tentang nilai tambah dari aplikasi 

ecosan, di antaranya dari aspek sanitasi, penggunaan sebagai pupuk, penghematan 

air, dan sebagainya. Toilet dibangun menggunakan bahan lokal (atap, lantai, dan 

dinding), di sisi rumah dengan konstruksi panggung (Gambar II.17 a), dilengkapi 

penampungan feses dengan potongan drum/keranjang rotan besar/keranjang dari 
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anyaman daun kelapa yang kemudian dilapisi kantong sampah atau karung, dan 

penampung urin (Gambar II.17 b).  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
 

 

Gambar II.17  UDDT di masyarakat Terapung Tonle Sap, Kamboja a) Proses 

perencanaan, b) Prototipe UDDT, c) Struktur atas toilet, d) Pusat 

Pengelolaan Limbah (Brown dkk, 2010) 

 

Sistem terkendala oleh terbatasnya lahan untuk praktik pertanian masyarakat, 

hingga sempat timbul tumpukan feses dan buangan urin sembarangan, sehingga 

digunakan sistem pengangkutan (truk kecil dan penampung) untuk menyalurkan 

ke kawasan pertanian sekitar.  Penggunaan kembali material feses dibagi menjadi 

3 cara : 1. Dicampurkan dengan kompos cacing (proses vermi-composting), 2. 

Disatukan dalam proses terra pretta kompos, 3. Digunakan langsung sebagai 

pupuk pada tanaman pohon, dengan syarat petani tidak menyentuh material feses 

(kontroversi dengan peraturan WHO tentang lama stabilisasi feses 6-8 bulan 

sebelum digunakan kembali). Untuk menjaga keberlanjutan sistem, dilakukan 

prosedur insentif, yaitu dengan menjadikan operasional dan pemeliharaan sebagai 

lomba, memberi sertifikat, dan dengan kunjungan yang sering dan pujian. 

 

II.4 Pengembangan Pendekatan Sistem Pengambilan Keputusan (Decision 

Support System-DSS) Sistem Sanitasi 

Harris (1998) dalam Fabrega (2007) mendefinisikan DSS sebagai studi tentang 

identifikasi dan pemilihan alternatif opsi/ pilihan berdasarkan nilai-nilai dan 

preferensi dari pembuat keputusan. Dalam hal ini meliputi berbagai pertimbangan, 

termasuk di dalamnya pemilihan sesuai dengan tujuan, objektivitas, keinginan, 

nilai-nilai, dan sebagainya. Palaniappan dkk (2008) menyatakan bahwa DSS 
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merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan dalam memfasilitasi kepentingan  

masyarakat yang membutuhkan pendekatan dari sisi teknologi dalam bidang 

ekonomi, ekologi, kesesuaian sosial dan keberlanjutan, juga memandu praktisi 

untuk menentukan solusi sistem air dan sanitasi yang paling sesuai.  

 

Disebutkan pula pada Palaniappan dkk (2008) bahwa kunci dari DSS adalah dapat 

diakses antar muka pengguna (user interface), dan sistem pengambilan keputusan 

yang ideal membantu praktisi dalam memilih dari berbagai macam teknologi dan 

pendekatan sebagai proyek penerapan air, sanitasi, dan kebersihan (hygiene). 

Castillo dkk (2016) mengemukakan kompleksitas yang dapat diaplikasikan dalam 

DSS, termasuk di dalamnya meliputi kapasitas dalam mengelola volum data yang 

besar, penyatuan (integrasi) database dan model yang mencakup antarmuka/ 

interaksi pengguna, dan dalam waktu yang sama dapat menyertakan pengetahuan 

ahli dari sumber yang berbeda-beda. DSS dinyatakan dalam Castillo dkk (2016) 

menyatukan kemampuan yang berbeda-beda dalam satu wadah yang 

memungkinkan untuk mendapatkan informasi dalam jumlah besar dalam hitungan 

menit untuk mengevaluasi berbagai alternatif. Dikarenakan kemampuannya dalam 

menganalisis data yang kompleks, DSS dianggap sesuai dalam pemilihan sistem 

pengolahan air limbah yang memiliki banyak faktor yang berkontribusi dalam 

kompleksitas dalam aplikasi sistem. 

 

Seperti disebutkan sebelumnya dalam konsep sanitasi berkelanjutan dan tepat 

guna (sub-bab II.2.2.2), infrastruktur sanitasi memperhitungkan bukan hanya 

solusi dari aspek teknik, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, institusi, lingkungan, 

membuat evaluasi terhadap sistem sanitasi berkelanjutan/ tepat guna umum 

ditinjau sebagai permasalahan analisis keputusan multi-kriteria (multi-criteria 

decision analysis-MCDA) (Maurer dkk, 2012). Maurer dkk (2012) 

mengelompokkan aplikasi MCDA dalam pemilihan alternatif sistem sanitasi, 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi metoda MCDA spesifik untuk pemilihan alternatif sistem 

sanitasi, seperti Analytic Hierarchy Process (AHP), dan kombinasi 
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Hierarchy Grey Relational Analysis yang menggunakan kombinasi AHP 

dan Grey Relational Analysis (GRA) 

2. Pemilihan sistem sanitasi untuk konteks tertentu, misalnya negara 

berkembang, situasi pasca bencana, dan instalasi pengolahan air limbah 

untuk kawasan/ masyarakat kecil/ terbatas 

3. Pertimbangan bagian dari aspek permasalahan tertentu, misalnya indikator 

keberlanjutan sistem sanitasi 

 

II.4.1 DSS sebagai pemilihan berdasarkan indikator keberlanjutan 

Beberapa DSS dikembangkan dengan menggunakan indikator keberlanjutan 

dengan berbagai pendekatan untuk memilih sistem pengolahan air limbah 

domestik, di antaranya : 

1. DSS sistem sanitasi untuk negara berkembang (Loetscher dkk, 2002) - 

SANEX
TM

 

Merupakan pemilihan sistem air limbah yang meliputi keseluruhan 

komponen infrastruktur air limbah, dari penghubung/ antarmuka pengguna 

(user interface) hingga pengolahan. Terdiri dari dua tahap utama, tahap 

pertama berdasarkan seleksi opsi sanitasi yang dapat/ layak digunakan 

terkait dengan lokasi, profil masyarakat, dan pengendalian polusi. Tahap 

kedua merupakan penilaian opsi yang tersisa dari tahap satu dengan 

konteks implementasi dan keberlanjutan. Pada tahap ini dilakukan 

pengurutan opsi yang sesuai dengam menggunakan perhitungan 

pembobotan yang kompleks.  

 

Sistem DSS ini dikemas dalam program komputer yang dianggap ramah 

pengguna (user-friendly) (Fabrega, 2007). Dalam aplikasi, diujicobakan 

pada kawasan padat penduduk di Jakarta. Skema SANEX
TM 

ditunjukkan 

pada Gambar II.18. 
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Output Pembobotan Pengguna

Input

Screening

Seluruh 
alternatif 

sistem sanitasi

Kriteria 
screening

Penilaian:
1. Kemudahan 
implementasi

2. Keberlanjutan

Sistem sanitasi 
yang feasible

Kriteria 
Penilaian

 

 

Gambar II.18 Alur data pada SANEX
TM

 (Loetscher dkk, 2002) 
 

2. DSS pemilihan sistem sanitasi yang sesuai/ tepat guna (Fabrega, 2007) 

DSS ini disusun berdasarkan evaluasi DSS yang telah ada terkait kemudahan 

dalam penggunaan, transparansi, fleksibilitas, versatilitas (dapat digunakan 

dalam banyak kasus), tingkat interaktif, dan tingkat kedetailan. Sistem 

pemilihan menggunakan proses screening kelayakan terhadap kriteria yang 

digunakan (Tabel II.9). Kriteria yang digunakan terdiri dari akses kawasan, 

kepadatan penduduk, suplai air bersih, kedalaman muka air tanah, tipe tanah, 

faktor rawan banjir, kemiringan kawasan, kapasitas pengolahan, dan metode 

pembasuh aktivitas domestik. Pilihan sistem sanitasi yang digunakan 

merupakan opsi rangkaian sistem sanitasi, yang meliputi sistem setempat 

maupun terpusat.  
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Tabel II.9 DSS sistem air limbah (Fabrega, 2007) 

 

No Jenis Pengolahan 

Aspek permukiman 

Kelayakan 
teknis 

Sebagian Tinggi 
Komunal, 

pipa/ keran 
bersama 

2-5 m 
Lempung/ 

pasir 
Kawasan 

dataran rendah 
<25 <95 

Material 
halus 

Akses Densitas 
Penyediaan 
air minum 

Muka air 
tanah 

Jenis 
tanah 

Rawan banjir 
Kemiringan 

kawasan 

Kapasitas 
IPLT (%) 

Metoda 
membila

s 

1 
Container/ penampung + pengosongan 
manual + IPLT 

                  Layak 

2 
Pengolahan kimia + pengosongan 
mekanis  + IPLT 

                  Layak 

3 VIP + pengosongan mekanis  + IPLT                   Tidak layak 

4 VIDP + pengosongan manual + Reuse                   Tidak layak 

5 

Pengomposan/ pemisahan urin+ 
pengosongan manual + pengomposan 
materi tinja + pembuangan/ 
penggunaan kembali urin 

                  Layak 

6 

Pengomposan rangkap/pemisahan urin 
+ pengosongan manual + pengomposan 
materi tinja + penggunaan kembali urin 

                  Layak 

7 
WC sentor + cubluk dengan perkerasan 
+ pengosongan mekanis + IPLT 

                  
Tidak layak 

8 

WC sentor (Pour-flush) + aquaprivy + 
Soakaway/ pelimpah + mechanical 
emptying (pengosongan mekanis) + IPLT 

                  
Tidak layak 
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Tabel II.9 DSS sistem air limbah (Fabrega, 2007) (lanjutan) 

 

No Jenis Pengolahan 

Aspek permukiman  

Sebagian Tinggi 
Komunal, 

pipa/ keran 
bersama 

2-5 m 
Lempung/ 

pasir 
Kawasan 

dataran rendah 
<25 <95 

Material 
halus 

 

Akses Densitas 
Penyediaan 
air minum 

Muka air 
tanah 

Jenis 
tanah 

Rawan banjir 
Kemiringan 

kawasan 

Kapasitas 
IPLT (%) 

Metoda 
membilas 

 

9 

WC sentor (Pour-flush) + tangki 
konservasi + mechanical emptying 
(pengosongan mekanis) + IPLT 

                  
Layak 

10 

NOWAC + Anaerobic upflow filter + 
Soakaway + pengosongan mekanis 
(pasir) 

                  
Tidak 
layak 

11 
WC sentor (full flush) + penyaluran 
konvensional + IPLT 

                  
Layak 

12 

WC sentor (full flush) + Tangki septik + 
small bore sewer/penyaluran pipa kecil + 
(penyaluran konvensional) + IPLT + 
pengosongan mekanis 

                  

Layak 

13 

WC sentor (full flush) + Tangki septik + 
soakaway/ pelimbah + pengosongan 
mekanis + IPLT (lumpur) 

                  
Tidak 
layak 

14 

WC sentor (Low-flush) + perpipaan/ 
penyaluran dangkal + (penyaluran 
konvensional) + IPLT 

                  
Layak 

 

 
Memenuhi (layak) 

Tidak memenuhi (tidak layak) 
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3. Analisis Faktor Kapasitas (Capacity Factor Analysis - CFA) (Henriques 

dkk., 2011; Pailla dkk., 2011, Bouabid & Louis, 2015) – DSS ini 

digunakan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menjalankan 

operasional dan menjaga keberlanjutan sistem sanitasi (secara terpisah 

disusun untuk teknologi ari minum, air limbah, dan persampahan), dengan 

hasil yang dapat membantu masyarakat untuk memperoleh teknologi yang 

sesuai/ tepat guna. Kerangka berpikir dalam  model CFA (Gambar II.19)   

menggunakan tiga tahap pedagogi dari analisis resiko, yaitu penilaian, 

evaluasi, dan pengelolaan (Bouabid & Louis, 2015). Tahap pertama dari 

CFA adalah penilaian (modul pertama Gambar II.19), yaitu penilaian 

faktor-faktor kapasitas (Tabel II.11) secara spesifik oleh masyarakat 

pengguna teknologi, yang disebut sebagai tingkat kapasitas masyarakat 

(Community Capacity Level-CCL).  

 

Penilaian yang dilakukan dibandingkan dengan standar internasional yang 

ada. Penilaian yang didapat dari masyarakat yang dinilai dinyatakan dalam 

persentase standar yang digunakan. Angka penilaian dinyatakan dalam 

nilai berupa pembobotan (weighted sum) dari semua unsur pada faktor. 

Nilai keseluruhan kapasitas masyarakat kemudian dikonversikan ke skala 

yang merepresentasikan level kapasitas masyarakat, dapat 

diinterpretasikan sebagai tingkat pembangunan masyarakat terkait layanan 

sanitasi dari 1 hingga 5, yaitu high entropy (kondisi awal saat tidak ada 

fasilitas yang disediakan), pre-community (layanan lokal terbatas tanpa 

kontrol peraturan dan administratif), community-based (penyediaan umum 

dan sektor swasta dengan kontrol minimal), centralized (layanan umum 

kawasan dengan kontrol yang baik), dan diversified (layanan umum 

kawasan dan layanan swasta terpilih dengan kontrol berkembang).  

 

Komponen kedua dalam modul pertama CFA adalah basis data (database) 

pilihan teknologi sanitasi, yang diklasifikasikan ke dalam skala 1 hingga 5 

sesuai dengan nilai CCL masyarakat. Penilaian opsi teknologi dinyatakan 

dalam tingkat kebutuhan teknologi (Technology Requirement Level-TRL). 
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Bouabid & Louis (2015) mengklasifikasikan teknologi air dan sanitasi 

dalam kelompok klasifikasi yang umum dikenal berdasarkan tingkatan 

klasifikasi oleh ahli. Komponen terakhir dalam modul penilaian adalah 

komponen kesesuaian (matching roles) yang membandingkan penilaian 

CCL dan TRL, dengan teknologi terpilih merupakan teknologi dengan 

tingkat TRL lebih rendah atau sama dengan penilaian CCL.  

 

Tahap dua (modul kedua pada Gambar II.19) merupakan evaluasi. Tahap 

evaluasi ini menggunakan pengambilan keputusan multi kriteria (multi 

criteria decision making-MCDM) dengan tujuan evaluasi dari hasil 

pemilihan serta pengurutan (rank) opsi teknologi. Modul terakhir 

merupakan tahap implementasi yang dilakukan dengan keseimbangan 

kendala sumber daya jangka pendek masyarakat dan tujuan keberlanjutan 

jangka panjang, layanan akses penuh.  

 

Masyarakat dengan kebutuhan layanan sanitasi 
masyarakat

Penilaian Level Kapasitas Masyarakat 
(Community Capacity Level)

Database teknologi air dan 
sanitasi dengan penilaian TRL 

(technology requirement level)

Aturan Pencocokan

Pemilihan Teknologi 
yang Sesuai

Evaluasi dan Peringkat Teknologi Air dan Sanitasi

Penilaian

Evaluasi

Implementasi Teknologi Air dan Sanitasi yang terpilihPengelolaan

 

 

Gambar II.19 Pengembangan capacity factor analysis model framework  - analisis 

faktor kapasitas (Bouabid & Louis, 2015) 
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Tabel II.10 Faktor Kapasitas CFA (Henriques dkk., 2011) 

 

No 
Faktor 

kapasitas 
Definisi 

1 Layanan 

(service) 

Kuantitas, kualitas, aksesibilitas (jarak dari pengguna) 

2 Institusional Kebijakan (hukum, peraturan), program (administrasi, wilayah 

hukum/ yurisdiksi), proses (perizinan, kinerja) 

3 Sumber daya 

manusia 

Profesional, tenaga terlatih, tenaga tidak terlatih, bisa baca tulis, 

buta huruf 

4 Teknis Operasional, pemeliharaan, adaptasi, rantai suplai : suku 

cadang, suplai, layanan 

5 Ekonomi/ 

finansial 

Sektor swasta %, peringkat obligasi, biaya pemakai, anggaran, 

nilai aset 

6 Energi Akses listik utama, akses listrik lain, % anggaran, faktor  

7 Lingkungan/ 

sumber daya 

alam 

Pembuangan berkala %, kualitas lingkungan  

8 Sosial/ budaya Masyarakat, stabilitas, kasta/ klan/kelompok etnik/ partisipasi 

wanita 

 

II.4.2 DSS sebagai pemilihan opsi teknologi dengan pertimbangan kondisi 

spesifik 

Beberapa sistem pengambilan keputusan dalam bidang air dan sanitasi, di 

antaranya : 

1. Pemilihan Sistem Sanitasi berdasarkan masyarakat pantai Puerto 

Princessa, Filipina (Navarro, 1994) 

DSS merupakan sistem pemilihan melalui proses seleksi sederhana terkait 

kondisi masyarakat dan lingkungan, yang menjadi isu utama terbatas pada 

kawasan yang dijadikan lokasi penelitian. Kriteria pemilihan secara umum 

terdiri dari tiga faktor utama, yaitu 1) faktor lingkungan spesifik kawasan, 

2) faktor fisik masyarakat, dan 3) faktor sosial budaya (Gambar II.20). 

Ketiga faktor tersebut dengan kriteria-kriteria yang digunakan menjadi 

panduan untuk menentukan sistem penampungan dan pengolahan air 

limbah low-cost yang memungkinkan untuk diaplikasikan pada kawasan 

tersebut (Tabel II.11).  
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Gambar II.20 Faktor-faktor pertimbangan dalam pemilihan sistem pengolahan air 

limbah pada masyarakat pantai di pantai Puerto Princessa, Filipina 

(Navarro, 1994) 

 

Tabel II.11 Penggunaan DSS berdasarkan masyarakat pantai Puerto Princessa, 

Filipina   (Navarro, 1994) 
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Dapat diaplikasikan pada kondisi tanah 
yang tidak baik 

○ ө ө ○ ○ ● ● ● ● ● 

Dapat diaplikasikan pada permukiman 
padat penduduk 

○ ○ ○ ○ ○ ө ● ● ● ● 

Kebutuhan air sedikit ● ● ● ө Ө ● ● ө ● ● 

Tidak memerlukan wadah yang besar 
untuk penampungan limbah 

● ● ● ө Ө ● ● ө ● ● 

Tidak memerlukan penanganan limbah ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

Dapat menggunakan air untuk 
membersihkan (membilas) 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● 

Ket: ● Sesuai/ layak 

 ө Sesuai/ layak dalam kondisi tertentu 

 ○ Tidak sesuai/ tidak layak 

  Alternatif yang memungkinkan 
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2.  DSS untuk kondisi darurat/ bencana  (Zakaria dkk, 2015) 

DSS ini dikembangkan untuk penyediaan sanitasi dalam keadaan darurat, 

didesain untuk menemukan alternatif opsi sanitasi sekaligus 

mempertimbangkan keberlanjutan dari opsi sanitasi yang dihasilkan 

tersebut. Pengembangan DSS ini juga mempertimbangkan beberapa kasus 

penyediaan sanitasi darurat di kamp-kamp darurat yang sering mengalami 

permasalahan dalam penggunaannya. Skema DSS yang disusun 

ditunjukkan pada Gambar II.21.  

 

 

Gambar II.21  Diagram alir DSS pemilihan sistem pengolahan air limbah 

domestik untuk keadaan darurat (Zakaria dkk, 2015) 
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3. Panduan Opsi Sanitasi yang Terjangkau untuk Daerah Spesifik 

(Djonoputro dkk, 2011) 

Pemilihan sistem pengolahan air limbah dibentuk dalam bentuk panduan 

yang melibatkan kerangka pemilihan berdasarkan kepadatan penduduk, 

keberadaan toilet individu/ komunal dan sistem pengaliran, ketersediaan 

lahan (rumah panggung), kondisi air tanah (rumah tipe daratan) (Gambar 

II.22). Pada kerangka pemilihan itu, didapatkan sistem-sistem yang 

dianggap memungkinkan untuk diaplikasikan, kemudian pada setiap 

sistem tersebut terdapat panduan dan pertimbangan aplikasi dari sisi 

konstruksi, operasional dan pemeliharaan, dan manajemen secara 

keseluruhan sebagai pertimbangan untuk pemilihan sistem lebih lanjut 

(Gambar II.23). 
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Gambar II.22 Panduan pemilihan teknologi permukiman pantai dan muara 

(Djonoputro dkk., 2011) 
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Gambar II.23  Kriteria dan tahapan yang digunakan dalam pemilihan sistem 

pengolahan air limbah kawasan spesifik, (Djonoputro dkk., 2011) 
 

II.5 Penyebaran Kuesioner dan Uji Statistik 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 2013).  

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.  

 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2013). 

Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Sampling Probabilitas (Probability Sampling)   
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Sampling probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi: 

a. Simple Random Sampling 

Dikatakan simpel (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi 

dianggap homogen.  

b. Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang 

tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 

c. Disproportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menetukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. 

d. Cluster Sampling (Area Sampling) 

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila 

objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

 

2. Sampling Nonprobabilitas (Nonprobability Sampling)  

Sampling non probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi: 

a. Sampling sistematis 

b. Sampling kuota 

c. Sampling insidental 

d. Sampling purposif 

e. Sampling jenuh 

f. Snowball sampling 

 

Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh 

peneliti dalam menggunakan metode wawancara dan juga kuesioner 

sebagai berikut: 
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1. Bahwa responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar 

dan dapat dipercaya 

3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan peneliti. 

 

II.5.1 Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tepat 

tidaknya suatu kuesioner yang dibuat. Pengujian validitas dilakukan melalui 

analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang 

merupakan jumlah tiap skor item menggunakan metode Pearson Product Moment 

(Sugiyono, 2013) dengan rumus (II.2)  
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     (II.2)

 

Dengan : 

r yx = koefisien korelasi Pearson Product Moment yaitu koefisien 

korelasi antara item instrumen yang akan digunakan dengan 

variabel yang bersangkutan 

 X = skor item instrumen yang akan digunakan  

 Y = skor item instrumen total dalam variabel tersebut 

 n = jumlah responden  

  

Jika koefisien korelasi bernilai positif dan signifikan, maka item yang 

bersangkutan adalah valid, sebaliknya jika tidak signifikan atau bernilai negatif, 

maka item tersebut tidak valid dan harus dikeluarkan dari kuesioner (Sugiyono, 

2013). Menurut Kaplan, suatu item pertanyaan dikatakan valid atau dapat 

mengukur variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien validitasnya 

lebih dari atau sama dengan titik kritis sebesar 0,30 (Kaplan & Saccuzzo, 1993). 
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II.5.2 Uji Realibilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan (Notoatmodjo, 2002). Pengujian reliabilitas data dalam 

penelitian ini digunakan teknik Alpha Cronbach dan adapun pengukurannya dapat 

dirumuskan pada (II.3) (Anastasi, 1978):  

∝c= (
k

k−1
)(1 −  

∑ σj
2k

j=1

σtot
2   )       (II.3) 

Dengan :: 

∝c   = Nilai Alpha Cronbach’s 

K  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ σj
2k

j=1  = Jumlah varians butir jawaban, j = 1,2,…,k 

σtot
2   = Varians total jawaban 

 

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas diukur berdasarkan skala 

alpha Cronbach 0 sampai 1. Jika skala itu itu dikelompokkan ke dalam lima kelas 

dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel  

2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel  

3. Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel  

4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel  

5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel (Triton, 2005). 

 

Untuk pengujian validitas dan reabilitas jumlah sampel yang digunakan dalam 

ujicoba kuesioner (pretest) setidaknya 30 responden. Jumlah tersebut digunakan 

karena jumlah responden yang digunakan untuk uji coba lebih dari 30 responden, 

karena dengan jumlah responden tersebut maka nilai dan hasil pengukuran akan 

mendekati distribusi normal (Ancok, 1997). 
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Bab III    Metodologi Penelitian 
 

Penelitian yang dilakukan dalam tiga tahap kegiatan utama, yaitu tahap 

identifikasi, penyusunan serta aplikasi DSS, dan evaluasi DSS disertai evaluasi 

teknologi terpilih yang ditunjukkan pada Gambar III.1. Skema metodologi setiap 

tahap dijelaskan pada subbab III.1, sedangkan subbab III.2 hingga III.6 

menjelaskan detail metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. 

. 

 

 

Gambar III.1 Skema Tahap Penelitian 
 

III.1 Metodologi dalam Setiap Tahap Penelitian 

Tahap identifikasi dilakukan pada kawasan studi diawali dengan observasi kondisi 

permukiman dan sanitasi masyarakat, kemudian diperdalam dengan  identifikasi 

masyarakat terkait infrastruktur sanitasi dan identifikasi kondisi lingkungan 

spesifik permukiman perairan sehingga dihasilkan kriteria dan kondisi 

permukiman masyarakat terkait penerapan infrastruktur sanitasi, khususnya 

pengolahan air limbah domestik. Metodologi dalam setiap kegiatan identifikasi ini 

secara singkat ditunjukkan pada Gambar III.2. 

 

Tahap dua penelitian merupakan penyusunan dan aplikasi DSS. Data masukan 

yang digunakan adalah data hasil tahap satu dan data hasil identifikasi terkait 

kriteria keberlanjutan penerapan sanitasi secara umum. Kedua data awal tersebut 

kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan kriteria-kriteria 

pemilihan teknologi dengan masukan dari Focus Group Discussion (FGD). 

Kriteria-kriteria tersebut kemudian dimasukkan kerangka DSS pemilihan 

teknologi pengolahan air limbah domestik kawasan spesifik perairan. DSS yang 
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disusun kemudian pemrograman komputer sederhana dan diaplikasikan dengan 

memasukkan data kawasan studi. Dari tahap ini diperoleh DSS pemilihan 

didapatkan hasil berupa DSS yang dikembangkan dan rekomendasi teknologi 

pengolahan air limbah domestik untuk kawasan studi. Metodologi tahap 

penyusunan sistem pengambilan keputusan ini ditunjukkan pada Gambar III.3. 

 

 
 

Gambar III.2 Tahap identifikasi 
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Gambar III.3 Tahap penyusunan dan aplikasi DSS 
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Tahap evaluasi sistem pengambilan keputusan (DSS) dan teknologi terpilih 

merupakan evaluasi secara menyeluruh DSS yang dikembangkan dan 

rekomendasi teknologi dari aplikasi DSS, dengan metodologi ditunjukkan pada 

Gambar III.4. 

 

 
 

Gambar III.4 Tahap evaluasi DSS dan rekomendasi teknologi 
 

III.2 Identifikasi kondisi permukiman dan infrastruktur sanitasi masyarakat  

Identifikasi dilakukan pada dua lokasi studi, yaitu permukiman yang terpengaruh 

kondisi kawasan perairan pada segmen tengah Sungai Musi, yaitu di  Kota 

Palembang, dan permukiman yang terpengaruh kondisi perairan pada segmen 

akhir Sungai Musi (muara) yaitu pada kawasan Sungsang, Kabupaten Banyuasin. 

Dalam identifikasi tersebut dinilai berbagai faktor yang erat kaitannya dengan 

penerimaan dan preferensi teknologi air limbah yang menjadi pilihan oleh 

masyarakat. 

 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode statistik 

deskriptif dari variabel-variabel yang ditentukan. Analisis dilakukan berdasarkan 

observasi pada kawasan studi. Observasi dan daftar penilaian fasilitas masyarakat; 

utamanya dilakukan dalam mengumpulkan data dan fakta di lapangan terkait 

faktor-faktor internal masyarakat, yaitu kondisi eksisting sanitasi dan sosial 
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budaya terkait sanitasi rumah tangga serta faktor-faktor internal masyarakat yaitu 

kondisi fisik lingkungan tempat tinggal yang dijadikan pertimbangan di dalam 

opsi teknologi sanitasi. Daftar penilaian fasilitas masyarakat digunakan untuk 

menilai fasilitas umum sanitasi (toilet komunal) yang ada di lokasi studi. 

 

Hasil observasi kawasan studi yang didapatkan digunakan sebagai data awal 

dalam penelitian ini. Data observasi lapangan disajikan dengan penjelasan/ 

deskripsi kondisi permukiman serta kondisi sanitasi masyarakat pada kawasan 

studi. Hasil observasi dianalisis terkait  potensi keberlanjutan pengelolaan fasilitas 

sanitasi rumah tangga di kawasan permukiman spesifik. Analisis dilakukan 

terhadap fasilitas sanitasi umum dengan asumsi merupakan fasilitas yang 

digunakan dan dipelihara oleh masyarakat secara bersama-sama. Pada kawasan 

studi permukiman sungai, analisis dilakukan pada fasilitas toilet umum yang 

dibangun sebagai bagian dari program pemerintah SANIMAS (Sanitasi Berbasis 

Masyarakat) dengan pertimbangan keterwakilan kemampuan masyarakat menjaga 

keberlanjutan sistem sanitasi, mengingat program tersebut idealnya melibatkan 

masyarakat dari konsep awal pembangunan hingga operasional dan pengelolaan. 

Analisis dilakukan menggunakan metode penilaian (scoring) untuk menilai 

potensi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan  fasilitas umum. 

Aspek-aspek penilaian disusun berdasarkan variabel yang telah ditentukan dan 

didasari konsep-konsep awal dari program SANIMAS itu sendiri. Penentuan skor 

dikuantifikasi berdasarkan penilaian hasil observasi. Kriteria penilaian potensi 

keberlanjutan fasilitas umum sanitasi ditunjukkan pada Tabel III.1. 

 

Untuk permukiman muara, dikarenakan belum terdapat fasilitas toilet umum baik 

yang dibangun oleh pemerintah atau masyarakat, maka analisis dilakukan dengan 

melihat fasilitas umum yang ada terkait sanitasi, yaitu penampung air hujan. 

Analisis dilakukan secara deskriptif terkait terbatasnya informasi yang didapatkan 

mengenai konsep awal dan pihak yang menyediakan fasilitas umum tersebut. 

Deskripsi yang dilakukan terbatas pada kondisi fasilitas umum dan kesesuaian 

dengan kondisi masyarakat sehingga dapat dianalisis respon dan potensi 

masyarakat dalam pengelolaan fasilitas yang ada. 
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Tabel III.1 Penilaian potensi keberlanjutan pengelolaan fasilitas WC umum di kawasan spesifik 

 
 

Aspek 

penilaian 

 

Variabel 

Kategori & Skala Penilaian 

Potensi keberlanjutan tinggi  Skor  Potensi keberlanjutan sedang  Sko

r  

Potensi keberlanjutan rendah  Skor  

Tahun berdiri 

(usia fasilitas) 

Sosbud  Semua bilik WC terawat dengan baik 

hingga saat ini 

3 Sebagian besar bilik WC masih 

terawat hingga saat ini 

2 Hanya sebagian kecil bilikWC 

yang terawat dengan baik 

1 

Pihak pengelola Manajemen Swadaya masyarakat/ KSM 3 KSM dan aparat desa 2 KSM saja / aparat desa saja, 

masyarakat sama sekali tidak 

terlibat 

1 

Jumlah KK 

pengguna 

Motivasi  Semua jumlah KK pengguna yang 

direncanakan menggunakan fasilitas 

WC umum tersebut (80-100 KK) 

3 Sebagian besar dari jumlah KK 

pengguna yang direncanakan 

yang menggunakan (50 -80 KK) 

2 Hanya sebagian kecil jumlah KK 

yang direncanakan yang 

menggunakan (< 50 KK) 

1 

Iuran / bulan  Kapasitas  Semua masyarakat pengguna 

membayar secara teratur dan 

kontinyu  

3 Sebagian masyarakat pengguna 

membayar secara teratur dan 

kontinu  

2 Hanya sebagian kecil masyarakat 

pengguna yang membayar secara 

teratur dan kontinu  

1 

Akses 

menggunakan 

WC 

Motivasi  Semua bilik WC dapat diakses 

dengan mudah 

3 Sebagian besar bilik WC dapat 

diakses dengan mudah 

2 Hanya sebagian kecil bilik WC 

yang dapat diakses dengan mudah 

1 

Konflik sosial 

yang terjadi 

Motivasi  Tidak ada 3 Terdapat konflik sosial minor, 

tidak mempengaruhi 

penggunaan fasilitas 

2 Terdapat  konflik sosial yang 

mempengaruhi keberlanjutan 

fasilitas 

1 

Kondisi fisik 

bangunan 

Kapasitas  Semua bilik WC fisik bangunannya 

masih lengkap dan berfungsi dengan 

baik  

3 Sebagian besar bilik WC fisik 

bangunannya masih lengkap dan 

berfungsi dengan baik  

2 Hanya sebagian kecil dari bilik 

WC yang fisik bangunannya 

lengkap dan berfungsi dengan baik  

1 

Kebersihan Kapasitas  Semua bilik WC Dinding, lantai, bak 

dan WC dalam kondisi bersih (tidak 

ada lumut, tidak berbau, tidak ada 

lalat) 

3 Sebagian besar bilik WC 

Dinding, lantai, bak dan WC 

dalam kondisi bersih (tidak ada 

lumut, tidak berbau, tidak ada 

lalat) 

2 Hanya sebagian kecil dari bilik 

WC dengan dinding, lantai, bak 

dan WC dalam kondisi cukup 

bersih (tidak berlumut, tidak 

berbau, tidak ada lalat) 

1 

Ketersediaan air Kapasitas, 

sosbud 

Semua bilik WC memiliki sumber air 

bersih yang kontinyu mengalir 

3 Sebagian besar bilik WC 

memiliki sumber air bersih yang 

kontinyu mengalir 

2 Hanya sebagian kecil bilik WC 

yang memiliki sumber air bersih 

yang kontinyu 

1 
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Tabel III. 1 Penilaian potensi keberlanjutan pengelolaan fasilitas WC umum rumah tangga di kawasan spesifik (lanjutan) 

 
 

Aspek penilaian 

 

Variabel 

Kategori & Skala Penilaian 

Potensi keberlanjutan 

tinggi  

Skor  Potensi keberlanjutan 

sedang  

Skor  Potensi keberlanjutan rendah  Skor  

Manajemen 

pengelolaan 

Manajemen  Masyarakat sudah mampu 

mengelola operasional dan 

pemeliharaannya secara 

swadaya, atau pengelolaan 

bersama KSM dan atau 

aparat desa berjalan dengan 

baik 

3 Pengelolaan bersama  antara 

masyarakat, KSM dan aparat 

desa sudah berjalan dengan 

baik 

2 Masyarakat sangat minim atau 

tidak terlibat dalam manajemen 

pengelolaan dan terdapat 

kendala dalam pengelolaan 

tersebut 

1 

Operasional & 

Pemeliharaan 

(penyedotan tangki 

septik) 

Kapasitas  Dilakukan secara reguler 

dengan menggunakan dana 

iuran swadaya masyarakat 

(tersedia alokasi dana 

swadaya untuk penyedotan) 

3 Dilakukan secara reguler 

menggunakan dana subsidi 

dan iuran masyarakat (tersedia 

paling tidak setengah alokasi 

dana swadaya untuk 

penyedotan) 

2 Tidak dilakukan secara reguler 

dan tidak tersedia alokasi dana 

swadaya untuk penyedotan 

1 

Total skor  33  22  11 
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III.3 Identifikasi Masyarakat Kawasan Studi 

Identifikasi kondisi masyarakat, khususnya terkait dengan bidang sanitasi, potensi 

keberlanjutan penerapan suatu teknologi sanitasi di masyarakat dilakukan dengan 

kuesioner. Kuesioner disusun mencakup variabel-variabel penelitian yang telah 

ditentukan, baik terkait faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan pengelolaan 

fasilitas sanitasi rumah tangga dan juga untuk memetakan kriteria (tingkat) 

potensi keberlanjutan penerapan infrastruktur, khususnya infrastruktur air 

buangan, pada masyarakat yang dituangkan dalam lima variabel utama, yaitu : 

1. Variabel sosial budaya merupakan variabel yang mengidentifikasi kondisi 

dan perilaku eksisting masyarakat terkait dengan sanitasi, khususnya air 

limbah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, dan air bersih/ air 

minum yang merupakan penunjang dari infrastruktur air limbah, 

2. Variabel motivasi, indikator keberlanjutan pengelolaan fasilitas rumah 

tangga digali melalui motif bertindak dan preferensi kebutuhan akan  

sistem sanitasi. Variabel motivasi ini mengacu kepada hal-hal yang 

mendorong untuk melakukan sesuatu atau alasan dibalik tindakan. 

Jawaban yang diberikan akan mencerminkan motif/alasan bertindak dan 

preferensi masyarakat 

3. Variabel kapasitas. Kriteria kapasitas meliputi partisipasi masyarakat, 

keterampilan, opsi teknologi fasilitas sanitasi dan kemampuan membayar 

masyarakat. 

4. Variabel peran stakeholder merupakan penilaian masyarakat akan kinerja 

atau keterlibatan aparat setempat dan pemerintah dalam pembangunan. 

5. Variabel manajemen menilai komitmen keterlibatan dalam aspek 

manajemen/ pengelolaan  pasif melalui pembayaran  iuran desa, dan opsi 

pengelola yang diharapkan 

 

III.3.1 Metoda Sampling 

Metoda sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan simple 

random sampling, yaitu target responden dipilih secara acak dengan asumsi 

bahwa lokasi studi memiliki karakteristik populasi yang homogen. Hal tersebut 

Dalam hal ini populasi sampling  sesuai dengan jumlah lokasi studi, populasi yang 
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menjadi objek penelitian dibagi menjadi dua. Populasi pertama adalah populasi 

masyarakat yang bermukim pada kawasan yang terpengaruh kondisi perairan 

Sungai Musi pada Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota 

Palembang (A pada Gambar III.5). Populasi kedua adalah populasi masyarakat 

perairan muara, yaitu pada kawasan Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, 

Kabupaten Banyuasin (B pada Gambar III.5). 

 

 
 

Gambar III.5 Kawasan Studi A) Kel. 3-4 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota   

Palembang; B) Sungsang, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin 

(Sumber : Banyuasin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten, 2011; Australia 

Indonesia Partnership, 2012) 

 

III.3.2 Teknik penentuan jumlah sampling 

Dalam penentuan jumlah sampling digunakan metode Slovin (III.1) yang 

merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel, 

khususnya pada penelitian sosial. 
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𝒏 =
𝑵

𝑵𝒅𝟐+𝟏
         (III.1) 

dengan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

d = galat pendugaan 

 

Dengan menggunakan metode Slovin, dan derajat kepercayaan 10% maka 

perhitungan jumlah sampel di lokasi 1 (Kelurahan 3-4 Ulu, Kota Palembang) 

(III.2). Perhitungan jumlah sampel dengan derajat kepercayaan 10% di lokasi 2 

(Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin) (III.3). 

𝒏 =
𝟐𝟏𝟏𝟑𝟑

𝟐𝟏𝟏𝟑𝟑×(𝟎,𝟏)𝟐+𝟏
= 𝟗𝟗, 𝟓 ≈ 𝟏𝟎𝟎 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧    (III.2) 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟑𝟖𝟗

𝟏𝟏𝟑𝟖𝟗×(𝟎,𝟏)𝟐+𝟏
= 𝟗𝟗, 𝟏𝟑 ≈ 𝟏𝟎𝟎 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧    (III.3) 

 

III.3.3 Pengolahan & Analisis Data 

Dari kuesioner yang disebarkan didapatkan data yang kemudian diuji dan 

dianalisis sehingga menggambarkan kondisi masyarakat terkait dengan sanitasi 

dan infrastruktur air limbah domestik. Metoda pengujian dan analisis data 

ditunjukkan pada subbab II.3.3.1dan II.3.3.2. 

 

III.3.3.1 Uji Validitas dan Reabilitas 

Untuk menguji instrumen penelitian, dalam hal ini kuesioner yang digunakan, 

dilakukan uji validitas dan reabilitas dengan jumlah sampel 30 responden sebagai 

ujicoba (pretest), sesuai dengan metoda yang dijelaskan pada Ancok, 1997, yaitu 

penggunaan jumlah responden yang digunakan untuk uji coba sebaiknya minimal/ 

lebih besar dari 30 responden, karena dengan jumlah responden tersebut maka 

nilai dan hasil pengukuran akan mendekati distribusi normal . 

 

Uji validitas menggunakan Korelasi Pearson Product Moment (III.4). 

       

  






2222

))((
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     (III.4) 
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dengan : 

r yx = koefisien korelasi Pearson Product Moment yaitu koefisien 

korelasi antara item instrumen yang akan digunakan dengan 

variabel yang bersangkutan 

 X = skor item instrumen yang akan digunakan  

 Y = skor item instrumen total dalam variabel tersebut 

 n = jumlah responden  

  

Penilaian uji validitas : 

1. Suatu item dinyatakan valid jika koefisien korelasi bernilai positif dan 

signifikan, sebaliknya jika tidak signifikan atau bernilai negatif, maka item 

tersebut tidak valid dan harus dikeluarkan dari kuesioner (Sugiyono, 

2007).  

2. Menurut Kaplan, suatu item pertanyaan dikatakan valid atau dapat 

mengukur variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien 

validitasnya lebih dari atau sama dengan titik kritis sebesar 0,30 (Kaplan 

& Saccuzzo, 1993). 

 

Realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan (Notoatmodjo, 2002). Pengujian reliabilitas data dalam 

penelitian ini digunakan teknik Alpha Cronbach (Anastasi, 1978) (III.5).  

𝜶𝒄 = (
𝒌

𝒌−𝟏
) (𝟏 −

∑ 𝝈𝒋
𝟐𝒌

𝒋=𝟏

𝝈𝒕𝒐𝒕
𝟐

)       (III.5) 

dengan : 

αc   = Nilai Alpha Cronbach’s 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ σj
2k

j=1  = Jumlah varians butir jawaban, j = 1,2,…,k 

σtot
2  = Varians total jawaban 

 

Triton (2005) membagi pengukuran uji reliabilitas berdasarkan skala alpha 

Cronbach 0 sampai 1. Jika skala itu itu dikelompokkan ke dalam lima kelas 
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dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel  

2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel  

3. Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel  

4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel  

5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel. 

 

III.3.3.2 Analisis Data Kuesioner 

Data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner dibahas mendetail dengan 

statistik deskriptif yang menyajikan tabulasi data jawaban dari setiap butir 

pertanyaan yang disajikan yang kemudian dianalisis sesuai dengan variabel 

potensi keberlanjutan. 

 

Data kuesioner juga dianalisis lebih lanjut dengan analisis kuantitatif, yaitu 

dengan adaptasi penilaian setiap butir kuesioner dikaitkan dengan variabel yang 

digunakan. Tahap-tahap analisis kualitatif data kuesioner adalah sebagai berikut :  

1. Rekapitulasi data hasil kuesioner  

2. Menghitung keseluruhan skor dari masing-masing variabel dalam kuesioner 

3. Menentukan nilai minimum dari masing-masing variabel dari hasil 

perhitungan skor  total  

4. Menentukan nilai maksimum dari masing-masing variabel dari hasil 

perhitungan skor total  

5. Menghitung nilai kisaran (range) untuk masing-masing variabel dengan 

rumus: Range = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 

6. Menghitung nilai interval masing-masing variabel dengan rumus 

7. Nilai interval=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒

3
 

8. Menentukan tingkat kapasitas berdasarkan nilai interval kedalam kategori: 

tinggi; sedang; rendah. 

 

Sebagai contoh penilaian untuk variabel motivasi pada kuesioner ditunjukkan 

Tabel III.2. Umumnya pertanyaan memiliki penilaian yang berbeda (ranking) 
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untuk setiap jawaban, namun terdapat pertanyaan yang merupakan persepsi atau 

penjabaran alasan dari pertanyaan sebelumnya diberi nilai sama untuk setiap 

jawaban, sebagai contoh pertanyaan B 1.5. Interval nilai yang didapat digunakan 

untuk menentukan tingkat potensi keberlanjutan aplikasi fasilitas pada 

masyarakat, dengan ketentuan yang ditunjukkan pada Tabel III.3. 

 

Tabel III.2 Skor pertanyaan dalam variabel motivasi 

 
Kode pertanyaan Kode jawaban Skor 

B1.1 A 5 

B 4 

C 3 

D 2 

E 1 

B1.2 A 5 

B 4 

C 3 

D 2 

E 1 

B1.4 A 5 

B 4 

C 3 

D 2 

E 1 

B1.5 

 

 

 

 

 

A 1 

B 1 

C 1 

D 1 

E 1 

F 1 

B1.5 

 

 

 

 

 

A 1 

B 1 

C 1 

D 1 

E 1 

F 1 

B1.7 A 3 

B 2 

C 1 

B1.8 A 5 

B 4 

C 3 

D 2 

E 1 

B1.9 A 4 

B 3 

C 2 

D 1 
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Tabel III.3 Penilaian tingkat kriteria kapasitas masyarakat 

 

Tingkat kapasitas 

masyarakat 

Nilai Skor 

Rendah Nilai minimum + interval 20,67 

Sedang skor terendah + interval 28,33 

Tinggi Skor sedang + interval 36,00 

 

III.4 Identifikasi Kondisi Fisik Kawasan dan Penerapan Infrastruktur Air 

Limbah Domestik 

Selain aspek masyarakat, aspek-aspek fisik pada lingkungan permukiman yang 

dianggap yang mempengaruhi konstruksi infrastruktur, khususnya konstruksi 

infrastruktur air limbah domestik, menjadi aspek utama pertimbangan dalam 

penyusunan sistem pengambilan keputusan untuk pemilihan teknologi pengolahan 

air limbah domestik permukiman di kawasan spesifik perairan.  

 

III.4.1 Pengumpulan data dan analisis terkait kondisi permukiman dan 

aplikasi infrastruktur air limbah di kawasan studi 

Pengumpulan data dan analisis terkait kondisi permukiman di kawasan studi 

dilakukan sejalan dengan pengumpulan data sanitasi dan masyarakat. 

Pengumpulan data primer difokuskan dengan observasi kawasan studi, ditunjang 

dengan wawancara terhadap beberapa pihak, khususnya pemangku kebijakan 

maupun praktisi yang berpengalaman dalam penerapan sistem sanitasi di kawasan 

perairan, baik di sungai maupun muara, baik di kawasan studi atau kawasan lain 

yang memiliki kemiripan fisik dengan kawasan studi. Pengumpulan data 

sekunder, meliputi data umum permukiman, data spesifik permukiman kumuh, 

dan data terkait pembangunan pada kawasan permukiman. Data sekunder 

didapatkan dari dinas-dinas terkait, di antaranya dinas Pekerjaan Umum Kota/ 

Kabupaten dan Propinsi, BAPPEDA, dan data pada kantor setingkat kecamatan 

dan kelurahan pada kawasan studi. 

 

III.4.2 Pengumpulan data dan analisis terkait kondisi muka air dan kualitas 

air di kawasan studi 

Data terkait muka air, khususnya tinggi muka air dan kondisi pasang surut air di 

kawasan studi, merupakan data sekunder berupa data pasang surut beberapa titik 
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di sepanjang Sungai Musi dari program (perangkat lunak) WXTide versi 4.7 yang 

direkapitulasi oleh Universitas Sriwijaya. Sedangkan terkait kualitas air di 

kawasan studi, khususnya yang menggenangi ataupun pada rawa di kawasan 

permukiman, dilakukan pengambilan data primer. Sampling air dilakukan di 

kawasan permukiman, dengan memanfaatkan sistem perpompaan maupun alat 

bantu berupa ember/timba warga yang menggunakan air rawa/tanah sebagai 

sumber air bersih. Dua sampel air diambil pada kawasan sungai Seberang Ulu 

(satu dari perpompaan air tanah rawa, satu dari air genangan di kawasan) dan satu 

sampel diambil pada kawasan muara Sungsang. Pengukuran pH, salinitas, dan 

daya hantar listrik dilakukan pada lokasi sampling, sedangkan parameter lainnya 

(besi, fluorida, kesadahan, klorida, mangan, nitrat, nitrit, sulfat, MBAS, dan zat 

organik) dianalisis di laboratorium air Teknik Lingkungan ITB. 

 

III.4.3 Pengumpulan data dan analisis terkait karakteristik tanah kawasan 

studi 

Data primer karakteristik tanah di kawasan studi  dilakukan menggunakan metode 

uji penetrometer (Uji Sondir, Cone Penteration Test-Cpt) dan sumur uji (test pit) 

pemboran (boring log). Pengambilan sampel tanah dilakukan di kawasan 

permukiman sungai, yaitu dua titik sampel pada Kelurahan 3-4 ulu dengan 

mempertimbangkan kelayakan tanah untuk dilakukan analisis penetrometer dan 

sumur uji.  

 

Data mengenai jenis tanah, warna tanah, kondisi tanah dan tinggi muka air tanah 

didapatkan dari proses pemboran (boring log) yang dilakukan pada tanah 

terganggu (disturbed soil) hingga mencapai lapisan tanah tidak terganggu 

(undisturbed soil). Sampel tanah terganggu juga digunakan pada uji laboratorium 

(dilakukan pada Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil-UNSRI) 

untuk mengetahui indeks properti dan identifikasi jenis tanah. Uji sondir 

dilakukan untuk mendapatkan data kuat geser tanah yang diekspresikan melalui 

nilai konus dan diuji hingga didapatkan tanah keras yang dalam penelitian 

didapatkan pada kedalaman 22 m pada titik sampel 1, dan 24 m pada titik sampel 

2. Daftar uji dan metoda acuan pengujian pada Tabel III.4.   
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Tabel III.4 Jenis Pengujian Tanah Pada Laboratorium 

 

Jenis Uji Acuan Pengujian 

Kadar air (water content-w) ASTM : D-2216-71 

Berat jenis (Specific Gravity-Gs)  ASTM : D-854-72 

Batas-batas konsistensi tanah (batas cair-liquid 

limit-LL, batas plastis-plastic limit-PL) 

ASTM : D-427-74 

Ukuran butiran tanah (grain size-sieve analysis) ASTM : D-421-58 dan D-422-63 

Kuat geser langsung ASTM : D-3080-90 

Kembang susut tanah (swell test) ASTM : D-4546-90 

 

Data yang didapatkan, khususnya terkait kuat geser tanah dianalisis lebih lanjut 

dengan menggunakan metode elemen hingga dengan perangkat lunak PLAXIS  

8.2. Metode elemen hingga (Finite element-FE) ini merupakan metode untuk 

menganalisis deformasi dan stabilitas bangunan geoteknik yang sampai saat ini 

dipandang efisien untuk memecahkan masalah material tanah non linier. Lebih 

dari itu, FE mampu untuk memecahkan masalah-masalah rumit seperti geometri 

yang acak, material yang tidak homogen, pembebanan yang kompleks dan 

perhitungan tegangan awal (in-situ stress).  

 

Model tanah yang digunakan adalah soft soil creep (SSC), model SSC ini dipilih 

dengan pertimbangan bahwa model ini mengakomodasi tanah-tanah yang 

mempunyai tingkat kompresibilitas yang tinggi dan mempertimbangkan juga 

pengaruh rangkak.  

 

III.5 Penyusunan Sistem Pengambilan Keputusan (DSS) 

Sistem pengambilan keputusan (DSS) disusun berdasarkan kriteria keberlanjutan 

aplikasi sistem sanitasi dan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kondisi 

kawasan spesifik perairan. Diawali dengan penentuan kriteria keberlanjutan dan 

kondisi spesifik, penyusunan ketentuan penilaian teknologi, penyusunan 

pemilihan berdasarkan kondisi spesifik, penyusunan pusat data teknologi, dan 

penyusunan program komputer DSS. 
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III.5.1 Penentuan Kriteria Pengambilan Keputusan 

Penentuan kriteria sistem pengambilan keputusan dilakukan dengan menganalisis 

kriteria keberlanjutan infrastruktur sanitasi dalam penerapan teknologi dan 

menyusunnya sebagai kriteria penilaian dan kriteria pemilihan spesifik, 

ditunjukkan pada Gambar III.6. Penentuan kriteria ini diawali dengan penyusunan 

daftar kriteria keberlanjutan penerapan sistem sanitasi yang umum diajukan dari 

berbagai literatur dengan analisis isi (content analysis) menggunakan sepuluh  

(10) buah literatur terkait penerapan teknologi pengolahan air limbah domestik 

(Tabel III.5).  

 

Dari literatur tersebut didapatkan 72 kriteria (daftar panjang) keberlanjutan dalam 

penerapan teknologi sanitasi. Kriteria-kriteria tersebut kemudian dikaitkan dengan 

kesesuaian hasil identifikasi yang dilakukan pada kawasan studi, dan kesesuaian 

dengan penelitian, selanjutnya dideskripsikan berdasarkan kesamaan makna 

sehingga dapat dikelompokkan sebagai empat kriteria utama (layanan, SDM 

kelembagaan, teknis eknomi dan lingkungan) dengan 12 sub-kriteria. Kriteria 

yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya divalidasi melalui diskusi terfokus 

(focus group discussion-FGD) dan wawancara mendalam.  

 

FGD dengan tema “Kriteria Penting Dalam Pemilihan Teknologi Pengolahan Air 

Limbah Domestik Sistem Setempat” diadakan pada 12 November 2014 di Graha 

Wisma Praniti, Bandung. FGD dilaksanakan dengan mengundang 15 orang ahli 

dibidang air limbah domestik yang terdiri dari akademisi, peneliti, kontraktor, 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan ahli lainnya yang 

terkait teknologi air limbah domestik (Tabel III.6). FGD dilakukan dengan 

tahapan berikut: (1) paparan aspek ekonomi dan sosial  pada masyarakat akibat 

implementasi teknologi oleh narasumber 1, (2) penjelasan mengenai teknologi 

pengolahan air limbah dan aspek teknisnya oleh narasumber 2, (3) penjelasan 

hasil identifikasi awal, maksud dan tujuan FGD oleh penulis, (4) Diskusi dengan 

audien, (5) Penyimpulan oleh moderator. Setelah FGD dilaksanakan, dilakukan 

wawancara lanjutan terhadap para peserta FGD untuk mendapatkan informasi 

yang lebih detail. 
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Analisis Isi (content analysis) literatur 
penerapan teknologi 

Analisis deskriptif daftar panjang kriteria 
berdasarkan kesamaan makna dan 
kesesuaian aplikasi pada penelitian

Penentuan Penilaian 
Kapasitas Masyarakat  

Terkait Penerapan Teknologi

Penilaian Kebutuhan 
Penerapan Teknologi

Analisis terkait kriteria dan kondisi masyarakat 
terkait penerapan teknologi pengolahan air 

limbah domestik di kawasan studi

Validasi Kriteria dan sub-
kriteria (focus group 

discussion) Penentuan alur pemilihan terkait 
preferensi/ kondisi eksisting 

infrastruktur penunjang 
teknologi pengolahan air limbah

Penentuan alur pemilihan terkait 
kondisi lingkungan yang 
mempengaruhi aplikasi 

infrastrukturPenentuan bobot kriteria 
dan sub-kriteria 

(kuesioner berpasangan 
– praktisi sanitasi)

Penentuan interval 
penilaian per sub-kriteria 
(equal ratio interval dan 

interval linear)

Penentuan 
aturan kecocokan 

Daftar panjang 
kriteria

Daftar pendek 
kriteria

Kelompok kriteria dan 
sub-kriteria untuk 
pemilihan dengan 

penilaian (adaptasi CFA)

Kriteria 
terkait opsi 

spesifik

Algoritma pemilihan terkait 
preferensi infrastruktur 

penunjang 
pengolahan air limbah 
TAHAP II PEMILIHAN

Algoritma pemilihan 
terkait kondisi lingkungan 
permukiman di kawasan 

spesifik perairan
TAHAP III PEMILIHAN

Sistem Penilaian 
Tingkat Kesesuaian 
Teknologi Adaptasi 

Analisis Faktor 
Kapasitas (CFA)

TAHAP I PEMILIHAN

Program DSS pemilihan teknologi air limbah 
domestik permukiman kawasan spesifik perairan

Penyusunan DSS

Literatur aspek 
keberlanjutan penerapan 

sistem sanitasi

 

 

Gambar III.6 Skema metodologi penyusunan kerangka DSS pemilihan teknologi 

pengolahan air limbah kawasan permukiman perairan 
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Tabel III.5 Literatur yang digunakan dalam analisis isi (content analysis) 

 

Kode Literatur Penjelasan Isi Literatur 

A Australian Aid dan World Bank 

: East Asia Paific Region 

Urban Sanitation Review 

Indonesian Country Study 

(Australian Aid dan World 

Bank, 2013) 

Peninjauan kondisi sanitasi, khususnya 

terkait pengolahan air limbah domestik di 

Indonesia, disertai isu-isu penerapan 

teknologi, termasuk di dalamnya terkait 

ekonomi, sosial, dan institusi 

B Domestic Wastewater 

Treatment in Developing 

Countries (Mara, 2003) 

Pembahasan tentang penerapan dan detail 

teknologi pengolahan air limbah domestik 

sesuai diterapkan pada negara berkembang, 

termasuk faktor-faktor pertimbangan dalam 

penerapan teknologi terkait keberlanjutan 

C A Classification Tool for 

Selecting Sanitation Service 

Options in Lower-Income 

Communities (Ahmad, 2004) 

Penentuan kriteria penerapan teknologi 

sanitasi yang tersedia, secara spesifik untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah 

D Opsi Sanitasi Yang Terjangkau 

Untuk Daerah Spesifik 

(Djonoputro dkk., 2010) 

Pembahasan pemilihan sistem sanitasi untuk 

kawasan sungai, rawa, pantai, daerah rawan 

banjir 

E Onsite Wastewater Treatment 

System Manual (USEPA, 

2002) 

Panduan tentang penerapan sistem sanitasi 

setempat 

F Requirements Analysis for 

Sustainable Sanitation Systems 

In Low-Income Countries 

(Bouabid, 2004) 

Penilaian dan penentuan faktor kapasitas 

dalam mementukan sistem sanitasi yang 

berkelanjutan pada negara berpenghasilan 

rendah 

G Sustainability of wastewater 

treatment technologies (Muga 

& Mihelcic, 2008) 

Penyusunan indikator terkait keberlanjutan 

dalam penerapan sistem pengolahan air 

limbah domestic 

H Assesment method for waste 

management decision-support 

in developing countries 

(Zurbrugg, 2013) 

Pengembangan metoda penilaian dalam 

penentuan manajemen pengolahan limbah 

pada negara berkembang 

I Wastewater Treatment for 

Pollution Control and Reuse 

(Arceivala & Asolekar, 2007) 

Pembahasan aspek-aspek pengolahan air 

limbah domestik, termasuk di dalamnya 

pertimbangan dalam penerapan sistem 

pengolahan dan peningkatan keberlanjutan 

penerapan sistem pengolahan air limbah 

domestic 

J Comparing Sanitation Systems 

Using Sustainability Criteria  

(Lennartsson dkk., 2009) 

Perbandingan berdasarkan kriteria sistem 

sanitasi digunakan sebagai panduan 

pengambil keputusan dan perencana untuk 

menentukan strategi keberlanjutan dalam 

merencanakan sistem sanitasi 
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Tabel III.6 Peserta Focus Group Discussion – FGD 

 

No. Nama 
Kategori Pemangku 

Kepetingan 

1 Prof. Mindriany Syafila (Nara Sumber Utama-ITB) Akademisi 

2 Elivas, SE, G. Dpl, M.Sc (Nara Sumber Utama-

Unpar) 

Akademisi 

3 Ida Yuliarti, ST, MT (Moderator-Puskim) Lembaga Riset 

4 Iryanto (Dirjen Cipta Karya Kemen. PU) Pemerintah Pusat 

5 Tantri (KLH) Pemerintah Pusat 

6 Andria Sukowati (Dinas Permukiman dan 

Perumahan Jawa Barat) 

Pemerintah Provinsi 

7 Siti Khodijah (BPLH Kota Bandung) Pemerintah Kota 

8 Sugeng Suwandi (BPLH Kab. Bogor) Pemerintah Kota 

9 Jopie Hermawan (BPLH Kab. Bogor) Pemerintah Kota 

10 Nurhasanah, ST, M.Sc (Puskim) Lembaga Riset 

11 Ida Medawati (Puskim) Lembaga Riset 

12 Elis hastuti (Puskim) Lembaga Riset 

13 Atang Sarbidi (Puskim) Lembaga Inspeksi 

14 Anggi Wulandini (Puskim) Lembaga Riset 

15 Sofyan  Kontraktor 

 

Kriteria yang telah divalidasi tersebut kemudian digunakan sebagai faktor dan 

subfaktor kebutuhan penerapan teknologi yang juga digunakan sebagai penentuan 

kapasitas masyarakat dalam menerapkan teknologi dengan penentuan nilai dan 

bobot kriteria utama dan sub-kriteria. 

 

Unit pengukuran dibutuhkan untuk menilai kapasitas dari masing-masing 

subfaktor.  Unit pengukuran didapat dengan melakukan pengkodean dari kata-kata 

yang dapat mengidentifikasikan nilai faktor. Hasil pengumpulan kode kemudian 

dianalisis, kode yang tidak dapat terukur lalu dieliminasi. Kode tersebut kemudian 

dilakukan intervalisasi menjadi sembilan kelompok nilai yang dibutuhkan dalam 

menganalisa kapasitas faktor. Intervalisasi nilai menggunakan dua jenis metode, 

yaitu linear model untuk data kualitatif, dimana jarak antara nilai minimum dan 

maksimal dibagi sesuai jumlah kelas interval dan jarak antar interval adalah sama 

(linear). Sedangkan metode equal appearing interval digunakan untuk data 

kualitatif, yaitu dengan cara identifikasi interval yang mungkin, kemudian 
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diurutkan dari yang paling rendah hingga paling tinggi sesuai dengan ketentuan 

penilaian analisis kapasitas faktor. 

 

Penentuan bobot faktor dilakukan dengan cara melakukan sampling kuesioner 

berpasangan kepada 30 orang ahli yang berpengalaman di bidang pengelolaan air 

limbah domestik. Kriteria ahli ini dipenuhi dari latar belakang pendidikan, 

pengalaman dalam bidang sanitasi khususnya sistem setempat (lama bekerja), atau 

merupakan pemerhati di bidang teknologi air limbah domestik sistem setempat. 

Responden dipilih dari berbagai pemangku kepentingan bidang sanitasi antara 

lain: akademisi, kontraktor/pelaksana lapangan, konsultan, LSM, Pemerhati, 

lembaga riset, lembaga inspeksi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kota/kabupaten. Dari hasil model hirarki dan sampling kemudian akan 

didapat bobot dari setiap kriteria. Tahapan metode penentuan bobot yang 

dilakukan adalah : 

1. Membuat struktur hierarki dari kriteria yang telah ditentukan 

2. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria 

yang setingkat di atasnya. 

3. Melakukan penentuan definisi perbandingan berpasangan sehingga 

diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, 

dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. 

4. Kuisioner perbandingan berpasangan terhadap responden ahli. 

5. Uji konsistensi dan perhitungan bobot untuk masing-masing kriteria 

6. Rekapitulasi dan analisis data 

 

III.5.2 Penyusunan Ketentuan Penilaian Teknologi  

Pemilihan teknologi diawali dengan penilaian teknologi (Tahap I), dalam hal ini 

meliputi kriteria-kriteria keberlanjutan umum yang telah ditentukan berdasarkan 

analisis isi dan FGD.  

 

Penilaian teknologi dilakukan dengan mengadaptasi metode CFA untuk 

menganalisis kapasitas / kehandalan dari teknologi (Technology capacity level / 
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TCL) yang kemudian akan dibandingkan dengan level kapasitas teknologi yang 

dibutuhkan masyarakat yang juga pada beberapa kriteria merupakan batasan 

kondisi masyarakat dan lingkungan yang dapat menjadi hambatan dalam 

penerapan teknologi (Community Technology Capacity Requirement / CTCR).  

Model ini memiliki dua fungsi, yaitu menilai kapasitas teknologi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dan lingkungannya, dan menilai sejauh mana kehandalan suatu 

teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dibandingkan juga 

terhadap keterbatasan-keterbatasan yang ada pada masyarakat dan kawasan. Agar 

model dapat membandingkan kedua fungsi yang berbeda tersebut maka perlu 

dilakukan identifikasi indikator teknis yang sama antara kedua fungsi. 

 

Penilaian masyarakat ini akan menunjukkan berapa nilai kapasitas faktor 

teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Besarnya nilai kapasitas dari setiap 

faktor didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian skor hasil penilaian faktor 

dengan bobotnya. Sehingga kapasitas dari setiap faktor dapat dicari dengan (III.6) 

(Henriques, 2010). 

f = ∑ Ci.i Wi          (III.1) 

dengan : 

 f = nilai faktor kapasitas 

Ci,i = skor penilaian terhadap persyaratan 

Wi = pembobotan persyaratan (0<W<1) 

 

Setiap penilaian teknologi akan dimasukkan pada database dan dianalisa 

menggunakan analisis kapasitas faktor (capacity factor analysis-CFA). Dengan 

cara yang sama (III.6). kemampuan teknologi dapat di nilai. Penilaian akan 

menghasilkan nilai teknologi tersebut pada setiap sub. faktor dan nilai. Setelah 

mendapatkan nilai faktor kapasitas dari masing-masing faktor, maka nilai CTCR 

dan TCL dapat dicari dengan menjumlahkan nilai faktor dikali pembobotannya. 

Nilai CTCR dan TCL kemudian dihitung dengan mempertimbangkan bobot dari 

faktor (III.7) 

CTCR = ∑ fiCTCR.Wi dan TCL = ∑ fiTCL.Wi   (III.2) 
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Setelah penilaian masyarakat dilakukan, hasil tersebut kemudian dibandingkan 

dengan database hasil penilaian teknologi menggunakan metode analisis model 

pencocokan gabung (Matching rule) yang telah dikembangkan oleh Henriques 

(2010). Kemampuan masyarakat harus sama dengan atau lebih besar dari setiap 

faktor yang diperlukan untuk teknologi tertentu, Oleh karena itu perlu dilakukan 

mapping dan pembandingan antara Community Technology Capacity Requirement 

dengan technology capacity level. Persamaan matching rules yang terdiri dari 

pemenuhan kategori kapasitas teknologi terhadap kebutuhan masyarakat (III.8) 

dan perhitungan selisih pemenuhan kriteria yang dinilai dengan angka Xak (III.9). 

T = {𝑡;  𝑓𝑖, 𝑇𝐶𝐿 ≥ 𝑓𝑖, 𝐶𝑇𝑅𝐿     𝛻𝑖 = [1, … ,12], 𝑡𝜀𝑇}     (III.8) 

Xak = ∑ (fi, TCL –  fi, CTCR)12
𝑖=1       (III.9) 

 

Nilai T adalah tingkat pemenuhan faktor dan subfaktor keberlanjutan. Nilai X 

adalah nilai dari setiap teknologi (ak), nilai ini mengidentifikasikan seberapa 

perbedaan antara nilai teknologi assesment dan community scores dalam setiap 

faktor kapasitas. Teknologi yang disarankan untuk diimplementasikan adalah 

teknologi dengan nilai Xak yang paling besar, yaitu teknologi yang paling dekat 

dengan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mencapai kemampuan 

produksi maksimal. Semakin tinggi nilai TCL maka makin tinggi teknologi 

tersebut direkomendasikan untuk dipilih. Kebalikkan dari nilai TCL, semakin 

tinggi nilai CTCR mengindikasikan semakin tinggi kapasitas teknologi yang 

dibutuhkan masyarakat. 

 

III.5.3 Penyusunan DSS Terkait Infrastruktur Penunjang dan Kondisi Fisik 

Permukiman Kawasan Spesifik Perairan 

Setelah penilaian teknologi secara umum (sub-bab III.5.2) dilakukan, pemilihan 

teknologi dilanjutkan dengan seleksi (screening) opsi teknologi dikaitkan dengan 

kondisi masyarakat (Tahap II), dalam hal ini terkait sistem toilet eksisting atau 

preferensi masyarakat, dan keberadaan air bersih sebagai penunjang operasional 

sistem toilet dan pengolahan air limbah. Kemudian dari opsi yang tersisa sebagai 

hasil seleksi tahap II, kembali melalui proses seleksi terkait kondisi fisik kawasan 
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spesifik perairan, dibagi menjadi dua tahap seleksi, yaitu seleksi terkait jenis 

rumah dan genangan, dan seleksi terkait kondisi tanah.  

 

III.5.4 Penyusunan Database Teknologi Pengolahan Air limbah 

Opsi teknologi dipilih berdasarkan teknologi yang pernah atau berpotensi 

diterapkan pada permukiman kumuh pada umumnya, dengan menyertakan 

teknologi-teknologi yang juga diterapkan pada permukiman perairan. 

 

Database teknologi kemudian disusun dengan menganalisis pemenuhan kapasitas 

serta kebutuhan penerapan teknologi berdasarkan kriteria pemilihan yang telah 

ditentukan pada kerangka sistem pengambilan keputusan. Pemenuhan kriteria 

tersebut berlandaskan literatur, beberapa disertai dengan observasi lapangan. 

 

III.5.5 Penyusunan Program Sistem Pengambilan Keputusan 

Kerangka program sistem pengambilan keputusan teknologi pengolahan air 

limbah domestik yang telah disusun kemudian dimasukkan ke dalam database 

berbasiskan Microsoft Excel dengan format Microsoft Excel Macro-Enabled 

Worksheet  untuk menjalankan program. Data yang dimasukkan oleh pengguna 

dan perintah program ini dibuat dengan bahasa Visual Basic for Aplication (VBA) 

yang dijalankan sebagai Macro-Excel. VBA digunakan untuk membuat fungsi 

yang didefinisikan pengguna, melakukan perhitungan secara otomatis, dan 

mengakses keluaran/ hasil dari program. Program disusun secara berurutan dari 

tahap I untuk mendapatkan gambaran umum penilaian teknologi dengan 

memasukkan kondisi umum wilayah, kemudian dipersempit dengan tahap II 

terkait pilihan/ kondisi eksisting sistem toilet, yang kemudian dipersempit kembali 

dengan kondisi fisik spesifik kawasan pada tahap III. Pada pemilihan tahap II dan 

tahap III terdapat opsi pemilihan ulang, untuk mendapat gambaran kondisi 

spesifik tertentu yang serupa atau mengatasi kemungkinan tidak ada opsi yang 

tersisa sehingga perlu memodifikasi pilihan, misalnya dengan memasukkan tipe 

toilet lain. Dalam pemilihan tahap II dan III ini, hasil penilaian teknologi tahap I 

tetap dijadikan acuan. 
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III.6 Aplikasi DSS Pemilihan Teknologi Pengolahan Air Buangan 

Permukiman Pada Kawasan Spesifik Perairan 

Program sistem pengambilan keputusan yang telah disusun dijalankan, dan data  

dari dua lokasi studi (permukiman perairan sungai kota Palembang dan 

permukiman perairan muara Sungsang, Kabupaten Banyuasin) menjadi masukan 

data dalam aplikasi sistem pengambilan keputusan yang kemudian dianalisis dari 

setiap tahap pemilihan dan hasil akhir pemilihan secara deskriptif.  

 

Dimulai dari penilaian secara umum, dalam hal ini masukan data merupakan 

tingkat penilaian sesuai kondisi pada masyarakat dan kawasan, dibagi menjadi 

beberapa halaman sesuai dengan kriteria yang digunakan. Dari masukan data 

tersebut dihasilkan urutan opsi teknologi berdasarkan pemenuhan Ti≥Ci dan 

berdasarkan besar nilai Xak. Pada tahap ini unsur spesifik fisik lingkungan dinilai 

secara umum, berdasarkan jenis tanah dan topografi, dan tinggi muka air tanah, 

namun tidak secara detail menggambarkan kondisi genangan dan kondisi spesifik 

tanah.  

 

Pada tahap kedua, masukan yang dimasukkan berupa pemilihan sistem toilet, 

ketersediaan air untuk sistem toilet basah, dan jenis toilet. Tahap ini menyeleksi 

opsi-opsi teknologi terkait dengan spesifikasi penghubung pengguna (user 

interface) dalam hal ini sistem toilet.  

 

Tahap selanjutnya (tahap III), pengguna memasukkan data mengenai jenis rumah, 

dan untuk rumah panggung dan tipe darat dilanjutkan dengan adanya genangan, 

dan jenis genangan (menetap/ tidak menetap) untuk kondisi kawasan tergenang, 

serta pilihan ketinggian air tanah untuk kawasan tidak tergenang. Pilihan-pilihan 

tersebut menyempitkan opsi teknologi yang dapat diaplikasikan sekaligus 

memberikan panduan konstruksi tambahan terhadap aplikasi teknologi. Sebagai 

masukan terakhir merupakan masukan kondisi tanah (lunak atau tidak) merupakan 

seleksi opsi teknologi terakhir dengan panduan untuk penerapan teknologi pada 

tanah lunak. Dari keseluruhan pemilihan, opsi teknologi yang tersisa dan memiliki 
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penilaian tertinggi kemudian dianalisis lebih lanjut untuk dikembangkan sesuai 

kebutuhan yang ada. 

 

III.7 Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian 

Dalam pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan, terdapat data yang 

merupakan data primer dan beberapa merupakan data sekunder. Terdapat pula 

data primer yang kemudian didukung oleh data sekunder. Pembagian jenis data 

yang digunakan ditunjukkan pada Tabel III.7 

 

Tabel III.7 Data Primer dan data sekunder dalam penelitian 

 

Data 
Jenis Data 

Primer Sekunder 

Data Kondisi 

Permukiman dan 

Data Kependudukan 

Kota Palembang dan 

Kawasan Studi 

Observasi lapangan 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan 

Perumahan Kota Palembang, 2009; BPS 

Kota Palembang, 2010; Laporan Akhir 

Penyusunan Updating Database Kondisi 

Perumahan dan Permukiman Kumuh 

Kota Palembang. Pemerintah Kota 

Palembang; WWIMP Vol.1 Kota 

Palembang, 2011; Australia Indonesia 

Partnership, 2012;  

Data Kondisi 

Permukiman dan 

Data Kependudukan 

Kab Banyuasin 

(Sungsang) dan 

Kawasan Studi 

Observasi lapangan 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banyuasin 2012-2032; 

Banyuasin, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Penanaman 

Modal Pemerintah Kabupaten, 2011; 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 

2013; Data Desa Sungsang (Sungsang I, 

Sungsang II, Sungsang III, Sungsang 

IV); BAPPEDA dan PM Kabupaten 

Banyuasin, 2012; Laporan Akhir 

Penyusunan Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan 

Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten 

Banyuasin. Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin; BAPPEDA dan PM 

Kabupaten Banyuasin, 2013; Profil 

Daerah Pesisir Kabupaten Banyuasin. 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin 

Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Musi 
  Tim Studi Jica, 2003 
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Tabel III.7 Data Primer dan data sekunder dalam penelitian (lanjutan) 

 

Data 
Jenis Data 

Primer Sekunder 

Kondisi sanitasi 

kawasan studi 

(spesifik) 

Observasi lapangan   

Penilaian potensi 

keberlanjutan 

pengelolaan fasilitas 

WC umum 

permukiman sungai 

Observasi lapangan 

Proposal dan Dokumen 

Perencanaan SANIMAS (Satker 

PLP Prov. Sumatera Selatan)  

Penilaian potensi 

keberlanjutan 

pengelolaan fasilitas 

penyedia air bersih 

permukiman muara 

Observasi lapangan - 

Identifikasi 

Masyarakat Kawasan 

Studi 

Kuesioner masyarakat - 

Kondisi fisik 

kawasan : pasang 

surut 

- 

Data Rekapitulasi Pasang Surut 

Palembang dan Sungsang 

Universitas Sriwijaya; Data dari 

aplikasi WX Tide 

Kondisi fisik 

kawasan : kualitas air 

kawasan 

Sampling air permukaan 

dan sumber air kawasan 

Data kualitas air sungai Provinsi 

Sumatera Selatan (Badan 

Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Selatan) 

Kondisi fisik 

kawasan : kondisi 

tanah 

Pengujian - uji 

penetrometer (Uji Sondir, 

Cone Penteration Test-

CPT) dan sumur uji (test 

pit) pemboran (boring 

log); Uji laboratorium 

sampel tanah kawasan 

permukiman sungai 

- 

Kriteria 

keberlanjutan 
- 

Referensi terkait  (USEPA, 2002; 

Mara, 2003; Ahmad, 2004; 

Bouabid, 2004;Muga & Mihelcic, 

2008; Lennartsson dkk., 2009; 

Djonoputro dkk., 2010; Australian 

Aid dan World Bank, 2013; 

Zurbrugg, 2013) - Analisis isi 

(Content analysis) 
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Bab IV    Identifikasi Kawasan Studi 
 

Identifikasi yang dilakukan terhadap kawasan studi secara garis besar dibagi 

menjadi dua macam. Yang pertama merupakan identifikasi terhadap kondisi 

sanitasi pada permukiman, dikaitkan dengan aspek masyarakat dalam mendukung 

keberlanjutan aplikasi sistem sanitasi permukiman. Yang kedua merupakan 

identifikasi kondisi fisik permukiman, termasuk di antaranya kondisi tanah dan 

perairan pada permukiman yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan teknis 

aplikasi infrastruktur air limbah domestik. 

 

IV.1 Gambaran Umum Kawasan Studi 

Kawasan studi merupakan dua kawasan di daerah aliran sungai (DAS) Musi 

sehingga proses identifikasi diawali dengan pembahsan DAS Musi, kemudian 

lingkup lebih kecil, yaitu Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin, dan secara 

spesifik membahas kondisi permukiman dengan karakteristik kawasan spesifik 

perairan di kawasan studi. 

 

IV.1.1 Kawasan Daerah Aliran Sungai Musi 

Sungai Musi merupakan salah satu sungai terpanjang dan terbesar di Pulau 

Sumatera dengan sembilan anak sungai. Daerah aliran sungai (DAS) Musi 

meliputi empat propinsi di bagian selatan Pulau Sumatera (Gambar IV.1) , yaitu 

Sumatera Selatan (96%), Bengkulu (3,6%), dan Jambi (0,4%). Sungai Musi dan 

sebagian besar anak-anak sungai utama berasal dari Bukit Barisan (Gunung 

Dempo (3.159 m)) dan mengalir ke bagian utara, bergabung dengan Sungai 

Kelingi, Semangus, Lakitan dan Rawas kemudian berubah arah alirannya menuju 

ke timur dan bergabung dengan Sungai Batang Hari Leko dan Lematang sebelum 

mencapai Kota Palembang (85 km dari muara Sungai Musi) bersatu dengan dua 

anak sungai terbesar, yaitu sungai Ogan dan Komering, kemudian mengalir ke 

arah utara lagi menuju Selat Bangka (Tim Studi JICA, 2003). 

 

Topografi DAS Musi dibagi dalam 5 zona dari arah barat, yaitu Zona 

Pegunungan, Zona Piedmont, Pusat Dataran, Rawa Pedalaman dan Dataran 
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Pantai. Zona Pegunungan terdiri dari lembah, lempeng dataran tinggi dan gunung 

berapi. Zona Piedmont lebarnya berupa perbukitan hingga bergelombang dan 

dataran. Pusat dataran terdiri dari tiga bagian, yaitu tanah tinggi, dataran banjir 

dan tanggul sungai. Rawa Pedalaman terdiri dari tanggul alami sungai dan rawa 

lebak. Dataran pesisir terdiri dari dataran rendah sepanjang pantai dan dataran 

rendah delta sebelah utara, yang ditutupi dengan hutan rawa gambut. Daerah 

Aliran Sungai Musi sebagian besar berupa tanah dataran rendah, yaitu 0-25 m 

diatas permukaan laut rata-rata (M.S.L.) sekitar sepertiga total DAS Musi, 

ketinggian 25-100 m M.S.L juga meliputi sekitar sepertiga dari total DAS Musi. 

 

 
 

Gambar IV.1 Daerah Aliran Sungai Musi (Tim Studi JICA, 2003) 

 

Daerah Aliran Sungai Musi memiliki enam klasifikasi tanah yaitu : Organosol, 

Regosol, Aluvial, Rendzinas, Podzolic, dan Andosol. Organosol terbentuk dari 

timbunan tanah gambut yang dibedakan oleh kedalaman dan tingkat dekomposisi 

dari gambut. Regosol terbentuk dari sedimentasi letusan gunung berapi, timbunan 

baru, dan sebagian besar merupakan campuran adalah jenis tanah memiliki satu 

lapisan bagian atas yang pucat dan mengandung sedikit bahan organik. Bagian 
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terbesar dari tanah Regosol terdapat di daerah Belitang. Jenis tanah ini dibentuk 

dari sedimentasi letusan gunung berapi, timbunan baru, dan sebagian besar  

merupakan campuran dari alluvial dari pergeseran timbunan. Tanah Alluvial 

terbentuk dari timbunan baru alluvial dan timbunan ini dipengaruhi oleh arus 

sungai dan daerah pantai. Rendzina merupakan sebagian kecil yang menutupi 

DAS Musi. Tanah Podzolic adalah bagian terluas pada daerah tangkapan air, 

karena tanah ini dihasilkan dari proses pembentukan pada tanah kering dengan 

pencucian elevasi rendah, seperti dari tanah liat dan pemindahan lokasi ke bagian 

yang lebih rendah dari tanah untuk membentuk lapisan horizon argillic. Andosol 

adalah tanah dari letusan gunung berapi yang secara perlahan terbentuk menjadi 

lapisan tanah dan lapisan tanah cambial yang masing-masing terdiri dari lebih 

60% material gunung berapi.  

 

DAS Musi dipengaruhi oleh musim tropis yang menyebabkan panas dan iklim 

lembab sepanjang tahun. Rata-rata curah hujan tahunan bervariasi kurang dari 

2.000 mm pada dataran pesisir dan 3.500 mm di Lahat yang berlokasi di sebelah 

timur kaki Bukit Barisan, yang merupakan tempat yang tertinggi dalam hal 

kemampuan evapotranspirasi. Kelembaban relatif sepanjang tahun berkisar antara 

60% hingga 90%. Temperatur harian menunjukkan sedikit variasi, yaitu sekitar 

28°C dengan suhu minimum rata-rata sekitar 20°C dan suhu maximum rata-rata 

sekitar 35°C pada ketinggian kurang dari 150 m diatas permukaan laut. Angin dari 

arah tenggara berhembus selama musim kemarau, pada bulan Mei sampai dengan 

bulan Oktober, dan angin dari barat daya berhembus sepanjang musim hujan, 

biasanya terjadi dari bulan November sampai April.  

 

Kawasan studi pada penelitian ini adalah dua lokasi permukiman yang terletak 

pada DAS Musi (panah biru pada Gambar IV.1). Kawasan yang pertama adalah 

kawasan permukiman tepi sungai Musi bagian tengah menuju hilir yang terletak 

pada perkotaan, yaitu di kawasan Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, 

Kota Palembang. Kawasan yang kedua adalah kawasan permukiman di muara 

Sungai Musi, berbatasan dengan Selat Bangka, yang merupakan kawasan 

perdesaan dengan akses terbatas, yaitu kawasan Desa Sungsang, Kabupaten 
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Banyuasin. Berdasarkan ciri perairan pada kawasan permukiman, maka kawasan 

studi pertama disebut sebagai permukiman sungai yang dalam klasifikasi 

Subagyo, (2006) kawasan dengan kondisi tanah rawa zona II, yaitu pasang surut 

air tawar, dan kawasan studi kedua disebut sebagai permukiman muara, dengan 

karakteristik kondisi tanah rawa zona I, yaitu terpengaruh pasang surut air laut. 

 

IV.1.2 Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin  

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat enam 

belas (16) kecamatan dengan total penduduk 1.503.485 jiwa. Tiga kecamatan 

yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Ilir Timur I (106 jiwa/ha), Ilir Barat II 

(103,9 jiwa/ha), dan Seberang Ulu I (96,6 jiwa/ha). Ketiga kecamatan tersebut 

memiliki kawasan yang berbatasan langsung dengan Sungai Musi. 

 

Pembangunan kawasan urban di Kota Palembang, seperti permukiman/ 

perumahan dan industri meliputi sekitar 76% dari kapasitas kota. Kawasan 

terbangun terkonsentrasi di pusat kota dan kedua sisi Jembatan Ampera, serta 

sepanjang bantaran sungai (Gambar IV.2). 

 

Berdasarkan geomorfologinya, Kota Palembang umumnya merupakan kawasan 

dataran yang cenderung landai dengan karakteristik wilayah yang banyak 

dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Musi yang membelah Kota Palembang dari 

barat ke timur. Komposisi kondisi daratan di Kota Palembang, terdiri dari 48% 

tanah dataran yang tidak tergenang air, 15% tanah tergenang secara musiman dan 

35% tanah tergenang terus menerus sepanjang musim (Utomo dkk, 2012).  

 

Kondisi geomorfologi Kota Palembang menyebabkan permukiman masyarakat 

asli Palembang terbentuk dan berkembang diawali dari kawasan utara yang 

memiliki topografi tinggi, sementara sisi selatan Sungai Musi masih berupa 

daerah rawa-rawa. Kawasan rawa-rawa tersebut kemudian dialokasikan untuk 

masyarakat pendatang, khususnya di kawasan Seberang Ulu. Selain penduduk asli 

dan pendatang, terdapat pembagian kawasan dan jenis permukiman berdasarkan 

tingkat sosial, yaitu rakyat sebagian besar tinggal di daerah tepian sungai pada 
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rumah panggung atau rumah rakit, sedangkan para bangsawan tinggal di darat 

(Utomo dkk., 2012). Kondisi alamiah kawasan Kota Palembang dan sejarah 

perkembangan Kota Palembang tersebut dianalisis mempengaruhi perkembangan 

kawasan permukiman di Kota Palembang, sehingga saat ini sekitar 25% penduduk 

dari total 1,4 juta penduduk Palembang tinggal di daerah rawa pasang surut 

maupun di atas Sungai Musi (Djonoputro dkk., 2010). 

 

 
 

Gambar IV.2 Peta tata guna lahan Kota Palembang (Australia Indonesia 

Partnership, 2012) 
 

Kabupaten Banyuasin terletak dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera  

Selatan yang memiliki wilayah pesisir yang luas. Kabupaten Banyuasin 

merupakan kawasan pemekaran dengan cakupan wilayah yang tergolong besar, 

terdiri dari 19 kecamatan. Dari kecamatan yang berada pada daerah administrasi 

Kabupaten Banyuasin, terdapat lima kecamatan dengan jumlah total tiga belas 

desa pesisir. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin 

Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banyuasin tahun 2012-2032. Kawasan pesisir tersebut ditunjukkan pada Tabel 
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IV.1 dan peta kawasan pesisir Kabupaten Banyuasin ditunjukkan pada Gambar 

IV.3. 

 

Tabel IV.1 Kecamatan dan Desa yang berada di Kawasan Pesisir 

 
No Kecamatan Desa  

1 Muara sugihan  Juru Taro, Kuala sugihan, Gilirang 

2 Tanjung Lago Bunga Karang 

3 Banyuasin II Sungsang I, II, III, IV, Muara Sungsang, Margo Sungsang I,  

Tanah Pilih 

4 Makarti Jaya Upang Makmur 

5 Air saleh Solok Batu  

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 2012-2032 

 

  
 

Gambar IV.3 Peta administrasi Kabupaten Banyuasin (Banyuasin, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 

Pemerintah Kabupaten, 2011) 
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Serupa dengan kondisi topografi Kota Palembang bagian selatan, beberapa 

kawasan pada Kabupaten Banyuasin terletak pada dataran rendah yang sebagian 

besar terdiri dari rawa-rawa dengan ketinggian relatif sama dengan permukaan air 

laut. Wilayah dataran rendah ini memanjang sepanjang pesisir Kabupaten 

Banyuasin mulai dari perbatasan Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir yaitu kawasan Sungai Sugihan sampai ke perbatasan dengan 

Propinsi Jambi. Rata-rata ketinggian daerahnya adalah 0-10 meter di atas 

permukaan air laut. Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80 % wilayah datar 

berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, dan 20 % lainnya memiliki 

struktur tanah berombak sampai bergelombang (berbukit-bukit) yang merupakan 

lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 meter di atas permukaan laut 

(Ilustrasi pada Gambar IV.4). Kondisi tanah rawa yang meliputi kawasan yang 

luas di Kabupaten Banyuasin menjadi suatu tantangan dalam pengembangan 

kawasan pada Kabupaten Banyuasin (Profil Kesehatan Kabupaten Banyuasin 

2012). 

 

 
 

Gambar IV.4 Ilustrasi bentang alam Kabupaten Banyuasin, (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banyuasin, 2013) 
 

Aliran sungai-sungai yang mengalir sepanjang Kabupaten Banyuasin bermuara di 

Selat Bangka. Persinggungan daratan Kabupaten Banyuasin dengan Selat Bangka 

membentuk garis pantai sepanjang lebih dari 150 km. Beberapa sungai besar 

(Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan 

yang lainnya) berperan sebagai jalur transportasi yang sangat penting bagi 

penduduk, bahkan transportasi menggunakan sarana transportasi perahu, 

tongkang, dan speedboat menjadi transportasi andalan masyarakat. Selain itu, di 
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sepanjang daerah  alirannya,  sungai - sungai  itu  juga  berperan  penting  sebagai 

sumber penghidupan bagi para nelayan. 

 

Bila dianggap perlu, maka paragraf penjelas mengenai bahasan pada batang tubuh 

disertasi pada anak bab dapat disampaikan di area ini. Jumlah bab disesuaikan 

dengan keperluan. Dalam bab-bab tersebut diuraikan secara rinci cara dan 

pelaksanaan kerja, hasil pengamatan percobaan atau pengumpulan data dan informasi 

lapangan, pengolahan data dan informasi, analisis dan pembahasan dari data dan 

informasi tersebut serta pembahasan hasil (discussion). 

 

IV.1.3 Kondisi Permukiman pada Kawasan Studi 

Pada WWIMP Vol.1 Kota Palembang (2011) disebutkan bahwa rumah tangga 

berpenghasilan rendah cenderung tinggal di daerah padat penduduk dan rawa, 

termasuk di sepanjang aliran sungai. Sekitar 19% rumah tangga berpenghasilan 

rendah tinggal di rumah‐rumah panggung kayu di atas genangan air dan tanah 

rawa dan 1% rumah tangga berpenghasilan rendah lainnya tinggal di rumah‐

rumah terapung di atas air. Rumah-rumah tersebut umumnya berukuran kecil, 

yaitu 70% rumah tangga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah kurang dari 

60 m
2
 dan 77% pada rumah petak ukuran kurang dari 100 m

2
. 

 

Permukiman pada kedua kawasan penelitian sesuai dengan pernyataan pada 

WWIMP Vol.1 Kota Palembang, yaitu memiliki jenis rumah yang serupa, yaitu 

didominasi rumah panggung menggunakan pondasi cerucuk berbahan kayu lokal 

(kayu gelam) dengan berbagai ketinggian rumah sesuai dengan lokasi dan 

ketinggian air di kawasan permukiman. Hal ini sesuai dengan salah satu 

karakteristik umum permukiman perairan/rawa, khususnya pada tepian sungai, 

yang disampaikan Mirzal (2012), yaitu tipologi bangunan menggunakan struktur 

dan konstruksi tradisional konvensional seperti rumah-rumah kayu dengan 

struktur sederhana. Hal serupa juga disampaikan dalam Djonoputro dkk (2011) 

spesifik tentang kondisi permukiman sungai yang pada umumnya sederhana, 

terbuat dari material sementara (temporary) atau semi-temporary. Sedangkan 

rumah pada kawasan muara/ pantai disebutkan dibangun di atas batas pasang air 
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laut dengan menggunakan tiang beton atau kayu, dengan jalan setapak kecil (1-2 

meter) sebagai jarak pemisah antar rumah, dengan jalan kawasan yang sedikit 

lebih lebar terbuat dari beton atau kayu (Djonoputro dkk, 2010) yang juga sesuai 

dengan kondisi mayoritas yang ditemukan pada kawasan studi permukiman 

muara. 

 

Selain rumah panggung, terdapat pula beberapa rumah rakit pada kawasan tepian 

sungai, mayoritas rumah rakit telah difungsikan untuk komersil, yang paling 

mendominasi adalah sebagai tempat pengisian bahan bakar perahu, namun  

beberapa lainnya masih digunakan sebagai tempat tinggal. Terdapat juga rumah 

darat yang dibangun pada lahan urug. Berdasarkan dominasi jenis rumah, pada 

penelitian ini permukiman rumah panggung menjadi jenis rumah utama yang 

dianalisis dalam penelitian, walau tetap memasukkan pertimbangan terbatas pada 

rumah rakit dan rumah darat pada lahan urug. Tipe rumah pada permukiman 

sungai ditunjukkan pada Gambar IV.5 dan tipe permukiman muara ditunjukkan 

pada Gambar IV.6. 

 

 
 

Gambar IV.5 Permukiman sungai di kawasan studi a) rumah panggung, b) rumah 

rakit, c) rumah darat lahan urug (September 2013) 
 

  

 

Gambar IV.6 Tipe permukiman muara di kawasan studi (Januari 2014) 
 

a) b) c) 
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Kondisi tinggi muka air pada kawasan penelitian bervariasi, baik pada 

permukiman perairan sungai maupun perairan muara yang menimbulkan kondisi 

yang berbeda-beda (Gambar IV.7 dan Gambar IV.8). Kondisi ini serupa dengan 

yang dijelaskan pada Navarro (1994) dengan membagi kawasan menjadi tiga 

zona, yaitu :  

1. Zona kering: permukiman terletak di dataran yang elevasinya paling tinggi 

dan tidak terjangkau oleh air bahkan pada saat air pasang. Pada kawasan 

studi termasuk di dalamnya permukiman-permukiman yang dibangun pada 

lahan urug. Meskipun daerah ini tidak tergenang air, tetapi muka air 

tanahnya bervariasi tergantung letak dimana rumah tersebut dibangun 

dengan kecenderungan muka air tanah tinggi; 

2. Zona transisi: permukiman dibangun di atas rawa pasang surut, dimana 

pada saat pasang perumahan ini tergenang air sebaliknya pada saat surut 

perumahan ini kering / lembab. 

3. Zona air: permukiman terletak di bagian paling luar dari zona perairan, 

dimana perumahan terletak atau dibangun persis di atas kawasan perairan 

(sungai/rawa dan pesisir). Yang artinya baik pada saat pasang ataupun 

surut bagian bawah rumah tetap terendam namun dengan tinggi muka air 

yang bervariasi. 

 

 

 

Gambar IV.7 Zona kawasan permukiman sungai a) zona kering (Januari 2014), 

b) zona transisi saat pasang (Januari 2014), c) zona transisi saat 

surut (September 2013), d) zona air (Januari 2014) 

a) b) 

c) d) 
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Gambar IV.8 Zona kawasan permukiman muara a) zona kering, b) zona transisi, 

c) zona air (Januari 2014) 
 

Kondisi lain yang sangat mempengaruhi kondisi kawasan adalah terkait akses, 

kepadatan penduduk, dan tingkat kekumuhan. Tabel IV.2 menunjukkan data 

tersebut pada kawasan studi yang diperoleh dari kuesioner masyarakat. Hal yang 

pertama terkait akses kawasan, yaitu mudah pada permukiman sungai, dan 

terbatas pada permukiman muara. Kondisi ini menunjukkan potensi permukiman 

sungai berkembang, dalam hal ini terkait perpindahan penduduk dan perluasan 

wilayah, lebih tinggi dibandingkan permukiman muara. Kondisi terkait kawasan 

permukiman sungai, dalam hal ini Kota Palembang sesuai dengan yang 

dinyatakan dalam Djonoputro dkk (2010), yaitu permukiman perairan sewa 

umumnya dihuni oleh pendatang dan rumah tangga lain dengan penghasilan 

rendah yang tidak dapat mampu membayar sewa rumah yang mahal dan harga 

tanah di lokasi yang lebih baik. Kondisi ini juga ditunjang dari hasil observasi, 

dengan ditemukannya rumah-rumah atau kamar-kamar yang dikontrakkan pada 

kawasan permukiman sungai Kota Palembang. 

 

Terkait proporsi pekerjaan/ mata pencaharian penduduk,  pada permukiman 

sungai sangat mungkin berkembang dikarenakan umumnya berupa buruh dan 

pedagang yang dapat berkembang seiring munculnya lapangan kerja (industri/ 

pembangunan) baru, sedangkan pada permukiman muara didominasi oleh nelayan 

yang umumnya merupakan mata pencaharian yang turun-temurun. Kondisi ini 

sesuai dengan yang disampaikan pada Djonoputro dkk (2010), khususnya pada 

kawasan pantai dan muara, yaitu kebanyakan merupakan nelayan atau bekerja 

pada sektor informal sebagai pekerja pelabuhan dan buruh pabrik atau buruh 

bangunan. Dikatakan juga pada Djonoputro dkk (2010) bahwa pemukim pada 

a) b) c) 
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kawasan pantai dan muara, dikenal sebagai masyarakat pesisir, umumnya miskin, 

terpinggirkan, dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Terpinggirkan di sini 

sesuai dengan kondisi kawasan yang memiliki akses yang sulit, dan hal ini juga 

mempengaruhi akses pendidikan, namun terkait penghasilan, dalam penelitian ini 

diperoleh bahwa masyarakat pada kawasan perairan muara umumnya memiliki 

penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada kawasan perairan 

sungai (pembahasan pada sub bab IV.2.4.2). 

 

Kedua kawasan diklasifikasikan sebagai kawasan kumuh yang tumbuh tidak 

terencana dengan kepadatan penduduk sedang hingga tinggi, namun dari segi 

perekonomian, permukiman muara lebih unggul, bahkan diklasifikasikan sebagai 

desa maju. Mirzal (2012) menyebutkan bahwa belum adanya panduan penataan 

permukiman yang baku pada kawasan ini adalah salah satu faktor yang 

mengakibatkan kawasan permukiman di atas air cenderung rapat dan kumuh. 

  

Tabel IV.2 Kondisi Permukiman dan Masyarakat 

 

No. Kategori Permukiman Sungai Permukiman Muara 

1 Akses Kawasan Mudah, melalui darat maupun 

sungai 

Akses utama melalui sungai, 

akses darat sangat terbatas 

2 Kepadatan penduduk 66,89 - 267,45 jiwa/ha
1)

 74,14 - 199,29 jiwa/ha
3)

 

3 Klasifikasi Wilayah 
Kumuh berat dan sangat 

kumuh
2)

 

Kumuh (tumbuh sebagai 

wilayah tidak terencana)
4)

; desa 

maju (pendapatan kawasan)
5)

 

4 Mata pencaharian 
Mayoritas buruh dan 

pedagang
2)

 
Mayoritas nelayan

5)
 

1)BPS Kota Palembang (2010) 
2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang (2009). Laporan Akhir Penyusunan 

Updating Database Kondisi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Palembang. Pemerintah Kota 
Palembang 
3)Data Desa Sungsang (Sungsang I, Sungsang II, Sungsang III, Sungsang IV) 
4) 

BAPPEDA dan PM Kabupaten Banyuasin (2012).
 
Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Banyuasin. Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin 
5)

 BAPPEDA dan PM Kabupaten Banyuasin (2013). Profil Daerah Pesisir Kabupaten Banyuasin. Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin 
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IV.2 Kondisi Sanitasi Masyarakat Kawasan Studi 

Kondisi sanitasi masyarakat pada kawasan studi, khususnya terkait infrastruktur 

air limbah domestik merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Analisis 

dilakukan berdasarkan hasil observasi dan kuesioner.  

 

IV.2.1 Analisis Hasil Observasi Infrastruktur Air Limbah Domestik di 

Kawasan Studi 

Pada WWIMP Vol.1 Kota Palembang (2011) disebutkan bahwa lebih dari 20% 

rumah tangga berpenghasilan rendah tidak memiliki toilet sendiri. Pada rumah 

tersebut anggota keluarga harus keluar rumah untuk menggunakan toilet umum, 

memakai toilet tetangga ataupun buang air besar sembarangan di sungai, saluran 

pembuangan ataupun lahan terbuka. Sedangkan yang memiliki toilet, kecil 

kemungkinannya untuk memiliki tangki septik, mereka lebih condong 

menggunakan sistem jamban (pit latrine).  

 

Berdasarkan observasi pada kedua wilayah studi yang dilakukan pada tahun 2014-

2015 didapatkan bahwa pada umumnya bilik toilet telah tersedia pada rumah-

rumah di kawasan studi. Sangat sedikit rumah yang belum memiliki bilik toilet, 

walaupun pada kawasan permukiman sungai didapatkan beberapa toilet umum 

yang dapat digunakan bersama. Ragam sistem toilet yang digunakan pada 

kawasan studi ditunjukkan pada Tabel IV.3.  

 

Pada kedua kawasan, ragam toilet yang digunakan serupa. Sistem toilet gantung 

(overhung toilet) masih sangat umum ditemukan pada kedua kawasan. Sistem 

toilet gantung ini merupakan sistem toilet asli yang memiliki sifat khas bagi 

permukiman di kawasan perairan. Pada Franceys dkk (1992) disebutkan bahwa 

tipe toilet ini bisa jadi merupakan satu-satunya opsi sanitasi bagi masyarakat yang 

hidup pada lahan yang tergenang air secara periodik maupun menetap, walaupun 

ditekankan bahwa sistem ini tidak boleh digunakan jika pit latrine masih dapat 

digunakan.  
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Sistem toilet yang kedua merupakan adaptasi dari sistem toilet yang paling umum 

digunakan di Indonesia, yaitu sistem toilet jongkok fabrikasi. Namun, dalam 

penggunaannya, aspek budaya dari toilet gantung masih berpengaruh, sehingga 

sistem perpipaan leher angsa yang menyertai dirusak dan toilet tetap berfungsi 

layaknya lubang jongkok.  

 

Sistem toilet ketiga merupakan sistem toilet jongkok fabrikasi yang difungsikan 

sesuai dengan peruntukannya, yaitu sistem sentor yang (pour-flush toilet), dan 

sistem toilet keempat yang merupakan sistem toilet duduk fabrikasi yang hanya 

sangat minim ditemukan (namun terdapat pada permukiman muara) merupakan 

adaptasi budaya asing/ perkotaan yang seringkali merupakan fasilitas yang 

menunjukkan kemampuan secara finansial. Keberadaan toilet pada kawasan studi 

umumnya tidak disertai pengolahan yang memadai. Beberapa bentuk 

penampungan buangan ditemukan pada kawasan permukiman sungai, namun 

tidak satu pun sistem penampungan/ pengolahan/ penyaluran diterapkan pada 

kawasan muara. Penampungan/ pengolahan/ penyaluran toilet individu yang 

ditemui pada kawasan studi dijelaskan pada Tabel IV.4. 

 

Djonoputro dkk (2010) mengklasifikasikan praktik buang air besar pada toilet 

gantung dan toilet apung sebagai praktik buang air sembarangan (BABs)/ open 

defecation. Dominasi praktik penanganan air limbag domestik ini juga masih 

sesuai dengan yang dinyatakan Suprijanto (2002), yaitu masyarakat cenderung 

membuang air limbah langsung ke badan air, baik dari kakus individu maupun 

MCK.  
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Tabel IV.3 Bentuk Toilet yang Digunakan Masyarakat Kawasan Studi 

 

No. Bentuk toilet 
Gambar (Diambil 

tahun 2013-2015) 
Keterangan 

Permukiman 

Sungai 

Permukiman 

Muara 

1 

  

  

Lubang di 

lantai 

a. Bilik toilet tanpa 

dasar, diberi palang 

kayu untuk berpijak 

 Bilik toilet kira-kira 100cm x 100cm dengan dua 

pijakan kaki sehingga membentuk tiga lubang 

kira-kira berukuran 30 cm x 100 cm 

Ya Ya 

b. Lubang pada celah 

lantai kayu 

 

Ukuran sekitar 15cm hingga 25 cm berbentuk 

persegi atau persegi panjang, terkadang tidak 

beraturan, umumnya sesuai ukuran lebar dua 

bilah kayu yang digunakan pada lantai 

Ya Ya 

c. Lubang pada lantai 

dibatasi dengan balok 

kayu 

 

Ukuran beragam, umumnya 15cm  hingga 30 cm, 

berbentuk persegi atau persegi panjang 
Ya Ya 

2 
Toilet jongkok fabrikasi tanpa leher 

angsa 

 Toilet jongkok fabrikasi standar yang kemudian 

dilubangi dengan alasan tersumbat atau 

mengurangi kebutuhan air  

Ya Ya 

3 Toilet jongkok leher angsa fabrikasi 
  Toilet jongkok fabrikasi standar dengan 

pengaliran leher angsa  
Ya Ya 

4 Toilet duduk fabrikasi 

  
Toilet duduk fabrikasi standar dengan sistem 

penggelontoran 
Tidak Ya 
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Tabel IV.4 Sistem Pengolahan/Penampungan Air Buangan Pada Kawasan Studi 

 

No  
Jenis Sistem 

Pengolahan 

Gambar  (diambil tahun 

2013-2015) 
Keterangan 

Permukiman 

Sungai 

Permukiman 

Muara 

1 

Cubluk/ tangki 

septik tidak kedap 

air 

 

Sumuran bata atau beton dengan bentuk penampang lingkaran ataupun 

persegi, berukuran diameter/ sisi sekitar 1 hingga 2 m. Terletak tepat di 

bawah toilet ataupun dengan pipa penyalur 

Ya  Tidak 

2 
Drum/ember 

penampung 

 

Drum berbahan seng atau fiber dengan ukuran yang umum ada di pasaran. 

Dasar drum biasanya dilubangi. Pada saat surut berfungsi sebagai 

penampung, pada saat pasang digerakkan atau diangkat sehingga air 

buangan yang tertampung terbawa air pasang 

Ya  Tidak 

3 

Pipa penampung 

(dibenamkan ke 

tanah)  

Pipa PVC berukuran 10 hingga 20 cm ditancapkan ke dalam tanah rawa. 

Berfungsi menampung air buangan, pada umumnya memungkinkan 

adanya pencampuran air buangan dengan lumpur/ air pada tanah rawa 

Ya  Tidak 

4 

Saluran perpipaan 

menuju ke badan 

air/ dasar rumah 

 

Pipa PVC berukuran 10 hingga 20 cm berfungsi sebagai penyalur pendek 

(menggantung di atas tanah rawa) maupun panjang (dengan asesoris siku 

pada permukaan tanah) 

Ya Tidak  
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Wagner dan Lanoix (1958) dalam Franceys dkk (1992) menyampaikan kondisi 

yang memperbolehkan penggunaan toilet gantung/ toilet yang membuang 

langsung ke badan air ini, yaitu : 1) Air penerima dengan salinitas tinggi 

sepanjang tahun untuk mencegah konsumsi oleh manusia, 2) Air di bawah toilet 

cukup dalam untuk memastikan tanah tidak terbuka ketika surut atau musim 

kering, 3) Telah diupayakan untuk memilih lokasi yang memungkinkan padatan 

(feses) dapat dibuang di luar area permukiman, 4) Akses (jalan), lubang jongkok, 

dan superstuktur (bagian atas dan tengah toilet) aman untuk orang dewasa dan 

anak-anak, 5) Ekskreta tidak terdeposisi pada air tenang atau air yang digunakan 

untuk rekreasi. Dalam kawasan studi, kriteria pertama dipenuhi pada permukiman 

kawasan perairan muara, kriteria kedua juga terpenuhi oleh sebagian besar 

permukiman kawasan perairan muara, namun kriteria tiga hingga lima tidak 

terpenuhi. Sedangkan pada kawasan permukiman kawasan perairan sungai, 

kelima kondisi tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan secara umum resiko 

penggunaan toilet gantung/ toilet tanpa pengolahan pada kawasan sungai di 

penelitian ini lebih tinggi dibandingkan penggunaan pada kawasan perairan 

muara. 

 

Pada studi pendahuluan yang dilakukan pada kawasan permukiman sungai 

(Indallah, 2014; Apriadi, 2014), didapatkan adanya kecenderungan peningkatan 

upaya mengolah/ menampung air limbah domestik dikaitkan dengan semakin 

modernnya sistem toilet (terkait bentuk dan penggunaan toilet).  Dari sejumlah 

masyarakat yang menggunakan lubang di lantai sebagai toilet, 85,5% di antaranya 

membuang langsung tanpa pengolahan dan tanpa pipa  atau proses overhung toilet 

(Gambar IV.9), sedangkan pada pengguna toilet fabrikasi menunjukkan  

persentase penggunaan proses penyaluran/ pengumpulan/ pengolahan meningkat 

(tanpa pengolahan, tanpa pipa 34,8% untuk toilet fabrikasi tanpa leher angsa, dan 

13,1% pada toilet fabrikasi dengan leher angsa). Secara garis besar dengan 

mengacu pada Tilley (2008) maupun Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (2010) 

infrastruktur masyarakat pada permukiman kawasan spesifik sungai dan muara 

baru memenuhi tahap I infrastruktur, yaitu sistem toilet (antarmuka pengguna / 

user interface), dan sebagian kecil memiliki tahap II infrastruktur, yaitu 
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pengumpulan dan penyimpanan/ pengolahan berupa cubluk/ dengan sistem 

infiltrasi yang belum memenuhi standar teknis yang berlaku.  

 

 

Gambar IV.9 Skema Hubungan antara Bentuk Toilet dengan Pengolahan yang 

Diterapkan Pada Kawasan Permukiman Sungai (Indallah, 2014; 

Apriadi, 2014) 
 

Pada kawasan studi permukiman sungai, terdapat beberapa toilet komunal atau 

toilet bersama. Beberapa merupakan toilet komunal tradisional yang dibangun 

oleh masyarakat atau pemerintah setempat, hal ini sistem toilet dan pengolahan 

yang digunakan serupa dengan toilet individu yang telah ditunjukkan pada Tabel 

IV.3 dan Tabel IV.4. Terdapat pula fasilitas toilet yang umumnya dibangun oleh 

pihak luar, beberapa di antaranya telah dilengkapi dengan sistem pengolahan air 

limbah yang memadai, khususnya toilet yang dibangun dalam program sanitasi 

berbasis masyarakat (SANIMAS) yang akan dijelaskan secara detail pada sub-bab 

IV.2. 
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Sarana/ prasarana lain yang menunjang keberlanjutan infrastruktur air limbah 

domestik pada masyarakat adalah ketersediaan air bersih. Hal ini menjadi semakin 

penting dengan adanya kecenderungan masyarakat dalam menggunakan sistem 

toilet tipe basah. Adapun sumber air masyarakat pada kawasan studi ditunjukkan 

pada Tabel IV.5.  

 

Tabel IV.5 Sumber Air Masyarakat 

Sumber Air 
Gambar  

(diambil tahun 2013-2015) 

Masyarakat 

permukiman 

sungai 

Masyarakat 

permukiman 

muara 

Air 

bersih 

Air 

Minum 

Air 

bersih 

Air 

minum 

1. Air 

permukaan 

 

V V V 
 

2. Air hujan 

 

  
V V 

3. PDAM 

 

V V 
  

4. Air isi 

ulang/ air 

jerigen 

 

 V 

V (air 

jerigen 

Sungai 

Musi) 

V 

5. Air 

IPAM-mini 

 

   V 

 

Sebagian besar sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat di 

permukiman sungai bersumber pada layanan PDAM, dalam hal ini PDAM Tirta 

Musi. Sambungan yang digunakan merupakan sambungan rumah, yang sebagian 

digunakan sendiri oleh pemilik rumah, namun sebagian lagi digunakan bersama 

dengan rumah-rumah sekitar dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Layanan 
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PDAM yang mencapai kawasan permukiman ini menunjukkan perkembangan 

fasilitas yang saat ini telah tercapai, pada Suprijanto (2002) kondisi penyediaan air 

bersih pada kawasan perairan umumnya belum terjangkau jaringan air 

bersih/minum kota (PDAM). 

 

Banyak juga ditemukan masyarakat yang membeli air isi ulang yang dijajakan 

oleh masyarakat setempat. Terdapat pula sebagian kecil masyarakat yang masih 

ada juga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum, akan tetapi air 

sungai tersebut direbus dahulu sebelum diminum. Berbeda halnya dengan 

penggunaan sebagai sumber air bersih, walaupun sudah cukup umum 

menggunakan air PDAM untuk keperluan selain minum, namun penggunaan air 

sungai sebagai sumber air bersih masih cukup mendominasi.  

  

Pada kawasan permukiman muara yang memiliki akses darat terbatas, pelayanan 

air bersih perpipaan PDAM belum ditemui. Salah satu penyebabnya adalah pipa 

jaringan distribusi yang telah dipasang telah mengalami korosif sebelum sistem 

PDAM terealisasi dan saat ini pemerintah setempat belum merencanakan 

dibuatnya jaringan perpipaan yang baru. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) dalam membantu penyediaan air minum ialah melalui pembangunan 

Instalasi Pengolahan air Minum (IPAM) pada tahun 2006 yang diresmikan pada 

tahun 2007. Spesifikasi dan biaya operasional dan pemeliharaan dari IPAM 

tersebut dijabarkan pada Tabel IV.5.  

 

Dalam Master Plan PDAM Tirta Betuah (2010) disebutkan bahwa kondisi 

eksisting IPAM pada kawasan studi (Sungsang) menggunakan air laut sebagai 

sumber air dengan produksi 5 liter/ detik. Dengan produksi tersebut ditargetkan 

pada tahun 2012 terdapat 150 sambungan rumah. Berdasarkan perhitungan 

matematis jumlah tersebut sangat mungkin tercapai, namun kondisi di lapangan 

menunjukkan adanya kendala dalam penyaluran (perpipaan) yang menyebabkan 

target tersebut tidak tercapai. Operasional IPAM saat ini dibiayai oleh pembelian 

air warga dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Letak IPAM ini 

cukup jauh ( 0,5 km), terlebih mengingat terbatasnya transportasi pada kawasan 
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permukiman, sehingga animo masyarakat untuk membeli air masih rendah 

walaupun harga yang diberikan cukup murah (Rp. 200/liter). Air ini kemudian 

dijadikan lahan bisnis bagi warga, dengan membeli air dalam jerigen yang 

diangkut dengan becak dan dijual seharga Rp 6.000 – 8.000/jerigen. Sumber air 

minum lainnya yang digunakan warga adalah penampungan air hujan yang 

umumnya dimiliki pada setiap rumah, baik berupa tangki terbuka tanpa saluran 

maupun disertai pengaliran dari atap. Selain itu, terdapat pula pengisian air isi 

ulang pada kawasan yang juga menjadi salah satu sumber utama air minum bagi 

masyarakat yang dapat dibeli dengan harga  Rp 10.000 – Rp 12.000 / galon. 

Sumber tambahan lain adalah sebagai cadangan air hujan pada musim panas, yaitu 

membeli air jerigen yang berasal dari sungai Musi yang dibawa dengan kapal 

tongkang dengan harga Rp. 3000 / jerigen yang juga digunakan untuk kebutuhan 

domestik lain selain air minum. Sumber utama sebagai air bersih adalah air hujan, 

khususnya untuk memasak dan juga mencuci. Selain itu sebagian masyarakat juga 

masih menggunakan air payau sebagai sumber air bersih terutama bagi 

masyarakat yang tidak memiliki drum cadangan untuk menyimpan air hujan 

sebagai persediaan di musim kemarau.  

 

IV.2.2 Identifikasi Aspek-aspek yang Mempengaruhi Keberlanjutan 

Penerapan Teknologi Sanitasi Pada Masyarakat Kawasan Studi 

Untuk menilai potensi keberlanjutan aplikasi infrastruktur sanitasi pada kawasan 

studi, digunakan penilaian terhadap infrastruktur yang telah terbangun dan 

digunakan pada kawasan. Penilaian dengan menganalisis kondisi eksisting dalam 

rentang nilai tertentu dilakukan pada kawasan permukiman sungai terkait dengan 

penerapan dan penggunaan infrastruktur sanitasi bersama, dengan mengambil 

contoh empat buah lokasi SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) berupa 

MCK bersama. Sedangkan pada permukiman muara, penilaian secara deskriptif 

dilakukan pada fasilitas umum yang ada, dalam hal ini terkait penyediaan air, 

dikarenakan tidak terdapat fasilitas toilet/ air limbah yang digunakan bersama. 

Sistem sanitasi pribadi tidak dijadikan objek identifikasi mengingat kondisi dan 

jenis fasilitas sanitasi pribadi yang digunakan sangat beragam. Penilaian terkait 
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sistem sanitasi pribadi merupakan ruang lingkup dari analisis kuesioner yang 

disebarkan. 

 

IV.2.3 Analisis Potensi Keberlanjutan Infrastruktur Air Buangan Bersama 

Masyarakat Permukiman Sungai 

Empat buah fasilitas SANIMAS dianalisis terkait pengelolaan dan potensi 

keberlanjutannya. Keberlanjutan di sini meliputi kondisi tidak hanya dari 

teknologi itu sendiri yang penting, tapi juga keberlanjutan pelayanan  (Balkema 

dkk. 2002) yang dinilai dari jumlah pengguna dibandingkan dengan 

perencanaannya. Sesuai juga dengan beberapa aspek berkelanjutan yang 

disampaikan Brikke (2000), yaitu pelayanan yang berfungsi dengan baik dan 

digunakan (dinilai dalam aspek kebersihan, ketersediaan air, dan pengelolaan); 

penyediaan akses sanitasi yang cukup (penilaian akses bilik MCK); manajemen 

pelayanan melibatkan komunitas (penilaian operasional dan perawatan – O&M); 

dapat dioperasikan dan dipelihara pada tingkat lokal dengan dukungan luar yang 

terbatas namun memenuhi kelayakan (penilaian aspek pengelolaan dan iuran). 

Pada Baye dkk (2012) kondisi berkelanjutan meningkat dan menimbulkan rasa 

kepemilikan ketika komunitas berpartisipasi dalam proses implementasi dan 

pengambilan keputusan, bahkan pada tingkat partisipasi terendah, serta 

penyediaan sanitasi berkelanjutan bagi permukiman kumuh perkotaan ditujukan 

tidak hanya untuk penerapan teknologi tapi juga biaya, kepemilikan dan isu 

lokasi. Dalam penelitian ini, aspek tersebut dinilai dalam adanya iuran dan 

pelaksanaannya, konflik sosial yang terjadi, juga keterlibatan masyarakat dalam 

operasional dan perawatan. 

 

Tabel IV.6 menunjukkan kondisi SANIMAS yang ditinjau secara umum, Tabel 

IV.7 berisi keterangan kondisi SANIMAS secara detail dalam aspek-aspek yang 

menjadi aspek penilaian yang telah ditentukan yang kemudian dituangkan dalam 

nilai (skor) dan kategori penilaian yang ditunjukkan pada Tabel IV.8. 
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Tabel IV.6 Kondisi SANIMAS yang ditinjau 

 

Lokasi Gambaran Fasilitas MCK 

SANIMAS  1 

 

 

(Januari 2014) 

SANIMAS 2 

 

(Januari 2014) 

SANIMAS 3 

 

(Januari 2015) 

SANIMAS 4 

 

(Januari 2014) 
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Tabel IV.7 Kondisi pengelolaan beberapa fasilitas WC umum di Kelurahan 3-4Ulu, 

Kota Palembang (Putri, 2015) 

 

 Fasilitas Sanimas 1 Fasilitas Sanimas 2 
Fasilitas Sanimas 

3 

Fasilitas Sanimas 

4 

Lokasi  RT 55/RW 13 RT 06/RW 02 RT 19/RW 07 RT 13 

Tahun berdiri  2011 2006 2007 2009 

Pengelola  Bapak Syamsul 
(Ketua KSM) 

Keluarga Bapak 
Alm. Anshari  

(Ketua KSM) 

Pak Supangat 
(Ketua KSM) 

Pak Didik (Ketua 
KSM) 

Jumlah KK 

pengguna 

Diajukan : 80 KK 

Kondisi di lapangan 
: 18 KK 

6 KK yang 

membayar, KK lain 
yang menggunakan 

namun tidak 
membayar 

98 KK 15 KK, pengguna 

semakin sedikit 
dikarenakan 

membangun toilet 
pribadi  

Iuran / bulan Ketua KSM:  

 tidak ada iuran 
bulanan, kotak 

sumbangan 
sukarela yang 

tidak efektif 

Masyarakat 
pengguna:  

 hanya KK 
tertentu yang 

menggunakan : 
mau dan mampu 

membayar Rp. 
30.000/bulan 

 satu WC 
digunakan oleh 

 3 KK 

 KK pemegang 
kunci bilik WC 

Rp 25.000 / bulan 
rutin dibayarkan oleh 

6 KK yang 
menggunakan wc 

umum tersebut 

 
 

 

 
 

 

Rp.2000 /  bulan, 
dari 98 KK 

pengguna hanya 
sekitar 50% yang 

rutin membayar. 

Sisanya kadang 
mau membayar, 

kadang tidak mau. 

Rp 5.000 / bulan 

Fasilitas yang 

tersedia 

Fasilitas MCK++ 

terdiri dari 6 blok 
kamar mandi dengan 

WC jongkok, 2 blok 

kamar mandi dengan 
WC duduk, dua bilik 

mencuci, dengan 
sistem pengolahan 

Anaerobic Baffle 

Reactor (ABR) 
dilengkapi sumur 

resapan 

Fasilitas MCK 

plus++ terdiri dari 6 
blok kamar mandi 

dan wc jongkok, 

sebuah tempat 
mencuci yang tidak 

digunakan karena 
belum ada 

sambungan pipa air 

Fasilitas MCK++ 

terdiri dari 4 blok 
kamar mandi dan 

wc, 2 blok kamar 

mandi tanpa wc, 
dan tempat cuci.  

Fasilitas MCK++ 

terdiri dari 4 blok 
kamar mandi dan 

wc, 1 wastafel dan 

tempat cuci  

Akses 

menggunakan 

kamar mandi 

Tidak mudah Tidak mudah Mudah  Mudah  

Konflik sosial 

yang terjadi 

Terdapat konflik 

sosial, 

mempengaruhi 
keberlanjutan  

(keterbatasan 
pemakaian) 

Terdapat konflik 

sosial, 

mempengaruhi 
keberlanjutan 

(keterbatasan 
pemakaian) 

Terdapat konflik 

sosial minor, tidak 

mempengaruhi 
keberlanjutan 

(tidak ada 
pembatasan 

pemakaian, 

operasional dan 
perawatan 

berjalan) 

Terdapat konflik 

sosial minor, tidak 

mempengaruhi 
keberlanjutan 

(tidak ada 
pembatasan 

pemakaian, 

operasional dan 
perawatan 

berjalan) 
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Tabel IV.7 Kondisi pengelolaan beberapa fasilitas WC umum di Kelurahan 3-4 

Ulu, Kota Palembang (Putri, 2015) (lanjutan) 

 
 

Fasilitas Sanimas 1 Fasilitas Sanimas 2 Fasilitas Sanimas 3 
Fasilitas 

Sanimas 4 

Kebersihan 6 blok kamar mandi 

dalam keadaan 

terkunci, 2 sisanya 
memiliki bak dan wc 

dalam keadaan 

cukup terawat, bilik 
mencuci juga cukup 

bersih. 

4 blok kamar mandi 

dikunci oleh 

pengelola dan 
tampaknya sudah 

lama tidak 

digunakan dan 
dibersihkan, 2 blok 

kamar manci dan wc 
yang rutin digunakan 

dalam kondisi yang 

tidak terawat, 
kondisi wc, dinding 

dan lantai kotor 

jarang disikat 
ataupun dibersihkan. 

Kondisi wc, dinding, 

dan lantai cukup 

terawat. terdapat 
peralatan sikat wc dan 

cairan pembersih. 

Tidak berbau, semua 
bak air dalam keadaan 

terisi meskipun 
kondisi air keruh.  

Kondisi wc, 

dinding dan 

lantai cukup 
terawat dan 

bersih akan tetapi 

terdapat 1 blok 
kamar mandi 

yang wc-nya 
mampet dan 

tidak digunakan 

lagi karena 
keterbatasan 

kemampuan 

masyarakat 

Ketersediaan 

air 

Sumber air dari air 
sungai yang disedot 

dengan pompa, 

kontinuitas air 
bergantung pada 

musim hujan dan 
kemarau 

Dari sambungan 
PDAM pemilik 

rumah yang 

mengelola wc umum 
tersebut dialirkan ke 

reservoir yang 
dibangun di sebelah 

wc umum. Air 

dinyalakan dari jam 
14.00 – 22.00 

Sumber air dari air 
sungai yang disedot 

dengan pompa. Pompa 

dinyalakan pagi hari 
dan malam hari oleh 

seorang operator yang 
dibayar sukarela oleh 

pengurus setiap 

bulannya 

Dari sambungan 
PDAM 

ditampung dalam 

reservoir 

Pengelolaan  Diurus oleh ketua 

KSM, KK yang 
menggunakan 

sekaligus memegang 
kunci membayar tiap 

bulan kepada ketua 

KSM tersebut 

Diurus oleh istri dan 

anak-anak alm. 
Ketua KSM, lebih 

cenderung 
menggunakan sistem 

pengelolaan seperti 

WC umum biasa, 
yaitu transaksional. 

Diurus oleh ketua 

KSM dan ketua RT 

Diurus oleh 

ketua KSM  

Operasional & 

Pemeliharaan 

Operasional dan 

pemeliharaan 

dilakukan oleh KK 
yang membayar 

Masyarakat yang 

membayar 

cenderung hanya 
memakai tanpa 

membersihkan 

kamar mandi 
tersebut, pengelola 

juga tampaknya 
tidak reguler 

membersihkannya. 

Masyarakat bergiliran 

membersihkan wc 

umum dengan 
menyikat, 

membersihkan saluran 

air dari bungkus 
sampo, akan tetapi 

tidak ada jadwal 
reguler hanya 

berdasarkan kesadaran 

saja. Penyedotan 
tangki septik pernah 

dilakukan pada tahun 

2012 melalui dana 
bantuan pemerintah 

kota, tidak melalui 
dana swadaya 

masyarakat. 

Ketua KSM aktif 

membersihkan 

dan peralatan 
kebersihan 

disediakan, 

sehingga 
masyarakat 

walaupun tidak 
secara merata 

ikut 

membersihkan 
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Tabel IV.8 Prediksi potensi keberlanjutan pengelolaan fasilitas WC rumah 

tangga di kawasan permukiman spesifik (Putri, 2015) 

 
 

Aspek penilaian 

Fasilitas 

Sanimas 1 

(RT 55) 

Fasilitas 

Sanimas 2 

(RT 06) 

Fasilitas 

Sanimas 3 

(RT 19) 

Fasilitas 

Sanimas 4 

(RT 13) 

Skor  Skor  Skor  Skor  

Kondisi keseluruhan 2 1 3 2 

Pihak pengelola 2 1 2 1 

Jumlah KK pengguna 1 1 2 1 

Iuran / bulan 1 1 2 2 

Akses menggunakan WC 1 1 3 2 

Konflik yang terjadi 1 1 2 2 

Kondisi fisik bangunan 3 1 2 2 

Kebersihan  3 1 2 3 

Ketersediaan air 3 3 3 3 

Manajemen pengelolaan 1 1 1 1 

Operasional & Pemeliharaan  1 1 2 1 

Total skor: 19 13 24 20 

Kategori prediksi 

keberlanjutan 

Rendah -

sedang 

Rendah - 

sedang 

Sedang - 

tinggi 

Rendah-

Sedang 

 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, fasilitas sanitasi umum yang terdapat pada 

lokasi studi permukiman sungai umumnya termasuk memiliki potensi 

keberlanjutan yang rendah ke sedang (antara 11-22), terdapat satu fasilitas yang 

dinilai sedang ke tinggi (antara 22-33), namun angkanya masih mendekati kriteria 

sedang. Terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan, operasional, dan 

perawatan disertai dengan adanya kecenderungan masyarakat melakukan aktivitas 

domestik di rumah masing-masing dan menggunakan fasilitas umum jika kondisi 

mendesak dan adanya konflik kepentingan dalam penggunaan fasilitas umum. 
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IV.2.4 Analisis Potensi Keberlanjutan Infrastruktur Pada Permukiman 

Muara 

Pada permukiman muara, belum terdapat fasilitas WC umum yang dibangun di 

kawasan permukiman tersebut. Beberapa hal yang dapat dianalisis terkait 

keberlanjutan, adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan fasilitas toilet rumah tangga yang dilaporkan pernah 

dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera 

Selatan pada beberapa rumah dalam rangka program peningkatan hidup 

nelayan. Namun pada saat observasi dilakukan, peneliti tidak dapat 

menemukan salah satu rumah warga yang mendapat sumbangan tersebut. 

Informasi yang didapatkan dari proyek itu adalah toilet yang dibangun 

merupakan WC jongkok fabrikasi dengan leher angsa yang air buangannya 

langsung menuju ke badan air. Namun, pada pembangunan serupa di tahun 

berikutnya masyarakat menolak untuk diberikan fasilitas toilet di rumah 

dikarenakan mereka beranggapan bahwa fasilitas toilet tersebut tidak 

begitu penting dan permasalahan terkait ketersediaan air untuk 

penggelontor menjadi salah satu aspek yang membuat masyarakat 

menolak pembangunan toilet tersebut, 

2. Fasilitas penampung air hujan umum yang terdapat di beberapa titik di 

dalam kawasan permukiman, sebagian besar dalam keadaan tidak 

berfungsi (Beberapa contoh ditunjukkan pada Gambar IV.10). Fasilitas 

tersebut dianggap krusial karena merupakan sumber utama air minum dan 

air bersih utama warga. Keberadaan minimal satu tangki untuk 

penampungan air hujan pada setiap rumah bisa jadi merupakan alasan 

utama masyarakat tidak merasa fasilitas umum serupa adalah fasilitas yang 

penting untuk menambah ketersediaan air bagi masyarakat ditambah 

masih ada opsi-opsi tambahan untuk pengadaan air (pembelian air atau isi 

ulang air). Namun, dari observasi yang dilakukan dinilai keberlanjutan 

fasilitas umum terkait sanitasi pada permukiman muara tergolong rendah. 
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Gambar IV.10 Kondisi Penampungan Air Hujan Umum Pada Kawasan 

Permukiman Muara (Januari 2015) 
 

IV.2.5 Rekapitulasi Kondisi Sanitasi Kawasan Studi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, kondisi sanitasi, khususnya 

infrastruktur air limbah domestik secara umum pada kawasan studi permukiman 

perairan sungai dan muara ditunjukkan pada Gambar IV.11. Hal-hal yang 

didapatkan adalah terkait kepemilikan toilet serta toilet yang digunakan, sarana 

penampungan/ pengolahan yang digunakan, infrastruktur penunjang yaitu air 

bersih yang digunakan, serta konsep pemeliharaan yang dijalankan dan tidak 

dijalankan oleh masyarakat terkait infrastruktur air limbah domestik yang 

digunakan. 

 

IV.3 Hasil Analisis Data Kuesioner Masyarakat 

Kuesioner masyarakat dianalisis secara deskriptif sesuai variabel yang digunakan. 

Diawali dengan analisis terkait demografi masyarakat, variabel sosial budaya, 

variabel motivasi, variabel kapasitas, variabel peran pemangku kebijakan 

(stakeholder), dan variabel manajemen. 
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Gambar IV.11 Skema kondisi eksisting pengelolaan fasilitas sanitasi rumah tangga di kawasan permukiman kawasan sungai dan muara 

(Putri, 2015) 
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IV.3.1 Demografi Masyarakat 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan pada masyarakat di kedua lokasi studi, 

data demografi, dalam hal ini yang menunjukkan latar belakang sosial, ekonomi, 

dan edukasi responden ditunjukkan pada Gambar IV.12 dan Gambar IV.13.  Pada 

Gambar IV.12 ditunjukkan bahwa dari data responden itu, didapatkan bahwa jenis 

kelamin responden pada kedua kawasan relatif serupa, berimbang antara laki-laki 

dan perempuan, dengan status rumah umumnya rumah sendiri namun pada 

permukiman perairan sungai sejumlah penduduk menempati rumah kontrak/ 

sewa/ kost. Perbedaan yang mencolok terlihat dari lama tinggal/ bermukim 

masyarakat pada kedua kawasan, yaitu pada permukiman muara masyarakatnya 

cenderung menetap, mayoritas lebih dari 10 tahun, sedangkan pada permukiman 

sungai mayoritas pada 1-5 tahun dan 5-10 tahun. 

 

Gambar IV.13 menunjukkan perbedaan lain yang mencolok terkait latar belakang 

responden di kedua permukiman, yang pertama dari segi pendidikan, 

kecenderungan tingkat pendidikan permukiman sungai lebih tinggi dari 

permukiman muara. Permukiman perairan muara didominasi oleh masyarakat 

yang tidak sekolah dan tingkat pendidikan SD sedangkan permukiman sungai 

didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Kedua 

jenjang pendidikan yang mendominasi pada kedua kawasan studi dapat 

diklasifikasikan sebagai masyarakat dengan tingkat keahlian rendah (unskilled 

labor) bahkan tidak memiliki kemampuan baca tulis (illiterate). Berkaitan dengan 

pekerjaan, permukiman muara didominasi oleh nelayan, yang menunjukkan 

keahlian utama mayoritas masyarakat terbatas terkait bidang tersebut. Sedangkan 

pada permukiman sungai didominasi oleh buruh yang umumnya merupakan 

pekerja tanpa keahlian khusus. Terdapat pula masyarakat yang tidak bekerja 

walaupun di bawah 10% yang menunjukkan adanya tenaga yang dapat 

diberdayakan untuk operasional fasilitas sanitasi, namun memerlukan pelatihan 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terkait penghasilan, rata-rata 

penghasilan per hari masyarakat permukiman muara lebih tinggi, dalam hal ini 

sesuai klasifikasi wilayah sebagai desa maju.  
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Gambar IV.12 Jenis kelamin, status rumah tinggal dan lama bermukim responden 

 

 
 

Gambar IV.13 Pendidikan, mata pencaharian dan penghasilan responden 

 

Lebih lanjut, analisis kuesioner masyarakat yang dilakukan dengan variabel sosial 
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manajemen yang merupakan variabel penilaian pada masyarakat terkait potensi 

keberlanjutan aplikasi infrastruktur sanitasi pada masyarakat, khususnya air 

limbah domestik, dijelaskan pada Subbab IV.2.4.2 hingga Subbab IV.2.4.6. 

 

IV.3.2 Variabel Sosial Budaya 

Variabel sosial budaya merupakan variabel yang mengidentifikasi kondisi dan 

perilaku eksisting masyarakat terkait dengan sanitasi, khususnya air buangan yang 

menjadi bahasan dalam penelitian ini, dan air bersih/ air minum yang merupakan 

penunjang dari infrastruktur air buangan. 

 

Terdapat dua variabel bebas dalam variabel sosial budaya, yaitu kondisi eksisting 

dan perilaku terkait air bersih, dan kondisi eksisting dan perilaku terkait air 

buangan (Gambar IV.14). Tiga indikator pertama dalam analisis terkait air bersih 

dan air minum adalah mengenai sumber air dan perlakuan terhadap air. 

Masyarakat  sungai menggunakan PDAM sebagai sumber air utama yang dinilai 

sebagai potensi keberlanjutan berkaitan dengan standar kualitas, kuantitas, dan 

kontinuitas yang tinggi dalam menggunakan PDAM, sedangkan masyarakat  

muara mengunakan air hujan  yang secara kualitas lebih baik dibandingkan air 

permukaan, namun perlu batuan stakeholder dalam pengelolaan agar memenuhi 

kuantitas dan kontinuitasnya. Terkait dengan perlakuan terhadap air untuk 

dikonsumsi sebagai air minum, mayoritas air direbus terlebih dahulu, yang dengan 

tabulasi silang data, merupakan warga dengan sumber air minum utama adalah 

PDAM pada permukiman perairan sungai, dan air hujan pada permukiman 

perairan muara. Terdapat sejumlah responden yang langsung mengkonsumsi air 

minum, namun berdasarkan tabulasi silang data, merupakan masyarakat yang 

membeli air isi ulang/ galon sebagai sumber air minum. Hal tersebut merupakan 

satu indikator baik mengenai standar masyarakat terhadap kualitas air yang 

dikonsumsi. 
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Gambar IV.14 Sumber air bersih, air minum dan pengolahan air minum 

 

Dua indikator berikutnya terkait kuantitas air di musim kemarau yang dianggap 

cukup pada kedua masyarakat yang merupakan parameter yang menunjang 

keberlanjutan (Gambar IV.15), namun jika terjadi ketidakcukupan air, masyarakat 

umumnya mengeluarkan uang yang cukup besar Rp.10.000,- hingga di atas Rp 

20.000,- per hari untuk air bersih/ air minum. Hal ini di satu sisi menunjukkan 

bahwa ada perkiraan harga yang cukup tinggi dari masyarakat terkait dengan 

pengalaman membeli air walaupun kuantitas air umumnya saat ini dianggap 

cukup. Terdapat sejumlah responden pada permukiman perairan sungai yang 

menyatakan tidak membeli air, hal tersebut dapat dianalisis sebagai hal yang 

positif, yaitu terkait dengan keyakinan terpenuhinya kebutuhan air, namun di sisi 

lain dapat pula dianalisis sebagai keengganan mengeluarkan biaya tambahan 

untuk penyediaan air, yang dapat timbul dengan pemikiran terdapat air sungai 

sebagai cadangan sumber air masyarakat. 
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Gambar IV.15  Kuantitas dan biaya tambahan terkait kontinuitas air 

 

Variabel terkait air buangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat dalam 

studi telah memiliki bilik toilet walaupun banyak yang menggunakan lubang di 

lantai khususnya pada masyarakat  muara (Gambar IV.16). Toilet tersebut dinilai 

nyaman dan bersih dengan adanya upaya pemeliharaan khususnya terkait 

kebersihan oleh masyarakat (Gambar IV.17). Hal ini dinilai menunjang 

keberlanjutan aplikasi infrastruktur air buangan.  

 

 

 

Gambar IV.16 Jenis Toilet/ WC Responden 
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Gambar IV.17 Persepsi kenyamanan dan kebersihan toilet, serta upaya perawatan 

 

Dalam kondisi tidak memiliki toilet sendiri atau kondisi toilet pribadi tergenang, 

mayoritas masyarakat menyatakan mencari opsi toilet lain, seperti ke tetangga 

atau toilet umum (Gambar IV.18). Pada masyarakat  muara umumnya yakin 

dengan kondisi toilet mereka yang tidak akan tergenang. Dua jawaban tersebut 

dianggap menunjang keberlanjutan, yaitu dengan masyarakat dianggap sangat 

terbiasa melakukan praktek MCK di bilik toilet dan tingginya keyakinan 

masyarakat bahwa toilet yang ada cukup tinggi sehingga terbebas dari gangguan 

genangan air. Walaupun masyarakat yang memilih dan terbiasa dengan bilik 

toilet, namun masih terdapat masyarakat yang melakukan praktek MCK di sungai.  
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Gambar IV.18 Toilet yang digunakan saat tidak tersedia 

 

IV.3.3 Variabel motivasi 

Variabel motivasi merupakan indikator keberlanjutan pengelolaan fasilitas rumah 

tangga digali melalui motif bertindak dan preferensi kebutuhan akan  sistem 

sanitasi. Variabel motivasi ini mengacu kepada hal-hal yang mendorong untuk 

melakukan sesuatu atau alasan dibalik tindakan. Jawaban yang diberikan akan 

mencerminkan motif/alasan bertindak dan preferensi masyarakat. 

 

Tiga indikator pertama yang ditinjau adalah terkait dengan persepsi kepentingan 

membangun fasilitas air buangan berupa toilet/ WC, yaitu persepsi pentingnya 

memiliki fasilitas toilet, alasan melakukan aktivitas mandi cuci kakus (MCK) di 

sungai/ badan air lain, dan alasan tidak membangun toilet/ WC (Gambar IV.19). 

Mayoritas masyarakat permukiman sungai menilai bahwa memiliki toilet/ WC 

adalah hal yang penting (sangat penting dan penting), sebaliknya masyarakat 

permukiman muara menilai sangat tidak penting. Sebagai alasan melakukan 

kegiatan MCK di sungai/ perairan dan alasan tidak membangun toilet/ WC 

didominasi oleh jawaban terkait ekonomi, yaitu anggapan biaya yang dibutuhkan 

untuk membangun toilet mahal (khususnya pada permukiman perairan sungai). 
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Hal ini juga terlihat dalam jawaban terhadap alasan masih melakukan MCK di 

sungai, yaitu dianggap mudah dan tidak perlu biaya. 

 

 
 

Gambar IV.19  Persepsi kepentingan fasilitas toilet/ WC 

 

Indikator selanjutnya adalah terkait dengan motivasi berpartisipasi dalam kegiatan 

bersama, khususnya terkait pembangunan infrastruktur (Gambar IV.20). Pada 

masyarakat permukiman sungai dan masyarakat permukiman muara semangat 

partisipasi ini menunjukkan kecenderungan yang berbeda, yaitu semangat yang 

tinggi dan sedang terkait  keterlibatan dalam pembangunan desa pada masyarakat 

permukiman sungai, sedangkan masyarakat muara mayoritas memilih tingkat 

semangat rendah. Terkait dengan alasan yang mendorong keterlibatan aktif, 

mayoritas responden di kedua kawasan studi menjawab kaitannya terhadap 

keuntungan individu dan keluarga, sedangkan alasan keengganan pelibatan diri 

adalah terkait waktu senggang. Walaupun memiliki semangat yang berbeda dalam 

ketelibatan terkait pembangunan, namun mayoritas masyarakat permukiman 

sungai dan masyarakat permukiman muara menyatakan saling percaya antar 

masyarakat, yang menunjukkan komitmen dan potensi keberlanjutan infrastuktur 

dengan pengelolaan bersama (Gambar IV.21).  
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Gambar IV.20 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
 

 
 

Gambar IV.21 Tingkat kepercayaan antar masyarakat 

 

Indikator berikutnya terkait prioritas dan preferensi infrastruktur dan jenis toilet 

(Gambar IV.22). Mayoritas masyarakat, baik pada permukiman sungai dan  

permukiman muara tidak memilih infrastruktur air buangan sebagai kebutuhan 

utama infrastruktur. Infrastruktur persampahan dinilai lebih diperlukan pada 

masyarakat  sungai, dan infrastruktur terkait penyediaan listrik dianggap lebih 

diperlukan pada masyarakat muara. Jawaban masyarakat  sungai dan  muara 

serupa terkait sistem dan kepemilikan toilet, yaitu pemilihan sistem toilet/WC 
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basah dan toilet pribadi. Sistem toilet basah umumnya dihubungkan dengan 

ketentuan kepercayaan dan agama, sedangkan kepemilikan toilet pribadi (Gambar 

IV.23) dihubungkan dengan akses, yaitu tidak diperlukannya praktek antre, dan 

mudah dijangkau. 

 

 
 

Gambar IV.22 Prioritas infrastruktur dan pereferensi jenis toilet responden 

 

 
 

Gambar IV.23 Preferensi jenis kepemilikan WC responden 
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IV.3.4 Variabel Kapasitas 

Variabel kapasitas meliputi kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam 

partisipasi terhadap pembangunan, kemampuan masyarakat terkait keterampilan, 

dan opsi teknologi fasilitas sanitasi, serta kemampuan membayar masyarakat. 

Indikator terkait kapasitas partisipasi dalam pembangunan, operasional dan 

pemeliharaan ditunjukkan pada Gambar IV.24. Responden masyarakat 

permukiman sungai mayoritas memilih bentuk partisipasi dari awal hingga akhir 

dan pada awal dan proses pelaksanaan saja, sedangkan pada masyarakat muara, 

selain kedua jawaban tersebut, jawaban memakai dan memelihara saja juga 

mendominasi. Hal ini ditunjang dengan kemampuan partisipasi dalam bentuk 

iuran sebesar Rp. 2000,- hingga Rp. 5000,- per bulan yang menunjukkan 

masyarakat mau mengeluarkan uang namun terbatas sebagai bentuk partisipasi 

terhadap pembangunan infrastruktur. Kapasitas masyarakat dalam memelihara 

fasilitas dinilai cukup tinggi, terlihat dari hanya sedikitnya masyarakat yang 

menganggap pemeliharaan tidak mudah, baik pada masyarakat  sungai maupun 

muara.  

 

 
 

Gambar IV.24 Kapasitas masyarakat dalam partisipasi 
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kebutuhan infrastruktur air buangan, sedangkan masyarakat  sungai lebih pasif 

dengan mayoritas jawaban menunggu bantuan dan menunggu uang cukup. 

Inisiatif keterlibatan dalam kegiatan desa dirasa rendah untuk kedua masyarakat, 

yaitu umumnya terlibat jika diajak. Aspek lain yang dinilai merupakan frekuensi 

masyarakat menghadiri kegiatan desa, dalam hal ini didominasi dengan jawaban 

tidak pernah. Jawaban tersebut dianalisis menunjukkan tingkat inisiatif 

masyarakat yang rendah, namun dengan data penunjang bahwa tidak ada kegiatan 

rutin masyarakat desa, hanya sesekali terkait kesehatan dan penyuluhan, hal 

tersebut tidak bisa mengukur secara langsung tingkat inisiatif masyarakat. 

 

 

Gambar IV.25 Tingkat inisiatif masyarakat 
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pengolahan lebih lanjut, dan biaya pembangunan dan pemeliharaan. Data 

responden terkait sumber daya tersebut ditunjukkan pada Gambar IV.26. 

 

 
 

Gambar IV.26 Sumber daya (material, tenaga kerja) dan pertimbangan 

membangun WC pada masyarakat 
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material lokal, walaupun kesanggupan menyediakan uang untuk membangun 

sistem toilet dan pengolahan minimal (pilihan terendah), yaitu di bawah Rp 
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Gambar IV.27  Preferensi opsi teknologi dan ketersediaan material lokal 
 

 
 

Gambar IV.28 Kapasitas finansial masyarakat 
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jawaban masyarakat ditunjukkan pada Gambar IV.29. Mayoritas pendapat 

masyarakat  sungai dan masyarakat muara terbagi merata antara cukup 

berdampaknya pembangunan oleh pemerintah dan kurang berdampak, cukup 

memenuhi aspirasi masyarakat dan kurang memenuhi (pada masyarakat  sungai 

lebih condong pada cukup memenuhi, masyarakat muara cenderung kurang 

memenuhi), dengan pemberian bantuan yang cukup merata. Program pemerintah 

terkait pembangunan dinilai cukup membantu oleh masyarakat  sungai, namun 

pada masyarakat  muara, jumlah jawaban cukup membantu dan kurang membantu 

berimbang, demikian pula dengan kerja aparat setempat/ aparat desa yang 

dianggap cukup baik oleh masyarakat  sungai namun dianggap kurang baik oleh 

masyarakat muara. Kecenderungan-kecenderungan jawaban masyarakat tersebut 

menunjukkan perlunya peningkatan kerja pemerintah dan aparat desa untuk 

mendukung keberlanjutan, khususnya dalam penerapan sistem pembangunan dan 

pemeliharaan yang memerlukan keterlibatan stakeholder. 

 

 
 

Gambar IV.29 Persepsi masyarakat terhadap pembangunan, peran, dan program 

pemerintah 
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IV.3.6 Variabel Manajemen 

Variabel manajemen menilai komitmen keterlibatan dalam aspek manajemen/ 

pengelolaan  pasif melalui pembayaran  iuran desa, dan opsi pengelola yang 

diharapkan (Gambar IV.30). Pada kedua kawasan, masyarakat yang tidak pernah 

membayar iuran rutin desa jumlahnya cukup tinggi, walaupun pada masyarakat  

sungai berimbang dengan jumlah masyarakat yang selalu membayar. Sedangkan 

untuk sistem pengelolan, pada kedua masyarakat didominasi oleh pengelolaan 

bersama, yaitu masyarakat dengan aparat desa/pemerintah. Hal ini menunjukkan 

kecenderungan keberlanjutan dapat tercapai tetap dengan keterlibatan stakeholder 

pada kedua kawasan. 

 

 
 

Gambar IV.30 Bentuk komitmen dan pengelolaan fasilitas umum masyarakat 
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bahwa baik masyarakat  sungai maupun masyarakat  muara memiliki potensi 

keberlanjutan yang tinggi dalam aplikasi infrastruktur dari segi sosial budaya, dan 

keduanya berada di tingkat sedang pada penilaian peranan stakeholder (aparat 

daerah dan pemerintah) dan kapasitas. Sedangkan terkait motivasi, dan 

manajemen, masyarakat  sungai berada di tingkat tinggi, sedangkan masyarakat  

muara berada di tingkat sedang dalam variabel motivasi, dan rendah dalam 

variabel manajemen. 

 

Sedangkan berdasarkan faktor demografi, dianalisis beberapa faktor demograsi 

yang mempengaruhi faktor penunjang keberlanjutan, memilih kaitan dengan 

tingkat faktor penunjang keberlanjutan masyarakat. Masyarakat yang tinggal lebih 

lama dan masyarakat yang memiliki toilet cenderung memiliki tingkat sosial 

budaya yang lebih tinggi. Adapun detail hasil kuesioner terkait variabel-variabel 

yang digunakan, ditunjukkan pada Lampiran A. 

 

Tabel IV.9  Klasifikasi tingkat faktor penunjang keberlanjutan masyarakat  

sungai 

 

Kategori 

Tingkat Faktor Penunjang Keberlanjutan Masyarakat  Sungai 

Sosial 

Budaya 
Motivasi Stakeholder Kapasitas Manajemen 

Tinggi 60% 52% 32% 32% 43% 

Sedang 24% 47% 62% 62% 24% 

Rendah 16% 1% 6% 6% 33% 

 

TabeI IV.10  Klasifikasi tingkat faktor penunjang keberlanjutan masyarakat  

muara 

 

Kategori 

Tingkat Faktor Penunjang Keberlanjutan Masyarakat  Muara 

Sosial 

Budaya 
Motivasi Stakeholder Kapasitas Manajemen 

Tinggi 56% 35% 24% 24% 29% 

Sedang 44% 57% 72% 72% 15% 

Rendah 0% 8% 4% 4% 56% 
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IV.4 Identifikasi Pengaruh Kondisi Fisik Kawasan Studi Terhadap 

Penerapan Infrastruktur Air Buangan 

Kondisi fisik/ lingkungan kawasan perairan merupakan salah satu faktor utama 

yang menjadi karakteristik kawasan perairan. Pada sub-bab ini dijelaskan 

karakteristik yang secara garis besar terdiri dari dua hal utama, yaitu terkait 

karakteristik perairan dan karakteristik tanah. 

 

IV.4.1 Karakteristik Perairan Sungai Musi dan Kawasan Studi 

Karakteristik perairan Sungai Musi secara umum diperoleh dari data Badan 

Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012 yang 

merupakan data bagian tengah ke hilir Sungai Musi, yaitu: debit sungai 10,5-

12m
3
/ detik pada lokasi di sekitar perbatasan segmen tengah dan hilir (sekitar 120 

km dari muara), 612-760 m
3
/detik pada Pulo Salah Nama, Kota Palembang 

(sekitar 85 km dari muara), dan mencapai 7.500 – 8.400 m
3
/detik pada muara 

Sungai Musi (Sungsang). Data tersebut ditunjang dengan data penelitian (Samuel 

& Susilo, 2008) yang membagi Sungai Musi menjadi tiga segmen dan didapatkan 

adanya kecenderungan penurunan kecepatan arus sungai dari hulu ke hilir. Hal ini 

dianalisis dipengaruhi oleh topografi dan aliran air laut (segmen hulu Sungai 

Musi, topografi menurun secara drastis, 600 M.S.L hingga 40 M.S.L dalam 187 

km, sedangkan segmen tengah dan hilir lebih landai, yaitu perbedaan elevasi 

sekitar 25 m dalam 177 km dan 15 m dalam 146 km). Pada kawasan hilir, 

kecepatan sungai mendekati 0 m/detik, dikarenakan adanya pengaruh laut lepas. 

Faktor lain yang mempengaruhi perubahan debit dan arus secara signifikan adalah 

luas penampang sungai yang cenderung semakin besar semakin ke hilir. 

 

Kualitas air Sungai Musi dari hulu ke hilir tidak terlihat suatu kecenderungan 

perubahan yang signifikan. Aliran yang stagnan pada hilir Sungai Musi, disertai 

dengan debit sungai dan penampang sungai yang besar, serta adanya pengaruh 

pasang surut air laut, dianalisis menjadi salah satu faktor data kualitas air yang 

acak, khususnya terhadap jarak. Sedangkan kualitas air pada Sungai Musi 

terhadap waktu, terindikasi adanya penurunan kualitas Sungai Musi, khususnya 

terkait pencemar organik (BOD dan COD) walaupun secara umum kualitas 
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Sungai Musi masih memenuhi kualitas Kelas I dan Kelas II pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.  

 

Selain parameter kualitas air yang terkait dengan zat pencemar umum, yaitu zat 

organik, nitrogen, dan fosfat, dalam penelitian ini dicermati juga beberapa kualitas 

air yang erat kaitannya dengan umur bahan bangunan, secara spesifik beton yang 

umum digunakan, yaitu klorida (Cl) (Suprenant, 1991; McLeish dkk., 1994; 

Sulistyoweni dkk., 2002; Ahmad, 2003; Leake, 2003), sulfat (SO4) (Suprenant, 

1991; McLeish dkk., 1994; Sulistyoweni dkk., 2002; Leake, 2003); pH 

(Suprenant, 1991; McLeish dkk., 1994; Ahmad, 2003; Leake, 2003) dan ion-ion 

lainnya, termasuk nitrat yang menjadi salah satu parameter uji pada Sulistyoweni 

dkk., 2002. Data pengamatan tahunan beberapa parameter yang mempengaruhi 

umur konstruksi infrastruktur menunjukan jangkauan data yang cukup lebar pada 

tiap titik pengamatan, menunjukkan kondisi kualitas air pada sungai berubah-ubah 

secara signifikan (acak) yang dianalisis berhubungan dengan kondisi lebar sungai, 

debit, dan arus sungai yang sangat besar. Sebagai data tambahan yang diharapkan 

mewakili kondisi kualitas air pada permukiman yang menjadi fokus dalam 

penelitian, dilakukan pengambilan beberapa sampel air pada kawasan 

permukiman (November 2014), yaitu sampel air permukaan permukiman muara, 

air permukaan permukiman sungai, dan air tanah permukiman sungai. Sampel air 

tanah didapatkan dari masyarakat yang menanam pipa ke dalam tanah/ lumpur 

rawa dan menggunakan sistem perpompaan untuk sumber air bersih. Pada sampel 

air tersebut didapatkan data pH yang berada pada jangkauan data pH pada data 

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Sumatera Selatan. Demikian juga data 

sulfat dan nitrat pada air permukaan permukiman sungai. Namun, pada sampel air 

permukaan permukiman muara dan air tanah permukiman sungai didapatkan 

angka klorida dan sulfat yang sangat tinggi jika dibandingkan data tahunan BLH 

Propinsi Sumatera Selatan. 

 

Kondisi tinggi muka air pada kawasan penelitian bervariasi, baik pada 

permukiman  sungai maupun  muara. Kedua kawasan tersebut dipengaruhi pasang 

surut Sungai Musi yang bermuara ke Selat Bangka. Pola pasang surut pada kedua 
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kawasan penelitian serupa, yaitu pasang surut asimetris dengan waktu yang 

diperlukan dari kondisi surut terendah menuju pasang tertinggi jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan dari pasang tertinggi hingga surut 

terendah (Gambar IV.31; Gambar IV.33). Tipe pasang surut harian merupakan 

tipe tunggal, yaitu satu kali pasang dan satu kali surut dalam satu hari, dan 

terdapat beberapa hari yang merupakan tipe campuran cenderung tunggal.  

 

Perbedaan yang terlihat antara kawasan muara dan kawasan sungai adalah tinggi 

muka air pasang dan surut, serta waktu terjadinya pasang tertinggi dan surut 

terendah dalam satu hari. Data pasang surut pada kedua kawasan studi dalam satu 

bulan yang menunjukkan variasi ketinggian air pasang per hari yang secara 

keseluruhan, tinggi muka air pasang pada kawasan sungai lebih rendah 

dibandingkan kawasan muara, dengan ketinggian air pasang perbani (neap tide) 

pada kawasan sungai sebesar 0,3-0,5 m dan ketinggian air pasang purnama 

(spring tide) sebesar 1,5-1,6 m, sedangkan pada permukiman muara 0,4-0,6 m dan 

2,0-2,1 m (Gambar IV.32). Dengan adanya variasi perubahan muka air secara 

signifikan dan berkala, konstruksi yang berada di bawah batas pasang tertinggi 

muka air mengalami perubahan tekanan lingkungan secara berkala. Pengaruh 

gelombang/ arus air juga menjadi suatu faktor pertimbangan, walaupun untuk 

kawasan studi dianggap tidak terlalu signifikan (Samuel dkk., 2002 menganalisis 

arus Sungai Musi bagian tengah sebesar 0,1-0,4 m/s dan bagian hulu <0,2 m/s). 

 

Berdasarkan karakteristik perairan Sungai Musi, khususnya pada kawasan studi, 

yaitu permukiman sungai Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan 

permukiman muaran Sungsang, Kab. Banyuasin, dianalisis faktor-faktor kondisi 

perairan yang mempengaruhi konstruksi secara umum pada Tabel IV.11. 
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Gambar IV.31 Grafik Pasang Surut di Kawasan Muara (Sungsang) dan Kawasan 

Sungai (Palembang) 10 -12 Oktober 2010 (Sumber : Data 

Sekunder Universitas Sriwijaya; WXTide version 4.70) 
 

 

 

 

Gambar IV.32 Grafik Pasang Surut 1-31 Januari 2011 a) Kawasan Muara b) 

Kawasan Sungai  (Sumber : Data Sekunder dari Universitas 

Sriwijaya; WXTide version 4.70) 
 

a) 

b) 
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Gambar IV.33  Rata-rata Periode Variasi Ketinggian Air per Tahun Data 2010-

2014 (Sumber : Data Sekunder dari Universitas Sriwijaya; 

WXTide version 4.70) 
  

IV.4.2 Karakteristik tanah kawasan studi 

Permukiman sungai dan  muara memiliki kondisi tanah dengan karakteristik rawa, 

yaitu kondisi kawasan dengan tanah secara permanen terkondensasi dengan air 

dan memiliki area tergenang musiman atau sepanjang tahun (Subagyo, 2006; 

Djonoputro dkk., 2010). Karakteristik tanah yang lunak dengan kandungan air 

yang sangat tinggi menjadi tantangan dalam penerapan infrastruktur sanitasi yang 

umum diaplikasikan, baik dari segi kesulitan, permbiayaan, maupun potensi 

permasalahan dan kegagalan (Navarro, 1994; Djonoputro dkk., 2010; Djonoputro 

dkk., 2011). Hal ini menyebabkan kondisi tanah pada kedua kawasan studi perlu 

mendapat perhatian untuk mencapai infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan. 

Pengujian tanah  pada kawasan studi hanya memungkinkan dilakukan di daerah 

permukiman sungai yang memiliki kawasan yang tidak tergenang cukup luas. 

Pengambilan data primer dengan boring log dan sondir dilakukan pada dua titik di 

kawasan Kelurahan 3-4 Ulu. Karakteristik tanah yang didapatkan pada pengujian 

data primer yang dilakukan ditunjukkan pada Tabel IV.12. 
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Tabel IV.11 Analisis potensi kerusakan bangunan terkait kondisi perairan 

 

Analisis potensi kerusakan 
Kondisi Air Tanah Kawasan 

Permukiman Sungai 
Kondisi Air Permukaan Kawasan Permukiman Muara Referensi 

Agresivitas terhadap beton dan baja dalam 

rentang 1/10 kualitas air laut hingga 2x air laut 

dalam parameter daya hantar listrik 

(konduktivitas), konsentrasi klorida (Cl-) dan 

sulfat (SO4
2-

)  

<1/10 air laut = tidak agresif Di antara kondisi ¼ air laut dan ½ air laut. ¼ air laut = 

agresif ringan karena pengaruh Cl
-
 ½ air laut : agresif 

sedang karena pengaruh SO4
2-

 terhadap beton, dan potensi 

agresif ringan karena pengaruh Cl
-
 terhadap baja. 

(Leake, 2003) 

Laju korosi jenis tulangan besi ST 37 selama 

60 hari dalam kondisi air tanah, air rawa 

(Cengkareng), air rawa kondisi 5x dan 10x 

konsentrasi SO4
2-

, air rawa kondisi 5x dan 10x 

konsentrasi Cl
-
, dan air rawa dengan kondisi 

5x dan 10x NO3
-
 dengan peningkatan laju 

korosi yang signifikan dengan perendaman 

tulangan besi secara berkala 

Konsentrasi klorida : 

Lebih rendah dari air tanah dan air rawa → 

Laju korosi < 5 MPY; perendaman berkala 

< 14,467 MPY 

Konsentrasi sulfat : 

Di antara air tanah dan air rawa → Laju 

korosi 5-6.2 MPY; perendaman berkala 

6,395MPY -14,467 MPY 

Konsentrasi Nitrat : 

Di antara air rawa dan air rawa 5x NO3 → 

Laju korosi 5,098 MPY – 11,391 MPY; 

perendaman berkala ; 14,467 MPY – 

32,304 MPY 

Konsentrasi klorida :  

Lebih tinggi dari air rawa dengan 10x konsentrasi klorida 

→ laju korosi :  >24,29 MPY (mil per year); dengan 

perendaman berkala : >35,749 MPY; 

Konsentrasi sulfat : 

Di antara kualitas air rawa dan kualitas air rawa 5x SO4 → 

laju korosi 5,098MPY hingga 18,091MPY; dengan 

perendaman berkala : 14,4 MPY – 34,78 MPY 

Konsentrasi nitrat : 

Sama dengan air rawa cengkareng → laju korosi : 5,098 

MPY ; dengan perendaman berkala : 14,467 MPY 

Sulistyoweni 

dkk, 2002 

Konsentrasi sulfat pada air tanah dan pada air 

laut menimbulkan reaksi pada trikalsium 

aluminat (C3A) pada semen yang 

menyebabkan pembengkakan dan disintegrasi 

terkait pada beton, juga bereaksi dengan 

kalsium hidroksida membentuk gipsum yang 

ringan dan mudah terbawa air. Pada kondisi 

anaerob, bakteri pemakan sulfat (sulphate-

reducing bacteria) menghasilkan hidrogen 

sulfida dan asam sulfur yang dapat merusak 

beton. 

Adanya potensi pembengkakan dan 

disintegrasi terkait pada beton 

Potensi pembengkakan dan disintegrasi terkait pada beton 

tinggi 

Suprenant, 

1991; 

McLeish ., 

1994 
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Tabel IV.11  Analisis potensi kerusakan bangunan terkait kondisi perairan (lanjutan) 

 

Analisis potensi kerusakan 
Kondisi Air Tanah Kawasan 

Permukiman Sungai 

Kondisi Air Permukaan Kawasan 

Permukiman Muara 
Referensi 

Ketentuan pemilihan semen, rasio air-semen maksimum, dan 

f’c minimum beton pada lingkungan sulfat  

Dalam air 0-150 mg/L → tidak ada 

ketentuan khusus 

Dalam air 150-1500 mg/L → Jenis semen : 

II,IP(MS), IS(MS), P(MS),I(PM)(MS), 

I(SM)(MS); rasio maksimum air-semen : 

0,5; f’c minimum 28 Mpa 

(Badan 

Standardisasi 

Nasional, 

2002) 
Peletakan konstruksi bangunan beton mempengaruhi tingkat 

potensi korosi : 

 Zona atmosfer : tidak terpercik air, namun oksigen 

terpenuhi dan ada pengaruh garam yang menguap pada 

udara → potensi kerusakan sedang 

 Zona terpercik : mengalami kontak dengan air, dan 

memiliki kontak dengan oksigen → potensi kerusakan  

tinggi (aktifnya reaksi klorida dan karbonasi terhadap 

tulangan, dan pengaruh sulfat terhadap semen) 

 Zona tenggelam : tidak mengalami kontak dengan 

oksigen, kontak secara menerus dengan air  → potensi 

kerusakan sedang (pori-pori beton tertutup air, klorida 

dapat bereaksi dengan tulangan namun secara umum 

proses korosi lambat karena tidak adanya oksigen, ada 

potensi korosi dari aktivitas sulfate reducing bacteria) 

 Zona terpengaruh pasang surut (berada di antara 

ketinggian air pasang tertinggi dan surut terendah → 

potensi kerusakan tinggi (aktifnya reaksi klorida dan 

karbonasi terhadap tulangan, dan pengaruh sulfat terhadap 

semen) 

Potensi kerusakan sedang (konsentrasi zat 

korosif rendah, namun terletak pada zona 

pasang surut dengan perubahan tinggi air 

yang signifikan) 

Potensi kerusakan tinggi (konsentrasi zat 

korosif tingg, terletak pada zona pasang 

surut dengan perubahan tinggi air yang 

signifikan) 

Suprenant, 

1991; 

McLeish, 

1994; 

Sandberg & 

Cementa, 

1996 

Hukum Archimedes berlaku untuk menjaga benda tenggelam, 

melayang dan terapung pada perairan, terkait dengan tekanan 

air yang juga dipengaruhi berat jenis air (air dengan salinitas 

tinggi memiliki berat jenis yang lebih tinggi) 

Pasang surut air tawar : potensi perubahan 

tekanan lingkungan tinggi, karena 

ketinggian air berubah-ubah secara kontinu 

Pasang surut air payau : potensi perubahan 

tekanan lingkungan sangat tinggi, karena 

ketinggian air berubah-ubah secara kontinu 

dengan kualitas air yang memiliki salinitas 

sedang 

Koekoek, 

2010; 

Sumidjan, 

2012 
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Tabel IV.12 Data karakteristik tanah pada permukiman sungai 

 

 

Sampel Tanah B1 Keterangan karakteristik Sampel Tanah B2 Keterangan karakteristik 

Profil tanah 

umum 

Lumpur berwarna kehitaman 

hingga kedalaman 3,75 m, tanah 

dengan karakteristik lempung 

hingga mencapai tanah tidak 

terganggu kedalaman 6m, muka 

air tanah pada kedalaman 0,5 m 

  Lumpur berwarna kehitaman 

hingga kedalaman 3,75 m, 

tanah dengan karakteristik 

lempung hingga mencapai 

tanah tidak terganggu 

kedalaman 6m, muka air 

tanah pada kedalaman 0,5 m 

  

Penggolongan 

AASHTO 

Golongan A-5 tanah lanau dengan tingkat kekenyalan 

(keplastisan) sedang, tingkat elastisitas 

yang tinggi dengan keberadaan batas 

cairan yang tinggi sebagai indikator,  

tekstur halus, sehingga sering dianggap 

lempung, dan merupakan tanah yang 

paling tidak stabil.  

Golongan A-7-5 tanah lempung plastis, tingkat indeks 

kekenyalan (keplastisan) sedang, 

memungkinkan memiliki elastisitas 

tinggi terkait dengan perubahan 

volum 

  Indeks kelompok : 13 0 kualitas tanah dasar terbaik untuk 

konstruksi, 20 kualitas tanah dasar 

terburuk 

Indeks kelompok : 22 0 kualitas tanah dasar terbaik untuk 

konstruksi, 20 kualitas tanah dasar 

terburuk 

Kadar air 170, 29 % Pada umumnya berkisar 0-70%, namun 

namun kadar air di atas 100% terkadang 

ditemukan untuk tanah lunak di bawah 

muka air tanah (Coduto dkk, 1999). 

Terlebih lagi terkait jenis tanah yang 

termasuk tanah lanau-lempung yang 

memiliki kemampuan menyerap dan 

menyimpan air yang tinggi, dengan 

kondisi tanah yang kontak dengan air 

secara berkala dan menerus 

menyebabkan tanah jenuh air 

(Youdeowei & Nwankwoala, 2013) 

93,84% Umumnya berkisar 0-70%, namun 

namun kadar air di atas 100% 

terkadang ditemukan untuk tanah 

lunak di bawah muka air tanah 

(Coduto dkk, 1999). Terlebih lagi 

terkait jenis tanah lanau-lempung 

yang memiliki kemampuan menyerap 

dan menyimpan air yang tinggi, 

dengan kondisi tanah yang kontak 

dengan air secara berkala dan 

menerus menyebabkan tanah jenuh 

air (Youdeowei & Nwankwoala, 

2013) 
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Tabel IV.12 Data karakteristik tanah pada permukiman  sungai (lanjutan) 

 

  Sampel Tanah B1 Keterangan karakteristik Sampel Tanah B2 Keterangan karakteristik 

Unit berat 1,421 g/cm
3
 atau 13,9 kN/m

3
 untuk kondisi tanah di bawah muka air 

tanah dapat merupakan tanah jenis CH 

(lempung plastisitas tinggi), CL 

(lempung plastisitas rendah), MH 

(lanau plastisitas tinggi), atau ML 

(lanau plastisitas rendah) (Unified Soil 

Classification dalam Coduto dkk, 

1999) 

1,421 g/cm
3
 atau 13,9 kN/m

3
 untuk kondisi tanah di bawah 

muka air tanah dapat 

merupakan tanah jenis CH 

(lempung plastisitas tinggi), 

CL (lempung plastisitas 

rendah), MH (lanau plastisitas 

tinggi), atau ML (lanau 

plastisitas rendah) (Unified 

Soil Classification dalam 

Coduto dkk, 1999) 

Specific gravity 2,64 mineral feldsapar untuk mineral bukan 

lempung 

2,63 mineral kaolinit untuk 

lempung (lempung yang 

sangat stabil, tidak 

mengembang signifikan) 

Konsistensi tanah 

: batas cair (liquid 

limit) 

50,10% Kadar air > LL; konsistensi cair, tanah 

dapat mengalir dan mudah berubah 

bentuk (Coduto dkk, 1999) 

59,70% Kadar air > LL; konsistensi 

cair, tanah dapat mengalir dan 

mudah berubah bentuk  

(Coduto dkk., 1999)) 

Konsistensi tanah 

: indeks plastis 

7,23% plastis rendah, dengan kekuatan tanah 

pada saat kering rendah, dan mudah 

hancur dengan jari 

15,50% plastis sedang, dengan 

kekuatan tanah saat kering 

menengah, sulit untuk 

dihancurkan dengan jari 
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Tabel IV.12 Data karakteristik tanah pada permukiman  sungai (lanjutan) 

 

  Sampel Tanah B1 Keterangan karakteristik Sampel Tanah B2 Keterangan karakteristik 

Profil tanah (cone 

penetration test) 

 

lapisan tanah organik hingga 

kedalaman 3 m, kondisi lanau 

berpasir-pasir berlanau-lanau 

berlempung mendominasi hingga 

kedalaman 15 m, kemudian didapatkan 

konsistensi tanah lanau berpasir, pasir 

berlanau, dan pasir hingga kedalaman 

21 m dan sekitar 1 m berikutnya 

sitemukan konsistensi pasir berkerikil 

hingga pasir dan dilanjutkan dengan 

tanah keras. 

 

organik ditemukan dari 

kedalaman 2 m hingga sekitar 

5 m, kemudian ditemukan 

lapisan tanah lempung sekitar 

1 m dan selanjutnya hingga 

kedalaman 17 m didapatkan 

tanah dengan konsistensi 

lanau-lempung-pasir dengan 

kondisi lanau berlempung-

lempung berlanau 

mendominasi hingga 

kedalaman 15 m, lalu 

konsistensi tanah lanau 

berpasir, pasir berlanau, dan 

pasir hingga kedalaman 23 m, 

dan sekitar 1 m berikutnya 

sitemukan konsistensi pasir 

berkerikil hingga pasir dan 

dilanjutkan dengan tanah 

keras. 
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Untuk menganalisis pengaruh kondisi tanah kaitannya dengan bangunan, 

dilakukan simulasi potensi deformasi dan konsolidasi tanah terkait dengan 

aplikasi bangunan dan infrastruktur pengolahan air limbah yang diaplikasikan 

pada kawasan studi, dilakukan analisis penurunan tanah dengan metode elemen 

hingga (Finite Element -FE), dengan bantuan software PLAXIS 8.2. 

 

Digunakan empat macam skenario konstruksi berdasarkan aplikasi infrastruktur 

pengolahan air limbah yang diterapkan, khususnya yang dianalisis memiliki 

permasalahan fisik terkait tanah, dengan hasil masing-masing ditunjukkan pada 

Tabel IV.13 

 

Tabel IV.13 Deformasi Skenario Pembangunan Infrastruktur (Apriadi, 2014) 

 

  

Jenis Konstruksi 

Bangunan 
Nilai deformasi 

Skenario 1 
Rumah + tangki septik 

beton di bawah rumah 
Total : 243,08 x 10

-3
 m 

Skenario 2 
Rumah + tangki septik 

fiber di bawah rumah 
Total : 211,25 x 10

-3
 m 

Skenario 3 
Rumah + tangki septik 

beton terpisah dari rumah 

a. Rumah : 85,66 x 10
-3

 m 

b. Tangki septik : 47,5 x 10
-3

 m 

Skenario 4 
Rumah + tangki septik 

fiber terpisah dari rumah 

a. Rumah : 85,66 x 10
-3

 m 

b. Tangki septik : 42,5 x 10
-3

 m 

 

Beberapa asumsi digunakan, di antaranya beban rumah ditentukan sebagai beban 

merata sebesar 305,8 KN/m
2
 meliputi beban konstruksi rumah debagai beban mati 

dan beban penghuni rumah sebagai beban hidup. Tangki septik ditentukan 

memiliki volume 9,6 m
3
 dengan beban merata sebesar 51,8 KN/m

2
 untuk fiber 

dan 149,6 KN/m
2 

untuk beton, yang mencakup beban konstruksi dan beban isi 

(dengan berat jenis air).  

 

Pada skenario konstruksi bangunan rumah yang dilengkapi dengan pengolahan air 

limbah setempat yang terletak di bawah bangunan besarnya cukup besar, potensi 

deformasi yang ditimbulkan cukup besar, dan dianalisis dapat menimbulkan 
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pergerakan yang signifikan pada konstruksi bangunan. Pada skenario konstruksi 

bangunan air limbah yang diletakkan terpisah dari rumah, dengan sistem 

penyaluran, potensi deformasi bangunan pengolahan air limbah jauh lebih kecil 

dibandingkan deformasi bangunan rumah, sehingga berpotensi menimbulkan 

permasalahan pada sistem penyaluran air limbah 

 

IV.5 Permasalahan Aplikasi Infrastruktur Sanitasi pada Kawasan Studi 

Kawasan studi permukiman perairan sungai yang menjadi obyek studi ini 

merupakan kawasan yang termasuk maju dalam penerapan sistem sanitasi dengan 

keberadaan fasilitas toilet yang dilengkapi sistem pengolahan air limbah, 

khususnya beberapa fasilitas toilet dan pengolahan komunal air limbah domestik. 

Sedangkan pada kawasan studi permukiman  muara tidak ditemukan adanya 

penerapan sistem pengolahan air limbah domestik. Berdasarkan observasi pada 

kawasan  sungai, ditemukan beberapa permasalahan yang ditemukan pada 

observasi lapangan (Tabel IV.14), ataupun disampaikan oleh masyarakat maupun 

pemangku kepentingan terkait.  

 

Dari pemaparan data observasi dan wawancara terhadap pemangku kepentingan, 

permasalahan aplikasi sistem pengolahan air limbah pada kawasan studi dan 

kawasan lain dengan kondisi fisik serupa dapat dikelompokkan berdasarkan 

material yang digunakan pada sistem pengolahan, yaitu : 

1. Material beton : a) kerusakan berupa keretakan/ pecahnya dinding tangki, 

b) potensi korosi (termasuk pada material-material lain yang juga korosif), 

c) rembesan air ke dalam tangki, d) spesifikasi syarat pembangunan di 

kawasan perairan yang sulit dikontrol 

2. Material fiber atau kedap air ringan lainnya : a) pergerakan tangki terkait 

bobot tangki terhadap air, khususnya dengan adanya pergerakan dan 

perubahan ketinggian air, b) kekuatan material jika terkena benturan 

3. Sistem perpipaan : Pengaliran tidak optimal dan atau pipa patah 
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Tabel IV.14 Permasalahan infrastruktur sanitasi terkait kondisi fisik berdasarkan 

observasi (Studi lapangan September 2013) 

 

Gambar Lokasi Permasalahan 

 

Instalasi Pengolahan Air 

limbah Komunal Kecamatan 

Seberang Ulu I – mengolah air 

limbah dari permukiman 

“masyarakat berpenghasilan 

rendah blok 2” dan satu buah 

fasilitas toilet komunal 

Rembesan air ke dalam 

fasilitas tambahan kotak beton 

yang digunakan sebagai 

penyangga tangki pengolahan 

fiber  

 

Pengapungan fasilitas 

pengolahan air limbah dengan 

material fiber 

Endapan karat (korosi) pada 

fasilitas permukaan fiber dan 

fasilitas tambahan tangga besi 

sepenuhnya berkarat 

   Toilet komunal Kecamatan 

Seberang Ulu I “Program 

SANIMAS” dengan tangki 

septik beton di bawah fasilitas 

toilet 

Retakan pada fasilitas 

pengolahan air limbah 

 

Toilet komunal Kecamatan 

Seberang Ulu I dengan 

pengolahan air limbah 

berbahan fiber dengan 

perkerasan pasangan bata 

menempel 

Pengaliran tidak optimal 

fasilitas perpipaan pengolahan 

air limbah sehingga air limbah 

tidak mengalir dan pipa 

diputus oleh warga 

 

IV.6 Rekapitulasi Analisis Pengaruh Kondisi Fisik Kawasan Terhadap 

Potensi Permasalahan Aplikasi Infrastruktur Pengolahan Air limbah 

Berdasarkan analisis pengaruh karakteristik perairan dan karakteristik tanah 

kawasan studi terhadap konstruksi (sub-bab IV.3.1 dan sub-bab IV.3.2) dan 

dibandingkan dengan permasalahan konstruksi infrastruktur air limbah domestik 

pada kawasan studi (sub-bab IV.3.3), maka karakteristik fisik kawasan studi dan 

potensi permasalahan yang timbul direkapitulasi pada Tabel IV.15. 

Observasi 

Gambar Perencanaan 
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Tabel IV.15 Rekapitulasi analisis pengaruh kondisi fisik kawasan studi terhadap potensi permasalahan aplikasi infrastruktur pengolahan 

air limbah 

 

 

Keretakan bangunan pengolahan air limbah 

material beton 

Permasalahan penyaluran 

air limbah Perubahan 

pengapungan 

material fiber 

Korosi 

Tulangan 

Beton 

Pembengkakkan 

porositas beton 

Pergerakan 

bangunan 

Kerusakan 

perpipaan 

Perubahan 

kemiringan 

pipa 

Pengaruh Kondisi Perairan 

Kondisi permukiman  sungai : air tawar, 

klorida dan sulfat rendah, pasang surut 

dengan perbedaan  

Potensi sedang Potensi sedang 

   

Potensi tinggi 

Kondisi permukiman  muara : air salin, 

klorida dan sulfat tinggi, pasang surut 

dengan perbedaan muka air signifikan 

Potensi tinggi Potensi tinggi 

   

Potensi tinggi 

Pengaruh Kondisi Tanah (berdasarkan analisis kondisi tanah permukiman  sungai) 

Bangunan Pengolahan Menyatu dengan 

Bangunan Rumah   
 Potensi tinggi 

  
Potensi sedang 

Bangunan Pengolahan Terpisah dengan 

Bangunan Rumah  
 

Potensi 

sedang 

Potensi 

tinggi 

Potensi 

tinggi 
Potensi rendah 
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Bab V Kriteria dan Opsi Teknologi Sistem Pengambilan 

Keputusan (Decision Support System – DSS)  

 

Penyusunan DSS dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama terkait 

penentuan kriteria yang digunakan, tahap pengambilan keputusan serta metoda 

pemilihan yang digunakan dengan hasil akhir algoritma sistem pengambilan 

keputusan untuk diaplikasikan sebagai program yang dapat digunakan oleh 

pengguna dalam menentukan sistem pengolahan air limbah domestik. Pada Bab V 

ini pembahasan dibatasi oleh penentuan kriteria disertasi penentuan nilai dan 

bobot untuk penilaian berdasarkan analisis faktor kapasitas (capacity factor 

analysis – CFA) 

 

V.1 Penentuan Kriteria dan Penilaian dalam DSS 

Penentuan kriteria keberlanjutan menggunakan dua pendekatan, yaitu berdasarkan 

kriteria keberlanjutan yang diajukan dalam berbagai literatur dan data lapangan 

kawasan studi. Kriteria keberlanjutan umum yang diajukan dari berbagai literatur 

dianalisis dengan analisis isi (Lampiran B) sehingga didapatkan daftar panjang 

faktor penentu keberlanjutan, yaitu sebanyak 72 kriteria. Dengan pendekatan 

deskriptif terkait kesesuaian dengan kondisi Indonesia dan penelitian ini, serta 

terkait data kawasan studi (Lampiran C), kriteria tersebut kemudian 

dikelompokkan sebagai kriteria yang digunakan dalam pemilihan sistem 

pengolahan. Pengelompokkan yang dilakukan ditunjukkan pada Tabel V.1. 

 

Tabel V.1 Pengelompokkan unsur-unsur kriteria pada literatur menjadi kriteria 

pemilihan (Guruminda, 2015) 

 

Faktor Sub. Faktor 
Unsur Sub. Faktor (referensi yang menyatakan 

- mengacu pada Tabel III.5) 

Layanan 

Kemampuan 

pelayanan 

Debit air limbah(E, F, J); Kebutuhan Lahan (B); 

Space/ruang (G) 

Kelengkapan 

pengolahan 

Pengelolaan lumpur (A, B); estetika (E,G); 

Kelengkapan Proses/Pengolahan (E,I); Akses 

manhole (A); Bidang resapan (A); Kebutuhan 

bahan kimia (B); 

Beban 

pencemar 

Parameter BOD (A, G, J); Beban pencemar (E); 

Parameter N (G, J);  Parameter P (G, J); 

Parameter bau (G, I); Efisiensi pengolahan (B,I) 
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Tabel V.1 Pengelompokkan unsur-unsur kriteria pada literatur menjadi kriteria 

pemilihan (Guruminda, 2015) (lanjutan) 

 

Faktor Sub. Faktor 
Unsur Sub. Faktor (referensi yang 

menyatakan-mengacu pada Tabel III.5) 

SDM & 

Kelembagaan 

Kelembagaan Kelembagaan/institusional (A, C, F, H); Regulasi 

(A, F); Peran pemerintah (A); Fasilitas sosial (A); 

Fasilitas edukasi (A); Perizinan (E); Kewenangan 

administratif (F); Proses Administrasi (F); 

Pemerintahan (F); Jaringan penyedia (supply) (F); 

Sektor swasta (F); Tingkat (rating) ikatan (F); 

Model bisnis (H) 

Sumber daya 

manusia 

Sosial Budaya ( F, H, J); Kompetensi petugas (A, 

G); Sumber daya manusia (F, G); Ketersediaan 

profesional (F); Ketersediaan tenaga ahli (F); 

Ketersediaan tenaga ahli (F); Ketersediaan Tenaga 

non ahli (F); Ketersediaan Tenaga buta huruf (F); 

Kesamaan  (F); Kasta (F) 

Teknis 

Periode desain Periode desain  (D, E, H); Periode desain lumpur 

(A); Penggunaan Bahan/Material (D, J); 

Kondisi tanah 

dan topografi 

Lokasi (E, I); Hidrologi (J); Karakteristik tanah (I) 

Kedalaman 

muka air tanah 

Kemudahan Konstruksi /penggunaan (B, D, J); 

Adaptasi masalah teknis (I); Kedalaman air tanah 

(I) 

Jarak dengan 

badan air 

Kesehatan (D, H, J); Pembuangan ke air tanah 

(E); Pembuangan ke badan air (E, J); Dampak 

terhadap orang lain (I) 

Ekonomi dan 

Lingkungan 

Kemampuan 

finansial 

masyarakat 

Biaya operasional & pemeliharaan (A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J); Biaya modal (B, C, D, E, F, G, H, 

J); Ekonomi & Finansial (F, G, H, J); Tarif 

penggunaan (F, G); Budget (F); Hutang (F); 

Persentase dari budget (F) 

Daya dukung 

lingkungan 

Daya dukung lingkungan (B, F, I); Pembuangan 

ke atmosfer (E); Sensitifitas (F); Kuantitas (F); 

Dampak terhadap lahan sekitar (I); Kualitas 

Efluen (A) 

Ketersediaan 

energi 

Kebutuhan energi (B, C, F, G, I); Sumber utama 

listrik (F); Cadangan listrik (F); frekuensi padam 

listrik (F); Konservasi energi (I) 

 

Empat kriteria utama yang dipilih merupakan : 

1. Layanan (service), mencakup hal-hal terkait kinerja dan kemampuan opsi 

teknologi dalam lingkup pengolahan air limbah domestik. Dibagi menjadi 

tiga faktor utama, yaitu : 1) kapasitas pengolahan, terkait dengan debit 

(kuantitas) air limbah yang dapat diolah terhadap luas/ ruang, 2) 

kelengkapan pengolahan, terkait dengan jenis-jenis pengolahan yang 
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terlingkupi dalam penerapan teknologi, 3) beban pencemar, dalam hal ini 

terkait kapasitas dari segi kualitas air limbah yang dapat diolah. 

2. Sumber daya manusia dan kelembagaan, mencakup faktor-faktor 

penunjang yang berhubungan dengan kapasitas manusia, dari segi 

administratif (yang terkait pada kompleksitas kelembagaan) dan dari segi 

kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasional dan 

pengelolaan teknologi. 

3. Teknis, mencakup faktor-faktor teknis pembangunan dan keberlanjutan 

penerapan teknologi. Termasuk di dalamnya : 1) Periode desain yang 

ditentukan dalam perencanaan sebagai umur teknis dari sistem yang akan 

diterapkan, 2) Topografi yang menentukan kemungkinan penempatan 

teknologi yang diterapkan, 3) Jarak dengan badan air yang mempengaruhi 

pengelolaan efluen pengolahan, 4) Kedalaman muka air tanah, yang secara 

teknis merupakan persyaratan dalam penerapan beberapa teknologi terkait 

dengan kemungkinan/ potensi pencemaran air tanah. 

4. Ekonomi dan lingkungan, mencakup : 1) aspek finansial masyarakat yang 

merupakan salah satu aspek krusial pada kapasitas masyarakat dalam 

melihat keterjangkauan suatu opsi teknologi secara umum; 2) daya dukung 

lingkungan, terkait kondisi badan air penerima; 3) kemampuan masyarakat 

menyediakan energi dan sebaliknya kemampuan teknologi menghasilkan 

energi 

 

Kriteria-kriteria tersebut merupakan kriteria yang akan ditindaklanjuti sebagai 

sistem penilaian potensi keberlanjutan berdasarkan analisis faktor kapasitas 

(CFA). Penilaian ini disusun sebagai sistem penilaian yang umum dapat 

diaplikasikan pada kondisi permukiman apa pun dengan penilaian terkait kondisi 

permukiman dan masyarakat yang ada. Kriteria-kriteria yang digunakan tidak 

semata terkait aspek masyarakat, namun juga terkait teknis dan lingkungan, 

dengan adanya kriteria ketinggian muka air, jenis kawasan/ tanah, dan kondisi 

spesifik yang sebelumnya telah diadaptasi dalam bentuk seleksi pada DSS yang 

dikembangkan Fabrega (2007). Prosedur penilaian sendiri disusun dengan 

mengadaptasi sistem CFA yang sebelumnya dikembangkan oleh Henriques dkk., 



 

160 

(2011), Pailla dkk. (2011), dan Bouabid & Louis (2015). Sistem penilaian ini 

dapat digunakan sebagai sistem penilaian mandiri. Pada penelitian ini, pemenuhan 

kriteria tidak dijadikan aspek seleksi seperti halnya pada CFA yang telah 

dikembangkan, namun dijadikan telaahan lebih lanjut dalam aplikasi teknologi 

pada kawasan untuk menjamin tercapainya keberlanjutan aplikasi, operasional, 

dan pemeliharaan teknologi pengolahan air limbah domestik. 

 

Berdasarkan variabel dan indikator keberlanjutan pada masyarakat yang dianalisis 

pada Bab IV, terdapat beberapa kriteria yang belum tercakup dalam kriteria 

penilaian berdasarkan CFA dan dianggap penting untuk keberlanjutan aplikasi 

teknologi pengolahan air limbah domestik pada permukiman di kawasan spesifik 

perairan (Gambar V.1). Aspek-aspek tersebut meliputi sistem toilet dan air bersih. 

Kedua aspek tersebut dianggap sangat penting karena merupakan infrastruktur 

yang sangat terkaitdengan pengolahan air limbah domestik, bahkan dapat 

dikatakan aspek penentu yang sangat berpengaruh pada kesediaan masyarakat 

dalam menggunakan infrastruktur air limbah domestik secara keseluruhan. 

.  

Aspek-aspek terkait kondisi fisik pada lingkungan spesifik perairan yang 

dipaparkan pada Bab IV juga merupakan kriteria pemilihan utama dalam aplikasi 

teknologi pengolahan air limbah domestik pada kawasan spesifik perairan. 

Terdapat dua aspek utama, yaitu genangan dan kondisi tanah dijadikan sebagai 

aspek utama sistem pengambilan keputusan teknologi pengolahan air limbah 

domestik yang secara spesifik mengacu pada kondisi fisik kawasan rawa dan 

perairan sungai (Gambar V.2). Dengan adanya kesesuaian antara jenis rumah 

yang ditemukan di kawasan studi dengan pada Djonoputro dkk (2011), satu aspek 

tambahan diadaptasi dari Djonoputro dkk (2011) untuk membuat pemilihan 

menjadi lebih umum terkait kondisi permukiman yang identik dengan kawasan 

spesifik perairan, yaitu tipe rumah, walaupun pada penelitian ini lebih 

memfokuskan pada permukiman berjenis rumah panggung.  
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Variabel Sosial 
Budaya

Opsi pemilihan tambahan 
spesifik – kontinuitas air bersih

Variabel Motivasi

Persepsi dan 
pengetahuan 
masyarakat 

terkait air limbah 
domestik 

Bentuk 
pengelolaan

Motivasi 

membangun 

WC

Motivasi 

berpartisipasi

Hubungan 

sosial dalam 

masyarakat 

Motivasi 

preferensi 

fasilitas

Infrastruktur 
lain 

Variabel 
Kapasitas

Bentuk 
pengelolaan 

Preferensi sistem 
toilet dan 

Pengelolaan Toilet 

Kapasitas 

partisipasi

Eliminasi kriteria 
regulasi

Kriteria penilaian 
kelembagaan

Kriteria penilaian 
kelembagaan

Penilaian penyediaan dan 
kebutuhan energi

Opsi pemilihan tambahan 
spesifik – preferensi masyarakat

Kapasitas 

pemeliharaan

Kapasitas 

inisiatif 

Kapasitas 

sumber daya Opsi Teknologi
Kapasitas 

membayar

Kesanggupan 
partisipasi 
keuangan 

Kriteria penilaian 
kemampuan finansial

Partisipasi aktif 
masyarakat pada 
proyek sanitasi 

Persepsi 
pemeliharaan 

masyarakat

Kriteria penilaian SDM

Akses material, 
tenaga kerja, 

pertimbangan 
pembangunan

Persepsi teknologi 
penampungan/ 

pengolahan

Inisiatif 
masyarakat

Kriteria penilaian SDM
Pertimbangan kriteria 

finansial dan kelengkapan 
pengolahan

Variabel 
Stakeholder

Variabel 
Manajemen

Pengelolaan, 
komitmen 

pengelolaan

Kritera penilaian SDM dn 
kelmbagaan

Persepsi 
ketepatan 
program 

pemerintah, 
kerja aparat 
pemerintah

Kemampuan 
pembelian, 

pembangunan, 
dan 

Pertimbangan kriteria 
kelengkapan pengolahan dan 

opsi tambahan preferensi 
masyarakat

Kriteria finansial 
masyarakat

Pertimbangan kriteria 
penilaian SDM dan opsi 
tambahan pengelolaan

Air bersih
Toilet dan air 

buangan

Opsi pemilihan tambahan 
spesifik - preferensi 

masyarakat

Kriteria 
kelembagaan

  
 

Gambar V.1 Keterkaitan aspek keberlanjutan pada masyarakat di kawasan studi dengan kriteria keberlanjutan pada tahap I pemilihan 

(CFA)   
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Kawasan tergenang 
(menerus/ periodik)

 Kontak bahan 
konstruksi dengan air 
dan udara (pasang 
surut/ struktur pada 
zona terpercik/ 
tenggelam/ atmosfer)

 Salinitas air 
meningkatkan 
kecepatan korosi 
material

Korosi beton dan material 
korosif lain – retakan dan 

rembesan air kawasan

Kondisi tanah lunak
Pergerakan tanah terkait 
dengan konstruksi yang 

dibangun

Struktur pendukung untuk 
mencegah pergerakan signifikan 
konstruksi bangunan (mencapai 

tanah keras)

Pemilihan material non-
korosif

Perubahan tekanan 
lingkungan

Struktur/ konstruksi 
pendukung

Pergerakan khususnya 
pada material ringan 

(kontainer/ tangki 
mengapung)

 Retakan struktur
 Kerusakan perpipaan
 Perubahan ketinggian 

struktur-permasalahan 
penyaluran

  
 

Gambar V.2 Pertimbangan aspek kondisi fisik lingkungan spesifik dalam 

kerangka sistem pengambilan keputusan 
 

DSS dengan menggabungkan proses seleksi (screening) dan penilaian terhadap 

aspek keberlanjutan telah dilakukan pada beberapa DSS eksisting, salah satunya 

pada sistem SANEX yang terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama 

berdasarkan seleksi opsi sanitasi yang dapat/ layak digunakan terkait dengan 

lokasi, profil masyarakat, dan pengendalian polusi, tahap kedua merupakan 

penilaian opsi yang tersisa dari tahap satu dengan konteks implementasi dan 

keberlanjutan yang merupakan pengurutan opsi yang sesuai dengam 

menggunakan perhitungan pembobotan yang kompleks (Loetscher dkk, 2002).  

DSS dengan dua proses, yaitu seleksi dan evaluasi terhadap beberapa kriteria, 

yaitu kemungkinan memperbanyak, keberlanjutan, dan keuntungan ekonomi dan 

lingkungan juga dikembangkan pada Zakaria dkk (2015) yang berupa seleksi 

spesifik terhadap kondisi pasca bencana. 

  

Dalam penelitian ini, dengan pertimbangan masih sangat terbatasnya opsi 

teknologi yang dimasukkan, dan masing-masing opsi diseleksi dengan aplikasi 

teknologi tersebut di kawasan spesifik perairan, maka penilaian berdasarkan CFA 

digunakan untuk memberi gambaran awal kesesuaian opsi-opsi teknologi dengan 

kebutuhan serta limitasi pada masyarakat dan kawasan. Aspek penilaian ini dapat 
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digunakan secara mandiri dan menjadi dasar pemilihan pada suatu kawasan, tidak 

terbatas kawasan spesifik perairan, dan memberi catatan aspek-aspek 

pertimbangan untuk penerapan teknologi pengolahan air limbah yang 

berkelanjutan. Dengan pertimbangan demikian, maka sistem penilaian 

keberlanjutan ini dijadikan pemilihan tahap I. 

 

Aspek pemilihan berikutnya didasari dengan pertimbangan pengolahan air limbah 

domestik agar digunakan oleh masyarakat dengan meminimalisasi kendala yang 

dialami masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan pilihan masyarakat terhadap 

infrastruktur yang secara langsung berinteraksi dengan pengguna, atau dalam 

Tilley dkk (2008) disebut sebagai user interface, yaitu sistem toilet. Mengingat 

adanya opsi toilet basah dan toilet kering dengan jenis-jenis toilet di dalamnya, 

terdapat infrastruktur penunjang yang sangat penting, khususnya untuk 

operasional dan pemeliharaan toilet basah, yaitu penyediaan air bersih. Maka, 

pemilihan tahap II disusun untuk menentukan sistem toilet yang dipilih untuk 

digunakan oleh masyarakat disertai dengan ketersediaan air sebagai penentu opsi 

teknologi pengolahan air limbah domestik dapat beroperasi. 

 

Pemilihan tahap III atau tahap akhir disusun sebagai pemilihan yang sangat 

spesifik untuk memfasilitasi kondisi spesifik kawasan perairan. Pada tahap ini 

pertimbangan penerapan teknologi meluas tidak sebatas jenis teknologi dan 

infrastruktur penunjang, namun juga dimasukkan pertimbangan yang lebih detail, 

yaitu material teknologi, lokasi penerapan dan syarat penerapan teknologi, dan 

konstruksi tambahan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan penerapan 

teknologi pengolahan yang sesuai. 

 

V.2 Pemilihan Tahap I 

Terkait kriteria-kriteria pada pemilihan tahap I,  hasil analisis isi yang disusun 

kemudian divalidasi dalam diskusi terfokus (focus group discussion – FGD) 

dengan praktisi dan pemangku kepentingan. Melalui kedua proses ini hasil 

analisis isi dan kriteria-kriteria yang ditentukan diuji. Dari proses ini didapatkan 

masukan bahwa penentuan indikator utama dan penyerta tidak dapat mengacu 
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semata pada faktor mayoritas (banyaknya indikator disebutkan dalam keseluruhan 

literatur) yang didapatkan dari analisis isi, dan indikator yang tidak jelas 

parameter ukuranya dan dianggap tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia dan 

target studi dapat dihilangkan. Dalam hal ini, proses penentuan faktor utama dan 

subfaktor dengan penjabaran (deskripsi) setiap indikator, dan pengelompokkan 

berdasarkan kesamaan makna dan kesesuaian dengan penelitian dapat diterima. 

Secara umum, tidak disampaikan sanggahan atau penolakan terhadap indikator-

indikator yang kemudian disusun sebagai faktor dan subfaktor keberlanjutan 

penerapan sistem sanitasi, khususnya infrastruktur air limbah. Terdapat berbagai 

masukan yang disampaikan dalam FGD dan wawancara mendalam, ditunjukkan 

pada Tabel V.2. yang secara umum menunjukkan masukan tentang keterkaitan 

antar variabel/ indikator, masukan terkait aspek pengelolaan oleh masyarakat dan 

kesesuaian teknologi dengan masyarakat, juga aspek modifikasi teknologi. 

 

Keterkaitan antar variabel/ indikator yang disampaikan sebagai masukan 

merupakan pertimbangan yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur air limbah. Namun, dengan konsep pemilihan satu arah yang 

digunakan dalam penelitian ini, hubungan antar variabel/ indikator ini tidak dapat 

terakomodasi dengan baik. Namun, beberapa variabel yang dinyatakan berkaitan 

merupakan sub faktor-sub faktor dari satu faktor utama yang sama. Dalam hal ini 

mempengaruhi bobot faktor yang sama dalam perhitungan faktor kapasitas 

walaupun tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Beberapa di antaranya 

adalah:  

1. Ketersediaan energi dan kemampuan finansial masyarakat merupakan sub-

faktor dari faktor ekonomi dan lingkungan,  

2. Beban pencemar dan kelengkapan pengolahan merupakan subkriteria dari 

kriteria layanan,  

3. Topografi, jarak badan air, dan kedalaman muka air tanah merupakan sub 

faktor dari aspek teknis, yang dalam hal ini terkait dengan desain 

pengolahan yang disebutkan sebagai masukan, namun dalam pemilihan ini 

belum mengakomodasi perubahan desain/ modifikasi teknis hingga 
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didapatkan teknologi yang dapat diterapkan secara mutlak sesuai dengan 

desain yang umum digunakan, 

 

Faktor-faktor utama dinyatakan sebagai tahap-tahap dalam perencanaan yang 

dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memang 

dianggap sesuai dalam penerapan teknologi air limbah, namun dalam proses 

pemilihan teknologi yang dilakukan dalam studi ini tidak diberlakukan sebagai 

tahapan-tahapan perencanaan atau penerapan teknologi, namun seluruh faktor 

diberlakukan sebagai penentu suatu opsi teknologi dapat/ tidak dapat 

diaplikasikan pada suatu kawasan. 

 

Tabel V.2. Masukan pada FGD dan wawancara mendalam 

 

 No Masukan pada FGD dan wawancara mendalam 

1 
Beban pencemar mempengaruhi kebutuhan kelengkapan 

pengolahan 

Keterkaitan antar variabel 

2 
Desain pengolahan bergantung pada topografi, kedalaman 

muka air tanah, jarak dengan badan air 

Keterkaitan antar variabel 

3 
Ketersediaan energi berhubungan dengan kemampuan 

finansial masyarakat 

Keterkaitan antar variabel 

4 

Dalam penentuan teknologi, layanan ditentukan terlebih 

dulu, selanjutnya dibuat teknisnya, lalu dilengkapi dengan 

sosial kelembagaan dan ekonomi lingkungan 

Keterkaitan antar variabel 

5 
Pengelolaan kurang dari 10 KK lebih mendekati 

pengelolaan individu 

Aspek pengelolaan 

6 

Topografi dan ketersediaan head hidrolis dapat 

dimanfaatkan dalam pengaliran gravitasi - mengurangi 

biaya 

Keterkaitan antar variabel 

7 
Jarak badan air menentukan pembuangan setelah 

pengolahan, jika diperlukan pompa, biaya meningkat 

Keterkaitan antar variabel 

8 
Pemungutan biaya awal proyek lebih sulit, karena 

masyarakat belum menikmati fasilitas 

Aspek pengelolaan 

9 Masalah teknis dapat diatasi dengan modifikasi teknologi Aspek modifikasi teknologi 

10 
Teknologi baru dapat berhasil apabila masyarakat merasa 

membutuhkan dan menerima manfaat.  

Aspek terkait kesesuaian dan 

penerimaan masyarakat 

11 

Masyarakat kurang mampu lebih tepat menggunakan 

teknologi tepat guna, sedangkan masyarakat mampu dapat 

menggunakan yang lebih canggih 

Kesesuaian teknologi dengan 

kemampuan masyarakat 

 

Beberapa masukan lain adalah terkait faktor pengelolaan, penerimaan, dan 

kesesuaian dengan masyarakat. Pada pemilihan tahap I, hal tersebut tidak 

terakomodasi dengan baik, kecuali dari aspek finansial, namun, aspek tersebut 

terakomodasi dalam pemilihan tahap II. Sedangkan aspek modifikasi teknologi 
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dalam sistem pengambilan keputusan ini diakomodasi terkait dengan kondisi fisik 

spesifik kawasan studi, yang berupa penggunaan material yang memungkinkan, 

dan kebutuhan penambahan struktur penunjang untuk meminimalisasi permasalah 

aplikasi pada kawasan dengan kondisi spesifik. 

 

V.2.1 Penentuan indikator penilaian pemilihan tahap I 

Kriteria-kriteria yang telah didapatkan untuk pemilihan tahap I kemudian disusun 

menjadi indikator-indikator terkait kebutuhan teknologi dan kapasitas masyarakat/ 

lingkungan. Indikator yang ditentukan ditunjukkan pada Tabel. V.3. 

 

Tabel V.3 Penjelasan Indikator Penilaian Pada setiap Subkriteria (Guruminda, 

2015) 

 

No Kriteria Sub Kriteria 
Indikator Kapasitas 

Teknologi 

Indikator Kebutuhan 

Masyarakat 

1 Layanan 

 kemampuan 

Pelayanan 

Besaran debit yang dapat 

diolah oleh teknologi 

pengolahan (dalam ukuran 

luas lahan) 

Debit air limbah yang 

dihasilkan (dalam ukuran 

luas lahan) 

Kelengkapan 

Pengolahan 

Kelengkapan sistem dalam 

mengolah 

Kebutuhan kompleksitas 

pengolahan berdasarkan 

kondisi lingkungan 

Beban 

Pencemar 

Efisiensi Pengolahan (BOD, 

COD) 

Beban influen air baku 

BOD dan COD yang akan 

diolah 

2 
SDM dan 

Kelembagaan 

Kelembagaan 

Kompleksitas kelembagaan 

yang dibutuhkan dalam 

pengelolaan teknologi 

Preferensi kelembagaan 

pengelolaan oleh 

masyarakat 

SDM 

Kebutuhan sumber daya 

manusia dalam operasional 

dan pengelolaan 

Ketersediaan & 

Kemampuan Teknis 

Sumber Daya Manusia 

Setempat 

3 Teknis 

Periode 

Desain 

Umur teknis, ketahanan 

bangunan, kemampuan 

menghadapi fluktuasi jumlah 

penduduk 

Proyeksi periode 

pemakaian infrastruktur 

yang diharapkan 

Topografi 

Kesesuaian teknologi untuk 

diterapkan pada kondisi tanah 

dan topografi tertentu (nilai 1 

umum dipenuhi oleh banyak 

teknologi, nilai 9 hanya dapat 

dipenuhi teknologi tertentu 

dengan konstruksi tertentu) 

Kondisi tanah dan 

topografi kawasan (nilai 1 

kondisi tanah yang 

leluasa diterapkan 

teknologi hingga nilai 9 

kondisi tanah yang 

terbatas untuk konstruksi) 
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Tabel V.3 Penjelasan Indikator Penilaian Pada setiap Subkriteria (Guruminda, 

2015) (lanjutan) 

 

No 
Jenis 

Faktor 

Sub Faktor Indikator Kapasitas 

Teknologi 

Indikator Kebutuhan 

Masyarakat 

 Teknis 

Kedalaman 

Muka Air Tanah 

Kebutuhan konstruksi teknologi 

terhadap kedalaman muka air 

tanah (nilai 1 umum dipenuhi 

oleh banyak teknologi, tidak ada 

batasan air tanah tinggi, nilai 9 

hanya dapat dipenuhi teknologi 

tertentu dengan konstruksi 

tertentu terkait adanya genangan 

menetap) 

Kedalaman muka air 

tanah di lokasi yang 

direncanakan (nilai 1 

kondisi yang paling 

leluasa diterapkan 

teknologi hingga nilai 9 

kondisi terbatas, yaitu 

adanya genangan, bukan 

hanya muka air tanah 

tinggi), 

Jarak dengan 

Badan Air 

Kebutuhan penyaluran efluen 

pada teknologi 

Jarak antara instalasi 

dengan badan air sebagai 

badan air penerima 

efluen 

4 Ekonomi 

dan 

Lingkungan 

a. Kemampuan 

Finansial 

Masyarakat 

Kebutuhan biaya dalam 

penerapan teknologi 

Kemampuan masyarakat 

mendanai investasi unit 

pengolahan dan  biaya 

operasional 

b. Daya Dukung 

Lingkungan 

Kondisi efluen pengolahan Kondisi effluen air 

olahan yang dapat 

diterima lingkungan 

c. Ketersediaan 

Energi 

Ketersediaan dan kebutuhan 

energi unit pengolahan ataupun 

kemampuan unit pengolahan 

menghasilkan energi 

Kemampuan masyarakat 

menyediakan kebutuhan 

energi 

 

V.2.2 Penentuan Penilaian Kriteria 

Berdasarkan analisis untuk menentukan unit pengukuran, diketahui terdapat 6 unit 

pengukuran yang bersifat data kuantitatif dan 6 unit pengukuran yang bersifat data 

kualitatif. Intervalisasi data kuantitatif menggunakan metode interval linear dan 

data kualitatif menggunakan metode equal appearance interval dengan bantuan 3 

orang ahli sebagai hakim. Metode interval linear menggunakan nilai maksimum 

dan nilai minimum yang telah diidentifikasikan melalui analisa konten literatur 

dan hasil wawancara mendalam dengan para ahli terutama pada saat pengkajian 

teknologi. Nilai minimum dan nilai maksimum yang didapat dari data literatur dan 

hasil wawancara dengan para ahli menunjukkan nilai yang berdekatan, hal ini 

menunjukkan kedua data saling menguatkan satu sama lain. Hasil pengurutan 

melalui metode equal appearance interval menunjukkan hasil yang sama antar 
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setiap ahli. Proses perhitungan dan analisis untuk interval lisasi data dapat dilihat 

pada Lampiran D. Sedangkan hasil dari intervalisasi dapat dilihat pada Tabel V.4. 

 

Tabel V.4 Unit dan interval penilaian subfaktor CFA (Guruminda, 2015) 

 

Sub. Faktor 
Kriteria Nilai untuk setiap sub. Faktor (Ti untuk aspek teknologi; Ci untuk 

aspek masyarakat) 

A. Kemampuan 

Pelayanan 

1 < 200 lt/m
2
.hari 4 600-400 lt/m

2
.hari 7 1200-1400 lt/m

2
.hari 

2 200-400 lt/m
2
.hari 5 800-1000 lt/m

2
.hari 8 1400-1600 lt/m

2
.hari 

3 400-600 lt/m
2
.hari 6 1000-1200 lt/m

2
.hari 9 > 1600 lt/m

2
.hari 

B. Kelengkapan 

Pengolahan 

1 Pemisahan padatan 

saja 

4 Pengolahan cairan saja 7 Pengolahan cairan 

dan lumpur 

2 Pemisahan padatan 

dan cairan saja 

5 Pemisahan padatan dan 

cairan, pengolahan 

lumpur 

8 Pemisahan cairan / 

padatan, pengolahan 

cairan & lumpur 

3 Pengolahan lumpur 6 Pemisahan padatan dan 

cairan, pengolahan 

cairan 

9 Pemisahan cairan dan 

padatan, pengolahan 

cairan dan lumpur 

C. Beban 

Influen 

Maksimum 

1 Beban pencemar BOD 

< 200 mg/l  

4 Beban BOD 350-

425mg/l  

7 Beban BOD 575-650 

mg/l  

2 Beban BOD 200-275 

mg/l  

5 Beban BOD 425-500 

mg/l  

8 Beban BOD 650-725 

mg/l  

3 Beban BOD 275-350 

mg/l  

6 Beban BOD 500-575 

mg/l  

9 Beban pencemar 

BOD 725> mg/l  

D. Kelem 

bagaan 

1 Memerlukan 

Pengelolaan Bersama 

dan Pengawasan/Uji 

lab. hingga tkt Pem. 

Pusat 

4 Memerlukan 

pengelolaan & 

Pengawasan bersama / 

badan khusus, supervisi 

Kelurahan 

7 Memerlukan 

pengawasan dan 

pengelolaan secara 

mandiri tanpa badan 

khusus 

2 Memerlukan 

pengelolaan & 

Pengawasan bersama / 

badan khusus, supervisi 

Pem. Kota 

5 Memerlukan 

pengelolaan / 

Pengawasan bersama 

badan khusus secara 

rutin  

8 Memerlukan 

pengawasan secara 

individu 

3 Memerlukan 

pengelolaan & 

Pengawasan bersama / 

badan khusus, supervisi 

Kecamatan 

6 Memerlukan 

Pengawasan & 

Pengelolaan bersama 

badan khusus beberapa 

kali/tahun 

9 Tidak membutuhkan 

kelembagaan 

E. SDM 1 Kebutuhan tenaga 

profesional khusus 

secara rutin 

4 Kebutuhan tenaga 

profesional umum 

secara periodik 

7 Kebutuhan akan 

tenaga non terampil 

secara rutin 

2 Kebutuhan tenaga 

profesional khusus 

sesekali 

5 Kebutuhan akan tenaga 

terampil secara rutin 

8 Kebutuhan akan 

tenaga non terampil 

sesekali 

3 Kebutuhan tenaga 

profesional umum 

secara rutin 

6 Kebut uhan akan 

tenaga  terampil 

sesekali 

9 Tidak memerlukan 

tenaga manusia 

F. Periode 

Desain 

1 Umur rencana 1-2 thn  4 Umur rencana  8-9 thn 7 Umur rencana  15-16 

thn 

2 Umur rencana 3-4 tahun 5 Umur rencana 10-11 

thn 

8 Umur rencana  17-19 

thn 

3 Umur rencana  5-7 thn 6 Umur rencana 12-14 

thn 

9 Umur rencana >20 

thn 
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Tabel V.4 Unit dan interval penilaian subfaktor CFA (Guruminda, 2015) 

(lanjutan) 

 

Sub. Faktor 
Kriteria Nilai untuk setiap sub. Faktor (Ti untuk aspek teknologi; Ci untuk 

aspek masyarakat) 

G. Topografi 1 Wilayah dataran 

dengan kepadatan 

rendah 

4 Wilayah dataran padat 

penduduk 

7 Wilayah rawa   

2 Wilayah dataran 

berbukit 

5 Wilayah daerah aliran 

sungai 

8 Wilayah rawa 

pasang surut 

3 Wilayah dataran 

cadas/berbatu 

6 Wilayah pesisir 9 Wilayah tepi pantai 

/ atas laut / atas 

sungai 

H. Kedalaman 

Muka Air 

Tanah 

Dangkal 

1 Muka air tanah 15 m 

dibawah permukaan 

tanah 

4 Muka air tanah 5-8 m 

dibawah permukaan 

tanah 

7 Muka air tanah 0-1 

m dibawah 

permukaan tanah 

2 Muka air tanah 11-

15 m dibawah 

permukaan tanah 

5 Muka air tanah 3-5 m 

dibawah permukaan 

tanah 

8 Air kadangkali ada 

diatas permukaan 

tanah 

3 Muka air tanah 8-11 

m dibawah 

permukaan tanah 

6 Muka air tanah 1-3 m 

dibawah permukaan 

tanah  

9 Air berada selalu 

diatas permukaan 

tanah 

I. Jarak Badan 

air 

1 Diatas 20 m 4 12-14 m 7 5-7 m 

2 17-20 m 5 10-12 m 8 2-5 m 

3 14-17 m 6 7-10 m 9 0-2 m 

J. Kemampuan 

Finansial 

Masyarakat 

1 kemampuan iuran 

bulanan > Rp. 

17.500 

4 kemampuan iuran 

bulanan Rp. 10000 - 

Rp.12500 

7 kemampuan iuran 

bulanan Rp. 2500-

Rp.5000 

2 kemampuan iuran 

bulanan Rp. 15.000 

- Rp.17.500 

5 kemampuan iuran 

bulanan Rp. 7500 - 

Rp.10000 

8 kemampuan iuran 

bulanan >Rp. 2500 

3 kemampuan iuran 

bulanan Rp. 12.500 

- Rp.15.000 

6 kemampuan iuran 

bulanan Rp. 5000 - 

Rp.7.500 

9 Tidak memerlukan 

kemampuan 

finansial 

K. Daya 

Dukung 

Lingkungan 

1 Effluen pengolahan 

diatas 100 mg/l 

4 Effluen pengolahan BOD 

70-80mg/l 

7 Effluen pengolahan 

BOD 40-50mg/l 

2 Effluen pengolahan 

BOD 90-100mg/l 

5 Effluen pengolahan  

BOD 60-70mg/l 

8 Effluen pengolahan 

BOD 30-40mg/l 

3 Effluen pengolahan 

BOD 80-90mg/l 

6 Effluen pengolahan  

BOD 50-60mg/l 

9 Effluen pengolahan 

BOD < 30mg/l 

L. Kebutuhan  

Energi 

1 Membutuhkan 

energi tanpa 

gangguan (+genset) 

4 Membutuhkan energi/ 

head hidrolis 3-5 m 

7 Tidak 

membutuhkan 

energi 

2 Membutuhkan 

energi untuk pompa 

dan unit pengolahan 

lainnya 

5 Membutuhkan energi/ 

atau head hidrolis 1-3 m 

8 Menghasilkan 

energi untuk 

lingkungan sendiri 

3 Membutuhkan 

energi untuk pompa 

6 Membutuhkan / energi 

atau head hidrolis 0-1 m 

9 Menghasilkan 

energi yang untuk 

sekitarnya 
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V.2.3 Penentuan Bobot Kriteria 

Penilaian yang digunakan pada analisis faktor kapasitas merupakan penjumlahan 

dari nilai kriteria yang terpenuhi dan bobot kriteria (  iii wfT ). Nilai kriteria 

penilaian (fi) telah dijelaskan pada Sub-bab V.1.3, sedangkan bobot faktor dan 

subfaktor (wi) ditentukan dengan metode penilaian kuesioner berpasangan dengan 

30 orang responden. Indeks konsistensi dari setiap responden didapatkan kurang 

dari 0,1 dengan indeks konsistensi rata-rata dari keseluruhan sampel adalah 0,04. 

Hal ini memenuhi persyaratan di mana sampel sebaiknya memiliki indeks 

konsistensi sama atau kurang dari 0,1 (Saaty, 2008). 

 

Hierarki dan bobot yang diperoleh untuk setiap kriteria ditunjukkan pada Gambar 

V.3, dengan nilai rata-rata bobot kriteria serta standar deviasi data responden 

ditunjukkan pada Gambar V.4. Rentang standar deviasi bobot yang ditunjukkan 

pada setiap faktor dan subfaktor cukup besar, hal ini dianalisis merupakan dampak 

dari keberagaman responden, khususnya terkait profesi yang memberi penekanan 

dan fokus responden berbeda, sehingga menunjukkan penilaian yang berbeda 

tentang kepentingan satu kriteria terhadap lain. Keberagaman penilaian 

berdasarkan profesi tersebut ditunjukkan pada Gambar V.5. Nilai rata-rata dari 

bobot dengan jumlah responden total (n=30) dijadikan utama pada proses 

pemilihan sistem pengolahan air limbah yang sesuai pada kawasan spesifik 

permukiman perairan sungai dan perairan muara, namun keberagaman pendekatan 

dari ragam profesi responden yang menghasilkan bobot yang cukup beragam 

dapat dijadikan alternatif pembobotan yang digunakan dalam penentuan sistem 

pengolahan air limbah yang sesuai pada kawasan spesifik permukiman perairan 

sungai dan perairan muara. Pembobotan ini utamanya digunakan untuk 

mengurutkan aplikasi teknologi yang dapat diterapkan, dengan potensi 

keberlanjutan yang paling tinggi hingga paling rendah untuk diterapkan pada 

suatu wilayah/ masyarakat. 
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Penilaian Kriteria Keberlanjutan Penerapan Teknologi 
Air Buangan Domestik Setempat/ Komunal

Layanan 
(Service)

0,27

Sumber Daya Manusia dan 
Kelembagaan

0,22

Teknis
0,27

Ekonomi dan 
Lingkungan

0,24

Kelengkapan 
Pengolahan

0,35

Beban 
Pencemar

0,33

Kemampuan 
Pelayanan

0,32

Sumber 
daya 

manusia
0,66

Kelembagaan
0,34

Kondisi 
tanah dan 
Topografi

0,27

Ketinggian 
Muka Air 

Tanah
0,25

Jarak 
dengan 

Badan Air
0,24

Periode 
Desain

0,24
Kemampuan 

Finansial
0,32

Daya Dukung 
Lingkungan

0,33

Tujuan

Kriteria 1

 Kriteria 2

Ketersediaan 
Energi
0,35

 

 

Gambar V.3 Hierarki dan bobot yang didapatkan dari analisis kuesioner berpasangan 
 

 
 

Gambar V.4 Rata-rata dan standar deviasi nilai bobot yang didapatkan pada setiap kriteria dan sub-kriteria (n = 30) 
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Gambar V.5 Perbandingan bobot kriteria dan sub-kriteria yang diperoleh berdasarkan profesi responden 



 

173 

Berdasarkan hasil yang didapatkan, kriteria layanan dan teknis memiliki bobot 

paling tinggi, diikuti dengan ekonomi dan lingkungan, lalu yang terakhir SDM 

dan kelembagaan. Dari delapan profesi yang berkontribusi pada pembobotan, 

kriteria SDM dan kelembagaan mendapat bobot yang relatif tinggi pada 

pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan LSM/ pemerhati. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam taraf pemerintah dan pemerhati, kriteria ini dianggap penting, sama 

atau lebih penting dari kriteria lain. Namun, pada profesi yang lain, sebagai 

contoh akademisi, lembaga riset, dan kontraktor/ konsultan, kriteria layanan dan 

teknis dianggap jauh lebih penting. Sedangkan aspek ekonomi dan lingkungan 

memiliki bobot yang tertinggi pada responden konsultan/ kontraktor dan 

pemerintah kota. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penilaian kriteria berbeda 

berdasarkan profesi atau cakupan kerja responden. Menyikapi bobot kriteria SDM 

dan kelembagaan rata-rata yang terendah, dengan mempertimbangkan kondisi di 

lapangan pada saat observasi khususnya sistem sanitasi komunal yang umumnya 

memiliki permasalahan dalam pengelolaan, operasional dan perawatan yang 

dipengaruhi oleh ketidaksiapan SDM dan ketidakjelasan aspek kelembagaan serta 

adanya penilaian yang tinggi dari LSM/ pemerhati, pemerintah daerah, dan 

pemerintah pusat yang memegang peran besar dalam evaluasi dan penyediaan 

sistem sanitasi, maka kriteria tersebut walaupun dengan bobot yang terendah 

dalam perhitungan Xak, namun perlu mendapat perhatian lebih dalam 

pemenuhannya (kriteria Ci dan Ti) untuk menjaga keberlanjutan aplikasi sistem 

sanitasi. 

 

V.3 Kriteria Pemilihan Tahap II 

Pemilihan tahap II digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pemilihan yang 

terkait dengan preferensi masyarakat dan kondisi infrastruktur penunjang, dalam 

hal ini air bersih sebagai penunjang preferensi sistem toilet pilihan masyarakat. 

Pemilihan tahap II ini dianggap sangat penting dalam pemilihan sistem kawaan 

permukiman perairan, khususnya terkait jenis toilet dengan adanya budaya 

sanitasi permukiman perairan yang umumnya mengadaptasi toilet gantung dan 

keterbatasan akses yang menjadi diskusi lebih lanjut terhadap kepemilikan dan 

pengelolaan toilet, namun pemilihan ini dapat diaplikasikan oleh masyarakat 
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dalam lingkup yang cukup luas, dalam arti tidak terbatas pada masyarakat pada 

kawasan permukiman perairan. 

 

Kriteria-kriteria yang digunakan pada tahap II mengacu pada preferensi dan 

kondisi eksisting sistem dan jenis toilet pada variabel sosial budaya, motivasi, dan 

manajemen dari analisis data kuesioner, yang terdiri dari : 

 Sistem toilet yang dibagi menjadi sistem toilet basah dan kering, 

 Jenis toilet yang merupakan lanjutan dari opsi sistem toilet, sangat terkait 

dengan kebiasaan atau budaya bagi masyarakat kawasan spesifik, 

 Ketersediaan air bersih, dalam hal ini menilai kontinuitas air bersih yang 

dapat diperoleh masyarakat mengingat beberapa teknologi sistem 

pengolahan air limbah mensyaratkan air bersih yang kontinu. Pilihan ini 

merupakan opsi lanjutan dari opsi sistem toilet basah. 

 

V.4 Kriteria Pemilihan Tahap III 

Kriteria-kriteria pemilihan tahap III dengan pembatasan teknologi terkait 

kebutuhan konstruksi pada kawasan permukiman spesifik perairan. Secara garis 

besar, pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan kriteria adalah berdasarkan : 

 Jenis rumah 

 Keberadaan genangan/ muka air tanah tinggi 

 Kondisi genangan/ periode tergenang 

 Kondisi tanah, dalam hal ini tanah keras dan tanah lunak.  

Pertimbangan-pertimbangan teknis setiap kriteria yang digunakan ditunjukkan 

pada Tabel V.5. 
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Tabel V.5 Pertimbangan umum terkait kondisi fisik kawasan studi terhadap aplikasi teknologi 

 
Pertimbangan Jenis Rumah dan Genangan 

Rumah Apung 

Rumah Panggung   Rumah darat 

Genangan 

menetap 

Genangan 

tidak 

menetap 

M.A.T < 2m M.A.T > 2m 
genangan 

menetap 

Genangan 

tidak 

menetap 

M.A.T < 2m M.A.T > 2m 

ukuran terbatas 

(vertikal dan 

horizontal) 

Posisi terkait kondisi rumah 

panggung 

Posisi terkait 

kondisi 

rumah 

panggung 

Posisi terkait 

kondisi rumah 

panggung 

 

 

Material terkait korosivitas 

genangan air dan potensi 

rembesan air 

- 

Ketentuan 

teknologi 

pengolahan 

air limbah 

pada muka air 

tanah tinggi 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

penempatan melekat 

pada rumah, 

material terkait korosivitas 

genangan air, dan rembesan 

air 

Ketentuan 

teknologi 

pengolahan 

air limbah 

pada muka 

air tanah 

tinggi 

 

 

Konstruksi terhadap 

perubahan tekanan air 

letak sistem terhadap 

ketinggian air relatif 

tetap karena rumah 

bergerak vertikal 

bersama dengan 

pergerakan air 

 

konstruksi terhadap 

perubahan tekanan air 
Peletakan terhadap 

ketinggian muka air 

peletakan terhadap 

ketinggian muka air 
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V.5 Penyusunan database teknologi pengolahan air limbah domestik 

Beberapa pertimbangan dalam penyusunan daftar teknologi pengolahan air limbah 

domestik adalah: 

1. Teknologi yang umum digunakan oleh masyarakat dalam skala individu 

(rumah tangga) dan kawasan pada negara berkembang dan tergolong 

mudah dibangun/ didapatkan oleh masyarakat; 

2. Teknologi yang telah diaplikasikan pada kawasan spesifik, khususnya, 

namun tidak tebatas pada aplikasi di kawasan spesifik perairan; 

3. Teknologi yang disarankan/ menjadi pilihan pada panduan-panduan 

pemilihan atau penerapan teknologi pengolahan air limbah pada kawasan 

spesifik; 

4. Keberagaman proses pengolahan juga menjadi salah satu pertimbangan 

dalam menyusun daftar teknologi. 

Daftar opsi teknologi yang digunakan dalam penelitian ini beserta pertimbangan 

(referensi penunjang) yang digunakan, ditunjukkan pada Tabel V.6.  

 

Tabel V.6 Opsi teknologi dan pertimbangan yang menyertai 

 

No. Opsi Teknologi Pertimbangan Pemilihan Teknologi 

1 Tangki Septik (TS) 

 
 

 Salah satu sistem pengolahan 

dengan infiltrasi - Sub bab 

II.3.3.2 

 Teknologi yang paling umum 

diaplikasikan di Indonesia, juga 

diaplikasikan pada beberapa 

kawasan perairan (Djonoputro 

dkk, 2011; hasil observasi 

lapangan) 

2 Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 

 

 Salah satu sistem pengolahan 

dengan infiltrasi - Sub bab 

II.3.3.2 

 Teknologi air limbah 

desentralisasi yang umum 

diaplikasikan, juga diaplikasikan 

pada beberapa kawasan perairan 

(pada permukiman Titik-tihik 

dan Selangan, Bontang) 

 

 

 

Tilley dkk., 2008 

Tilley dkk., 2008 
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Tabel V.6 Opsi teknologi dan pertimbangan yang menyertai (lanjutan) 

 
No. Opsi Teknologi Pertimbangan Pemilihan Teknologi 

3 Filter Anaerob - Anaerobic Filter (AF)   Salah satu sistem pengolahan 

dengan infiltrasi - Sub bab 

II.3.3.2 

 Teknologi yang banyak 

disarankan dalam alternatif 

pengolahan air limbah kawasan 

pasang surut (Direktorat 

Pengembangan PLP) 

 

 

4 Biofilter  Aplikasi dan penjelasan pada 

Sub-bab II.3.3.3 

 Teknologi yang banyak 

disarankan dalam alternatif 

pengolahan air limbah kawasan 

pasang surut (Direktorat 

Pengembangan PLP); penerapan 

pada kawasan perairan banyak 

dilakukan (Sumidjan, 2012; 

observasi permukiman perairan 

sungai Palembang) 

5 Biodigester

 

 Aplikasi dan penjelasan pada 

Sub-bab II.3.3.4 

 Diaplikasikan secara terapung di 

Cambodia (Brown, 2010) 

 

 

6 ABR + wetland 

 

 

 

 Salah satu sistem pengolahan 

dengan infiltrasi - Sub bab 

II.3.3.2, dengan pengolahan 

lanjutan wetland (sub-bab 

II.3.3.3) 

 Pengembangan sistem ABR 

dengan teknologi wetland 

dengan tujuan meningkatkan 

efisiensi. Wetland jenis terapung 

digunakan pada masyarakat 

terapung Kamboja  (Brown, 

2010) 

 

 

 

Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010 

Tilley dkk., 2008 

Tilley dkk., 2008 

Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010 

Tilley dkk., 2008 
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Tabel V.6 Opsi teknologi dan pertimbangan yang menyertai (lanjutan) 

 

No. Opsi Teknologi Pertimbangan Pemilihan Teknologi 

7 Fossa Alterna

 

 

 Penjelasan pada sub-bab II.3.3.1 

sebagai salah satu bentuk 

pengolahan cubluk 

 Salah satu pengolahan paling 

sederhana, serupa dengan 

cubluk, namun dapat digunakan 

secara menerus dan terdapat 

proses pengolahan yang lebih 

baik (menghasilkan kompos/ 

ecohumus). Memungkinkan 

adanya masukan air pembilas, 

walaupun proses yang 

digunakan adalah proses 

pengolahan kering (dengan 

adanya infiltrasi). 
8 Tangki Pengomposan – Composting Chamber 

(CC) 

 

Aplikasi sistem yang serupa 

dengan aplikasi pada 

permukiman terapung di 

Cambodia, namun tanpa 

pemisahan urin dan feses – 

gabungan sistem pada sub bab 

II.3.3.1 dengan subbab 

II.3.3.6. Dianggap paling 

sesuai untuk masyarakat 

pantai pada Navarro (1999) 
 

9 Tangki septik + anaerobic Filter (TS+AF) 

 

 

 Salah satu opsi sistem pada 

alternatif pengolahan air 

limbah kawasan pasang surut 

(Direktorat Pengembangan 

PLP); anaerobic filter sebagai 

pengganti bidang resapan 

 Subbab II.3.3.2. 

Tilley dkk., 2008 

Tilley dkk., 2008 

Tilley dkk., 2008 

Tilley dkk., 2008 
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Tabel V.6 Opsi teknologi dan pertimbangan yang menyertai (lanjutan) 

 

No. Opsi Teknologi Pertimbangan Pemilihan Teknologi 

10 Tangki septik + wetland (TS + wetland) 

 

 

 

 

 Salah satu sistem pengolahan 

dengan infiltrasi - Sub bab 

II.3.3.2, dengan pengolahan 

lanjutan wetland (sub-bab 

II.3.3.3) 

 Pengembangan sistem tangki 

septik dengan teknologi 

wetland sebagai pengganti 

kebutuhan bidang resapan 

 

11 Biofilter + wetland (aplikasi dapat berupa 

wetland terapung) 

  

 

 

Aplikasi pada permukiman sungai 

(Sumidjan, 2012). Aplikasi sistem 

dijelaskan pada subbab II.3.3.3 

 

12 Tripikon S 

 

Sub bab II.3.3.5. Salah satu sistem 

pengolahan yang dikembangkan 

untuk mengatasi tantangan fisik 

permukiman perairan (Djonoputro 

dkk, 2011; Saraswati dkk, 2009; 

Nurmandi, 2012 ) 

 

 

Tilley dkk., 

Tilley dkk., 2008 

Tilley dkk., 2008 

Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010 

 Universitas Gajah Mada 
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Tabel V.6 Opsi teknologi dan pertimbangan yang menyertai (lanjutan) 

 
No. Opsi Teknologi Pertimbangan Pemilihan Teknologi 

13 Tripikon S + anaerobic Filter (Tripikon 

S+AF)  

 

 

 

Sub bab II.3.3.5. Pengembangan 

sistem Tripikon-S (Saraswati dkk, 

2009) 

 

14 T-pikon H

 

Sub bab II.3.3.5. Salah satu sistem 

pengolahan yang dikembangkan 

untuk mengatasi tantangan fisik 

permukiman perairan (Djonoputro 

dkk, 2011; Noor, 2011) 

 

 

15 Dehydration Vault + Jerry can (DV+JC) 

 

subbab II.3.3.6. Aplikasi pada 

permukiman terapung di Kamboja, 

dianggap paling sesuai untuk 

masyarakat pantai pada Navarro 

(1999). 

 

 

 

 

 

Tilley dkk., 2008 

 
Universitas Gajah 

Mada 

Djonoputro dkk, 2011 

Tilley dkk, 2008 
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Bab VI DSS Pemilihan Teknologi Air Limbah Domestik  

Kawasan Permukiman Spesifik Perairan 

 

Pada Bab V telah dijelaskan tentang kriteria pemilihan pada DSS yang 

dikembangkan serta penentuan tahapan pemilihan, yang pada bab ini didetailkan 

dalam bentuk algoritma pemilihan. Selanjutnya dijelaskan tentang penilaian dan 

pemenuhan kriteria opsi teknologi dan kawasan studi pada setiap tahapan 

pemilihan dan data tersebut dimasukkan pada DSS yang dikembangkan hingga 

didapatkan rekomendasi teknologi. 

 

VI.1 Pemilihan Tahap I 

Pada sub-bab ini dijelaskan algoritma pemilihan, prosedur penilaian, penilaian 

teknologi dan kawasan studi, hingga aplikasi pemilihan tahap I. Pada akhir sub 

bab ini didapatkan hasil penilaian teknologi sebagai hasil pemilihan tahap I. 

 

VI.1.1 Algoritma Pemilihan Tahap I 

Pemilihan tahap I selanjutnya didesain dengan algoritma pemilihan yang 

ditunjukkan pada Gambar VI.1. Pemilihan ini akan memunculkan peringkat 

teknologi yang disarankan untuk data yang dimasukkan oleh pengguna. Nilai yang 

dimasukkan oleh pengguna adalah nilai kapasitas masyarakat (Ci) yang kemudian 

diproses dengan dua persamaan, yaitu : 

1. Membandingkan nilai Ci dengan Ti. Kondisi ideal untuk teknologi dapat 

diterapkan adalah nilai Ti≥Ci. Dalam penelitian ini, kondisi ini tidak 

dijadikan sebagai syarat teknologi dapat diterapkan, namun menjadi 

pertimbangan akan kriteria yang tidak terpenuhi sebagai hal yang perlu 

mendapat perhatian untuk penerapan strategi sehingga kriteria tersebut dapat 

terpenuhi; 

2. Perhitungan Xak (Xak = ∑ (fi, TCL –  fi, CTCR)12
𝑖=1 ) yang merupakan jumlah 

selisih keseluruhan dari penilaian kriteria-kriteria yang digunakan antara 

pemenuhan oleh teknologi/ sistem pengolahan air limbah dengan kebutuhan/ 
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kapasitas masyarakat. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan peringkat 

keberlanjutan teknologi untuk diterapkan pada kawasan yang ditinjau 

 

Pengguna Memasukkan Nilai 

Kebutuhan Terhadap 

Teknologi (Ci)

Membandingkan Ci dengan Ti
Perhitungan

Penentuan jumlah kriteria 

yang memenuhi Ti = Ci untuk 

setiap opsi teknologi

Perhitungan

Database Opsi 

Teknologi

Nilai Pemenuhan 

Teknologi (Ti) – 

Database Opsi 

Teknologi
 

 

Mulai

Selsai

Daftar teknologi 

berdasarkan 

pemenuhan kriteria

Urutas saran 

teknologi 

berdasarkan Xak

 

Gambar VI.1 Algoritma pemilihan Tahap I 
 

VI.1.2 Penilaian teknologi terkait dengan pemilihan tahap I 

Opsi teknologi yang telah dipilih kemudian dianalisis terhadap kriteria-kriteria 

pemilihan teknologi yang digunakan (deskripsi detail pada Lampiran F), juga 

ditentukan nilai dan pemenuhan kriteria-kriteria tersebut, yang selanjutnya disebut 

Ti. Ini menjadi data yang dimasukkan sebagai pustaka dalam model pemilihan 

yang dibuat. Tabel VI.1 menunjukkan hasil penentuan kriteria teknologi terkait 

dengan kriteria yang ditentukan pada pemilihan tahap I.  
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Tabel VI.1 Penilaian Opsi Teknologi Berdasarkan Kriteria Keberlanjutan CFA 

No. Teknologi 

Layanan 

(service) 

SDM dan 

kelembagaan 
Teknis 

Ekonomi dan 
Lingkungan 

 

 

a b c a b a b c d a b c 

1 Tangki Septik 2 6 9 8 8 9 3 5 5 1 2 6 

2 
Anaerobic Baffled 

Reactor 6 6 9 8 8 9 8 9 9 1 6 6 

3 Anaerobic Filter 4 6 9 8 8 9 8 9 9 1 7 6 

4 Biofilter 2 8 1 8 8 9 9 9 9 1 4 6 

5 Biodigester 1 9 9 5 7 9 4 4 9 7 9 9 

6 
ABR + wetland (free 
surface) 6 5 9 8 8 9 8 9 9 1 9 6 

7 Fossa Alterna 5 9 8 9 8 9 2 4 5 5 9 7 

8 
Tangki 

Pengomposan 1 5 9 6 7 9 9 9 9 4 9 7 

9 
Tangki septik + 

anaerobic Filter 1 6 9 8 8 9 9 9 9 1 5 6 

10 
Tangki septik + 

wetland 1 6 9 8 8 9 8 9 9 1 5 6 

11 Biofilter + wetland 1 8 1 8 8 9 9 9 9 1 6 6 

12 Tripikon S 9 6 4 8 8 9 9 9 9 8 2 7 

13 
Tripikon S + 

anaerobic Filter 
9 6 4 8 8 9 9 9 9 8 9 6 

14 T-pikon H 7 6 4 8 8 9 9 9 9 8 1 7 

15 
Dehydration Vault + 
Jerry can 1 5 9 6 7 9 9 9 9 4 9 7 

 

VI.1.3 Penilaian Kawasan Studi Berdasarkan Tahap I Pemilihan 

Aplikasi sistem pengambilan keputusan teknologi pengolahan air limbah domestik 

dilakukan dengan memasukkan data kawasan studi, yaitu permukiman sungai dan 

permukiman muara. Penerapan aplikasi sistem pengambilan keputusan dimulai 

dengan penilaian kawasan studi terkait kriteria pada pemilihan sistem air buangan. 

Dalam hal ini dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan tahapan pemilihan yang 

diterapkan. Untuk tahap pertama pemilihan, poin-poin penilaian untuk kedua 

permukiman ditentukan berdasarkan data-data lapangan dan data sekunder yang 

dianalisis untuk disesuaikan dalam pemenuhan dua belas kriteria dalam sembilan 

kategori yang digunakan. Penilaian dan pemenuhan kategori untuk pemilihan 

tahap satu ditunjukkan pada Tabel VI.2 untuk permukiman sungai, dan Tabel VI.3 

untuk permukiman muara. 

 



184 

Tabel VI.2 Penilaian kondisi masyarakat dan permukiman sungai berdasarkan 

kriteria Tahap I pemilihan 

 

Sub-Kriteria 

Permukiman Perairan Sungai Palembang   
Sumber 

Data kawasan dan masyarakat 
Penjelasan 

Pemenuhan Kategori 
Kategori 

Kemampuan 

Layanan 

Lahan yang tersedia sangat terbatas, 

pola permukiman tidak teratur 

berdempetan; Permukiman 

kepadatan sedang hingga tinggi 

(Tabel IV.2 hal. 114) 

Tidak tersedia lahan, 

semakin kecil 

kebutuhan lahan 

semakin baik 

(Kemampuan 

pelayanan 1600 

lt/m2.hari) 

9 Observasi 

dan data 

sekunder 

Kelengkapan 

Pengolahan 

Pada umumnya fasilitas yang telah 

tersedia hanya toilet, sehingga 

pengolahan cairan dan lumpur 

dianggap diperlukan 

(Tabel IV.3 Hal 117; Tabel IV.4 hal 

118) 

Pengolahan cairan 

dan lumpur 

7 Observasi 

dan data 

sekunder 

Beban 

Pencemar 

(Influen 

Maksimum) 

Produksi Air Limbah : 

148 L/kapita.hari; BOD  : 40 

g/kapita.hari; BOD : 270 mg/L 

(Australia Indonesia Partnership, 

2012) 

Beban BOD 200-275 

mg/l 

2 Data 

sekunder 

Sumber Daya 

Manusia 

Pembangunan dan pemeliharaan, 

tenaga yang diandalkan masyarakat 

: tenaga sendiri dengan bertanya 

pada warga (46%); sendiri (35%); 

tukang bangunan yg diketahui 

(16%) (Gambar IV.26 hal. 144); 

Dengan sumber daya pada 

masyarakat : Tingkat pendidikan 

dominasi SD dan SMP; pekerjaan 

buruh (44%) dan pedagang (34%); 

degan 7,5% tidak bekerja (Gambar 

IV.13 hal. 133); Maka tenaga non-

terampil dianggap tersedia untuk 

bekerja secara rutin. 

Tenaga non-

terampil dianggap 

tersedia untuk 

bekerja secara 

rutin. 

7 Kuesioner 

Masyarakat 

Kelembagaan 1) kerja aparat desa terkait 

kegiatan-kegiatan desa; 

pemeliharaan fasilitas (cukup baik : 

95%) (Gambar IV.29 hal 146) 

Kesediaan masyarakat 

berpartisipasi dalam pembangunan 

fasilitas (dari awal hingga akhir : 

37%; awal dan proses pelaksanaan : 

35%; memakai dan memelihara : 

19%; memakai saja : 9%) (Gambar 

IV.24 hal. 142); 3) pemeliharaan 

fasilitas umum dianggap mudah 

(42%) dan biasa saja  (47%) 

(Gambar IV.24 hal. 142); 4) 

Semangat berpartisipasi dalam 

pembangunan tinggi (48%); sedang 

(31%) (Gambar IV.20 hal. 140); 5) 

kepercayaan antar warga tinggi 

(67%) (Gambar IV.21 hal. 140) 

1.  Pemangku 

kebijakan 

(stakeholder) 

penunjang cukup 

dapat diandalkan; 2. 

Masyarakat mau 

terlibat dan 

berpartisipasi 

bersama (kelompok) 

dalam pembangunan; 

3. Masyarakat 

beranggapan mampu 

memelihara fasilitas. 

Memungkinkan 

pengelolaan oleh 

aparat desa, badan 

khusus, maupun 

masyarakat 

4 Kuesioner 

Masyarakat 
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Tabel VI.2 Penilaian kondisi masyarakat dan permukiman sungai berdasarkan 

kriteria Tahap I pemilihan (lanjutan) 

 

Sub-

Kriteria 

Permukiman Perairan Sungai Palembang 

Kategori Sumber 
Data kawasan dan masyarakat 

Penjelasan 

Pemenuhan 

Kategori 

Periode 

Desain 

Diasumsikan setara dengan rata-rata 

masyarakat bermukim; yaitu 1-5 tahun 

(30%); 5-10 tahun (37%) (di bawah 10 

tahun) (Gambar IV.12 hal 133) 

Umur rencana 

8-9 tahun 

4 Kuesioner 

Masyarakat 

(Demografi; 

hal. 

Topografi Permukiman pada perairan sungai 

dipengaruhi pasang surut (hal. 111, hal 

131) 

Wilayah rawa 

pasang surut 

8 Observasi 

dan data 

primer dan 

sekunder 

Kedalaman 

Muka Air 

Tanah 

Dangkal 

50 cm (uji tanah); kawasan tergenang 

periodik (hal. 111, hal 156) 

Air terkadang 

tergenang di 

atas 

permukaan 

tanah 

8 Observasi 

dan data 

sekunder 

Jarak Badan 

Air 

Permukiman yang ditinjau termasuk yang 

menjorok ke badan air (hal 111-113) 

0-2 m dari 

badan air 

9 Observasi 

dan data 

sekunder 

Kemampuan 

Finansial 

Masyarakat 

Kemampuan iuran : Rp. 2000 – Rp 

5000/bulan (73%) (Gambar IV.24 hal 

142); Biaya konstruksi sistem toilet yang 

sanggup dibayar < Rp 500 ribu (62%) 

(Gambar IV.28 hal 145); Kemampuan 

membayar biaya pemeliharaan 

(penyedotan) Rp 100 ribu – Rp 200 ribu / 

penyedotan 98% (Gambar IV.28 hal 145); 

Perhitungan disesuaikan dengan 

perhitungan iuran teknologi pada lampiran 

F 

Kemampuan 

iuran bulanan 

Rp 2500,00 - 

Rp. 5000,00 

7 Kuesioner 

Masyarakat 

Daya 

Dukung 

Lingkungan 

BOD badan air penerima 1-2,5 mg/L; 

dengan asumsi BOD 40g/kapita.hari dan 

jumlah total penduduk kota Palembang + 

sektor industri; pada musim kemarau 

(aliran sungai kecil) menyumbang 30-40% 

BOD Sungai Musi, pada kondisi umum 

menyumbang 10% BOD (Australia 

Indonesia Partnership, 2012); maka 

kualitas efluen pengolahan mengacu pada 

peraturan nasional yaitu 30mg/L 

(Peraturan MenLH dan Kehutanan 

No.P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/20

16) 

Efluen 

pengolahan 

mencapai BOD 

<30mg/L 

9 Data 

Sekunder 

Kebutuhan 

Energi 

Pasokan energi menjadi prioritas 23% dari 

responden 

(Gambar IV.22 hal 141). Masyarakat tidak 

dapat memberikan energi tambahan untuk 

sistem air limbah, walau penambahan 

sektor energi (produksi energi) dianggap 

bukan prioritas kebutuhan peningkatan 

infrastruktur bagi sebagian besar 

responden. 

Sistem 

pengolahan air 

limbah yang 

tidak 

memerlukan 

energi 

7 Kuesioner 

Masyarakat 
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Tabel VI.3 Penilaian kondisi masyarakat dan permukiman muara berdasarkan 

kriteria Tahap I pemilihan 

 

Sub-Kriteria 

Permukiman Perairan Muara Sungsang 

Sumber 
Data kawasan dan masyarakat 

yang menunjang 

Penjelasan Pemenuhan 

Kategori 
Kategori 

Kemampuan 

Pelayanan 

Lahan yang tersedia sangat 

terbatas, pola permukiman tidak 

teratur berdempetan; Permukiman 

kepadatan sedang hingga tinggi 

(Tabel IV.2 hal. 114) 

Tidak tersedia lahan 

untuk sistem, semakin 

kecil kebutuhan lahan 

semakin baik 

(Kemampuan 

pelayanan 1600 

lt/m2.hari) 

9 

Observasi 

dan data 

sekunder  

Kelengkapan 

Pengolahan 

Pada umumnya fasilitas yang telah 

tersedia hanya toilet, sehingga 

pengolahan cairan dan lumpur 

dianggap diperlukan 

(Tabel IV.3 Hal 117 dan Tabel 

IV.4 hal 118) 

Pengolahan cairan dan 

lumpur 
7 

Observasi 

dan data 

sekunder  

Beban 

Pencemar 

(Influen 

Maksimum) 

Diasumsikan sama dengan sektor 

domestik Kota Palembang : 

Produksi Air Limbah : 

148 L/kapita.hari; BOD  : 40 

g/kapita.hari; BOD : 270 mg/L 
Beban BOD 200-275 

mg/l  

2 

Data 

sekunder 

(Australia 

Indonesia 

Partnership, 

2012) 

Sumber Daya 

Manusia 

Dalam pembangunan dan 

pemeliharaan, tenaga yang 

diandalkan masyarakat : tenaga 

sendiri (77%) (Gambar IV.26 hal. 

144); Dengan sumber daya pada 

masyarakat : Tingkat pendidikan 

dominasi SD ; pekerjaan nelayan  

(34%); dengan 7,5% tidak bekerja 

(Gambar IV.13 hal. 133) 

Tenaga non-terampil 

dianggap tersedia 

untuk bekerja secara 

rutin. 

7 Kuesioner  

Kelembagaan 

kerja aparat desa terkait kegiatan-

kegiatan desa; pemeliharaan 

fasilitas (kurang baik : 69%) 

(Gambar IV.29 hal 146);  

Kesediaan masyarakat 

berpartisipasi dalam pembangunan 

fasilitas (dari awal hingga akhir : 

31%; awal dan proses pelaksanaan 

: 31%; memakai dan memelihara : 

35%; memakai saja : 2%) (Gambar 

IV.24 hal. 142);  3) pemeliharaan 

fasilitas umum dianggap mudah 

(52%) dan biasa saja  (26%) 

(Gambar IV.20 hal. 140); 

Semangat berpartisipasi dalam 

pembangunan rendah (69%) 

(Gambar IV.21 hal. 140) 

1. Stakeholder penunjang 

kurang dapat diandalkan, 

2. masyarakat mau 

terlibat dan beranggapan 

mampu memelihara 

fasilitas, namun 

semangat partisipasi 

bersama rendah (Tidak 

memungkinkan 

pengelolaan diberikan 

kepada kelembagaan 

baik pemerintahan 

maupun lembaga 

dalam masyarakat) 

9 
Kuesioner 

Masyarakat  
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Tabel VI.3 Penilaian kondisi masyarakat dan permukiman muara berdasarkan 

kriteria Tahap I pemilihan (lanjutan) 

 

Sub-

Kriteria 

Permukiman Perairan Muara Sungsang 

Sumber Data kawasan dan 

masyarakat yang 

menunjang 

Penjelasan 

Pemenuhan Kategori 
Kategori 

Periode 

Desain 

Diasumsikan setara dengan 

rata-rata masyarakat 

bermukim; yaitu > 10 tahun 

(66%) (Gambar IV.12 hal 

133) 

Umur rencana 10-11 

tahun 

5 Kuesioner 

Masyarakat 

Topografi Permukiman pada perairan 

muara (kondisi air payau) 

(hal. 111, hal 131) 

Wilayah tepi pantai / 

atas laut / atas sungai 

9 Observasi 

dan data 

primer dan 

sekunder 

Kedalaman 

Muka Air 

Tanah 

Dangkal 

mayoritas kawasan 

tergenang menetap; 

beberapa bagian tergenang 

periodik (hal 111-113, hal 

131) 

Air berada selalu diatas 

permukaan tanah 

9 Observasi 

dan data 

sekunder 

Jarak Badan 

Air 

Permukiman umumnya 

menjorok ke badan air 

(muara Sungsang) (hal 109-

110) 

Tidak ada jarak (0-

2m) 

9 Observasi 

dan data 

sekunder 

Kemampuan 

Finansial 

Masyarakat 

Kemampuan iuran : Rp. 

2000 – Rp 5000/bulan 

(96%) (Gambar IV.24 hal 

142); Biaya konstruksi 

sistem toilet yang sanggup 

dibayar < Rp 500 ribu 

(71%) (Gambar IV.28 hal 

145);  Kemampuan 

membayar biaya 

pemeliharaan (penyedotan) 

Rp 100 ribu – Rp 200 ribu / 

penyedotan 98% (Gambar 

IV.28 hal 145)  

Kemampuan iuran 

bulanan Rp 2500,00 - 

Rp. 5000,00 

7 Kuesioner 

Masyarakat 

Daya 

Dukung 

Lingkungan 

BOD badan air penerima 1-

1,5 mg/L; maka kualitas 

efluen pengolahan mengacu 

pada peraturan nasional 

yaitu 30mg/L 

(Peraturan MenLH dan 

Kehutanan 

No.P.68/MENLHK/SETJE

N/KUM.1/8/2016) 

Efluen BOD < 30mg/L 9  

Kebutuhan 

Energi 

Pasokan energi menjadi 

prioritas 54% dari 

responden 

(Gambar IV.21 hal. 140) 

Tidak dapat 

menyediakan energi 

untuk operasional 

sistem air limbah 

7 Kuesioner 

Masyarakat 
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VI.1.4 Aplikasi Pemilihan Tahap I – Pemilihan Secara Umum Adaptasi CFA 

Pada pemilihan tahap I, masukan dalam bentuk pilihan berganda dengan pilihan 

jawaban sesuai dengan jumlah kriteria pada setiap subkriteria yang digunakan, 

yaitu sembilan butir. Terdapat empat lembar kerja yang merupakan representasi 

dari masing-masing kriteria (lembar kerja CFA1 = layanan; CFA2 = sumber daya 

manusia dan kelembahaan; CFA3 = teknis; CFA4 = ekonomi dan lingkungan), 

dengan jumlah pertanyaan pada setiap lembar kerja berjumlah sama dengan 

subkriteria pada masing-masing kriteria. Bentuk formulir dan proses pengisian 

pada tahap I pemilihan ditunjukkan pada Gambar VI.2. 

 

 
 

Gambar VI.2 Formulir dan proses pengisian Tahap I pemilihan 

 

Hasil dari aplikasi Tahap I program sistem pengambilan keputusan, yaitu 

berdasarkan analisis faktor kapasitas berupa urutan tingkat pemenuhan kriteria 

Ti≥Ci pada setiap opsi teknologi, dan urutan opsi teknologi berdasarkan Xak 

(tampilan Gambar VI.3). 
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Gambar VI.3  Hasil proses data pada program sistem pengambilan keputusan 

tahap I 
 

Kondisi teknologi ideal jika teknologi tersebut memenuhi seluruh kriteria CFA 

(Ti≥Ci) sehingga prioritas opsi teknologi ditentukan berdasarkan Xak. Namun 

dalam hasil yang diperoleh didapatkan bahwa tidak ada opsi teknologi pengolahan 

air limbah yang memenuhi seluruh kriteria CFA (12 subkriteria). Hal ini 

menyebabkan perlunya peninjauan kriteria yang tidak dipenuhi oleh masing-

masing opsi teknologi sebagai dasar pertimbangan tentang fasilitas atau usaha 

pendukung yang perlu diupayakan untuk penerapan teknologi terpilih secara 

berkelanjutan.  

 

Pertimbangan pemenuhan kriteria CFA menjadi pertimbangan pemilihan 

teknologi selain nilai Xak. Nilai Xak yang merupakan parameter utama penentu 

urutan teknologi yang disarankan merupakan nilai yang menyertakan angka 

kepentingan (bobot) setiap subkriteria dan tingkat pemenuhan kebutuhan 

masyarakat (CTCR) dibandingkan dengan angak kepentingan (bobot) setiap 

subkriteria dengan kebutuhan penerapan teknologi (TCL). Dengan asumsi bahwa 

semakin besar Xak maka semakin besar kemungkinan pemenuhan kebutuhan 

penerapan teknologi oleh masyarakat. Pada tingkat satu pemilihan yang 

dilakukan, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel VI.4
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Tabel VI.4 Urutan peringkat teknologi untuk kawasan studi 

 

 
Permukiman Perairan Sungai Palembang Permukiman Perairan Muara Sungsang 

  Ti≥Ci 

Jumlah 

terpenuhi 

Urutan Berdasarkan 

Xak Xak Ti≥Ci 

Jumlah 

terpenuhi Urutan Berdasarkan Xak Xak 

1 Tripikon S 10 

Tripikon S + 

anaerobic Filter 0,9853 Tripikon S 9 

Tripikon S + anaerobic 

Filter 0,4061 

2 

Tripikon S + 

anaerobic Filter 10 Tripikon S 0,5149 

Tripikon S + anaerobic 

Filter 9 Tripikon S -0,0643 

3 T-pikon H 9 

ABR + wetland (free 

surface) 0,4666 T-pikon H 8 

ABR + wetland (free 

surface) -0,1126 

4 Biodigester 8 

Anaerobic Baffled 

Reactor 0,3235 Biodigester 7 Anaerobic Baffled Reactor -0,2557 

5 

ABR + wetland (free 

surface) 8 T-pikon H 0,2629 Tangki Pengomposan 7 T-pikon H -0,3163 

6 Tangki Pengomposan 8 Anaerobic Filter 0,2299 Biofilter 6 Anaerobic Filter -0,3493 

7 

Anaerobic Baffled 

Reactor 7 Tangki Pengomposan 0,1271 

ABR + wetland (free 

surface) 6 Tangki Pengomposan -0,4521 

8 Anaerobic Filter 7 

Dehydration Vault + 

Jerry can 0,1271 Fossa Alterna 6 

Dehydration Vault + Jerry 

can -0,4521 

9 Biofilter 7 Biodigester 0,1267 

Tangki septik + 

anaerobic Filter 6 Biodigester -0,4525 

10 Fossa Alterna 7 Fossa Alterna -0,0731 Biofilter + wetland 6 Fossa Alterna -0,4782 

11 

Tangki septik + 

anaerobic Filter 7 

Tangki septik + 

anaerobic Filter -0,1148 

Anaerobic Baffled 

Reactor 5 

Tangki septik + anaerobic 

Filter -0,694 

12 

Tangki septik + 

wetland 7 

Tangki septik + 

wetland -0,1877 Anaerobic Filter 5 Tangki septik + wetland -0,7669 

13 Biofilter + wetland 7 Biofilter + wetland -0,5594 Tangki septik + wetland 5 Biofilter + wetland -1,1386 

14 

Dehydration Vault + 

Jerry can 7 Biofilter -0,6314 

Dehydration Vault + 

Jerry can 5 Biofilter -1,2106 

15 Tangki Septik 4 Tangki Septik -1,2326 Tangki Septik 3 Tangki Septik -1,8118 
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VI.2 Pemilihan Tahap II 

Pemilihan tahap II terkait preferensi sistem toilet dan air sebagai infrastruktur 

penunjang pada subbab ini dijelaskan dalam algoritma pemilihan, dilanjutkan 

penilaian teknologi dan kawasan, hingga aplikasi pada program. 

 

VI.2.1 Algoritma Pemilihan Tahap II 

Berdasarkan kriteria dan pengelompokkan teknologi berdasarkan opsi pemilihan 

yang telah dijelaskan pada Bab V, maka algoritma pemilihan tahap II disusun 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar VI.4. Pada pemilihan tahap II ini pilihan 

teknologi yang dapat diaplikasikan dipersempit dengan kesesuaiannya dengan 

jenis sistem toilet yang diharapkan atau dapat diterima oleh masyarakat.  

 

VI.2.2 Penilaian Teknologi Terhadap Kriteria Pemilihan Tahap II 

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam pemilihan tahap II, ditentukan 

pemenuhan kriteria oleh masing-masing teknologi yang termasuk dalam pusat 

data pada sistem pemilihan pada penelitian ini. Tabel VI.5 menunjukkan 

pemenuhan setiap kriteria yang digunakan pada pemilihan tahap II. 

 

VI.2.3 Penilaian Kawasan Studi Berdasarkan Tahap II Pemilihan 

Penilaian untuk tahap dua pemilihan bagi kawasan studi permukiman sungai 

ditunjukkan pada Tabel VI.5 dan bagi kawasan studi permukiman muara 

ditunjukkan pada Tabel VI.7  Berbeda dengan penilaian tahap pertama yang 

berbentuk kategori sehingga dalam pemenuhannya  memerlukan analisis 

berdasarkan data yang ada, pada tahap dua ini penilaian dapat ditentukan secara 

langsung dari observasi dan kuesioner masyarakat. Kedua kawasan tersebut 

berbeda dari jenis toilet yang digunakan, dan sumber air bersih. Terkait dengan 

sumber air bersih, pada masyarakat di permukiman muara diketahui bahwa 

sumber air utama yang digunakan adalah air hujan yang kontinuitasnya tidak 

terjaga, namun masyarakat menyatakan bahwa sangat yakin bahwa air terpenuhi 

sepanjang waktu. Dalam hal ini data yang dimasukkan pada pemilihan dibagi 

menjadi dua, berdasarkan persepsi masyarakat, yaitu sumber air kontinu dan 

berdasarkan sumber air utama, yaitu sumber air tidak kontinu. 



192 

Sistem Toilet

Ketersediaan Air 

Bersih

Basah Kering

Opsi

TS

ABR

AF

Biofilter

TS + AF

TS + Wetland

ABR + Wetland

Biofilter + Wetland

Biodigester

Tripikon-S

Tripikon-S + AF

Tripikon H

Opsi

TS

ABR

AF

Biofilter

TS + AF

TS + Wetland

ABR + Wetland

Biofilter + Wetland

Biodigester

Tripikon-S

Tripikon-S + AF

Tripikon H

Fossa Alterna

Opsi

Biofilter

Biofilter + Wetland

Biodigester

Tripikon-S

Tripikon-S + AF

Fossa Alterna

Opsi

Biofilter

Biofilter + Wetland

Biodigester

Tripikon-S

Tripikon-S + AF

Tripikon H

Fossa Alterna

Opsi

Fossa Alterna

Biodigester

Tripikon-S

Tripikon H

Opsi

Fossa Alterna

CC

DV + JC

Opsi

Fossa Alterna

CC

Opsi

Fossa Alterna

CC

Opsi

Fossa Alterna

CC

Kontinu Tidak Kontinu

Lubang di 

Papan
Lubang di 

tanah

WC Sentor 

tidak tergenang

WC Sentor 

tergenang

UDDT

Toilet 

Kering

Lubang 

di papan

Lubang 

di tanahJenis Toilet

Jenis Toilet

Tahap II mulai

 

Gambar VI.4 Algoritma pemilihan tahap II 
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Tabel VI.5 Opsi teknologi terhadap kondisi eksisting dan preferensi sistem 

(infrastruktur) penunjang teknologi pengolahan air limbah 

domestik 

 

Teknologi 
Sistem 

toilet 
Jenis toilet yang dapat digunakan 

Kebutuhan air 

bersih kontinu 

Tangki Septik (TS) basah sentor dengan dan tanpa genangan ya 

Anaerobic Baffled Reactor 

(ABR) 

basah sentor dengan dan tanpa genangan ya 

Anaerobic Filter (AF) basah sentor dengan dan tanpa genangan ya 

Biofilter basah lubang di tanah/papan; sentor dengan dan 
tanpa genangan 

ya 

Biodigester basah lubang di tanah/papan; sentor dengan dan 

tanpa genangan 

tidak 

ABR + wetland basah sentor dengan dan tanpa genangan ya 

Fossa Alterna basah/ 
kering 

Seluruh pilihan toilet kering + basah 
kecuali wc sentor dengan air tergenang 

tidak 

Tangki Pengomposan (CC) kering seluruh pilihan toilet kering tidak 

Tangki septik + anaerobic 

Filter (TS+AF) 

basah sentor dengan dan tanpa genangan ya 

Tangki septik + wetland (TS 

+ wetland) 

basah sentor dengan dan tanpa genangan ya 

Biofilter + wetland 

(terapung) 

basah lubang di tanah/papan; sentor dengan dan 
tanpa genangan 

ya 

Tripikon S basah lubang di tanah/papan; sentor dengan dan 
tanpa genangan 

tidak 

Tripikon S + anaerobic 

Filter (Tripikon S+AF) 

basah lubang di tanah/papan; sentor dengan dan 

tanpa genangan 

tidak 

T-pikon H basah lubang di papan; sentor dengan dan tanpa 
genangan 

tidak 

Dehydration Vault + Jerry 

can (DV+JC) 

kering UDDT tidak 

 

Tabel VI.6 Penilaian Tahap II pemilihan teknologi air buangan kawasan studi 

permukiman sungai 

 

Kriteria 

Permukiman Perairan Sungai Palembang 

Sumber Data kawasan dan masyarakat Kategori 

Sistem toilet WC basah (100% kuesioner preferensi sistem toilet) Sistem basah Kuesioner 

Masyarakat 

Jenis toilet Kondisi eksisting (kuesioner) : Tidak memiliki WC 

17%; Lubang di lantai rumah / WC cemplung 3%; 

WC jongkok buatan pabrik (tidak ada air tergenang 

di dalamnya) 11%; WC jongkok buatan pabrik (ada 

air tergenang di dalamnya) 69%; Dengan 63% 

nyaman dengan toilet yang digunakan 

WC sentor 

jongkok 

tergenang 

Kuesioner 

dan 

Observasi 

Masyarakat 
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Tabel VI.6 Penilaian Tahap II pemilihan teknologi air buangan kawasan studi 

permukiman sungai (lanjutan) 
 

Kriteria 

Permukiman Perairan Sungai Palembang 

Sumber Data kawasan dan masyarakat Kategori 

Sumber air 

bersih 

PDAM (78%); air permukaan dengan timba (22%); 

dengan kuantitas yang cukup di musim kemarau 

(81%). Dengan mayoritas pengguna PDAM, tidak 

ada pembelian air, dan walaupun kualitas air 

permukaan tidak mencukupi sebagai air bersih, 

namun salinitas 0 sehingga potensi mengganggu 

proses pengolahan air limbah tidak tinggi, maka 

dapat dikakatan ketersediaan air bersih kontinu 

kontinu Kuesioner 

dan 

Observasi 

Masyarakat 

 

Tabel VI.7 Penilaian Tahap II  pemilihan teknologi air buangan kawasan studi 

permukiman muara 

Kriteria 

  

Permukiman Perairan Muara Sungsang 
Sumber 

Data kawasan dan masyarakat Kategori 

Sistem toilet WC basah (100% kuesioner preferensi sistem toilet) Sistem basah 
Kuesioner 

masyarakat 

Sumber air 

bersih 

Penampungan air hujan (43%); air permukaan 

dengan timba (32%); membeli air (24%). Dominasi 

mengatakan air cukup dan sangat cukup di musim 

kemarau. Namun mempertimbangkan adanya 

pembelian air untuk air bersih, air hujan yang 

ketersediaannya tergantung musim, dan masih 

ditemukan penggunaan air permukaan yang 

kualitasnya payau yang akan berpengaruh pada 

pengolahan secara biologi, maka penyediaan air 

untuk air limbah dapat dikatakan belum mencukupi. 

Kontinu 

(berdasarkan 

masyarakat)/ tidak 

kontinu 

(berdasarkan 

survei sumber air) 

Kuesioner 

dan 

observasi 

masyarakat 

Jenis toilet 

Kondisi eksisting (kuesioner) : Tidak memiliki WC 

1%; Lubang di lantai rumah / WC cemplung 88%; 

WC jongkok buatan pabrik (tidak ada air tergenang 

di dalamnya) 8%; WC jongkok buatan pabrik (ada 

air tergenang di dalamnya)2%; Dengan 1% nyaman 

dengan toilet yang digunakan 

Lubang di lantai 

rumah 

Kuesioner 

dan 

observasi 

masyarakat 

Kepemilikan 

WC 

Preferensi sistem toilet : WC pribadi 91%; WC 

komunal 9 % 
Toilet individu 

Kuesioner 

masyarakat  

Pengelolaan 

Toilet 

Preferensi masyarakat untuk pengelolaan fasilitas, 

yaitu dikelola bersama (73%) 

Pengelolaan 

bersama  

Kuesioner 

dan 

observasi  

 

VI.2.3 Aplikasi Pemilihan Tahap II – Preferensi Toilet dan Ketersediaan Air 

Dalam tahap II pengambilan keputusan, opsi teknologi yang telah diurutkan pada 

tahap I dimasukkan pada proses pemilihan tahap II yang memiliki dua kriteria 
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utama, yaitu sistem toilet dan kepemilikan (pengelolaan) sistem. Contoh masukan 

data dan hasil opsi teknologi ditunjukkan pada Gambar VI.5. 

 

 

Gambar VI.5 Masukan data dan hasil opsi teknologi 
 

Pada setiap proses pemilihan, terjadi reduksi opsi teknologi sesuai dengan data 

kondisi masyarakat/ kawasan. Pada permukiman perairan sungai Palembang, 

sistem toilet yang digunakan merupakan sistem toilet yang menunjang cukup 

banyak opsi teknologi, sehingga tidak didapatkan pengurangan opsi teknologi yang 

sesuai secara signifikan. Demikian juga dengan ketersediaan air bersih yang dianggap 

kontinu, merupakan aspek positif yang menunjang teknologi pengolahan air limbah 
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domestik, sehingga tidak timbul pengurangan opsi teknologi yang sesuai (tersisa 12 opsi 

teknologi pada akhir pemilihan tahap II). Sedangkan pada permukiman perairan muara 

Sungsang, untuk air bersih yang dianggap kontinu dengan jenis toilet yang digunakan 

tidak menunjang bagi beberapa sistem pengolahan (lubang di papan), terjadi pengurangan 

jumlah opsi teknologi yang dapat diterapkan secara signifikan (tersisa 7 opsi teknologi). 

Dalam penilaian air bersih yang tidak kontinu, pengurangan opsi teknologi yang sesuai 

terjadi dengan lebih signifikan, yaitu menghasilkan hanya tiga teknologi pada akhir 

pemilihan tahap II. Sedangkan data kepemilikan dan pengelolaan tidak memberi 

pengaruh signifikan pada kedua kawasan studi. Proses seleksi jumlah teknologi yang 

sesuai ditunjukkan pada Tabel VI.8 dengan sisa teknologi yang sesuai pada Tabel VI.9. 

 

Tabel VI.8 Pengurangan opsi teknologi yang sesuai terkait masukan data pada 

Tahap II pemilihan 

 
Permukiman Perairan Sungai 

Palembang Permukiman Perairan Muara Sungsang 

Kriteria 

Seleksi 

Kondisi pada 

permukiman 

Jumlah 

opsi 

teknologi 

Kriteria 

Seleksi 

Kondisi pada 

permukiman 

Jumlah 

opsi 

teknologi 

(air 

kontinu) 

Jumlah 

opsi 

teknologi 

(air tidak 

kontinu) 

Sistem 

Toilet 

Basah 13 opsi 

teknologi 

Sistem 

Toilet 

Basah 13 opsi 

teknologi 

13 opsi 

teknologi 

Ketersediaan 

air bersih 

Kontinu 13 opsi 

teknologi 

Ketersediaan 

air bersih 

Kontinu/ tidak 

kontinu 

13 opsi 

teknologi 

4 opsi 

teknologi 

Jenis toilet WC sentor 

tergenang 

12 opsi 

teknologi 

Jenis toilet Lubang di 

papan 

7 opsi 

teknologi 

- 
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Tabel VI.9 Opsi teknologi yang sesuai untuk kawasan studi pada akhir 

pemilihan Tahap II 

 

Permukiman Sungai 

Palembang 

Permukiman Muara Sungsang 

Air kontinu 
Air tidak 

kontinu 

Tripikon S + anaerobic Filter Tripikon S + anaerobic Filter Tripikon S 

Tripikon S Tripikon S Biodigester 

ABR + wetland (free surface) Biodigester T-pikon H 

Anaerobic Baffled Reactor Fossa alterna Fossa Alterna 

Anaerobic Filter T-pikon H  

biodigester Biofilter + wetland  

T-pikon H Biofilter  

Tangki septik + anaerobic 

Filter   

 

Tangki septik + wetland    

Biofilter + wetland    

Biofilter    

Tangki Septik    

 

VI.3 Pemilihan Tahap III 

Pemilihan tahap III mengakomodasi kebutuhan penyesuaian sistem pengolahan 

air limbah domestik terhadap kondisi spesifik yang khusus terdapat pada kawasan 

spesifik perairan, sehingga penggunaannya lebih spesifik pada kawasan tersebut. 

Pemilihan tahap III dapat digunakan oleh masyarakat di kawasan lain, namun 

tidak menimbulkan batasan teknologi sebagaimana jika diaplikasikan pada 

permukiman spesifik perairan. 

 

VI.3.1 Algoritma Pemilihan Tahap III 

Berdasarkan kriteria yang disusun (Bab V), disusun algoritma pemilihan tahap III 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar VI.6. Pada prmilihan tahap III ini, input/ 

masukan data merupakan opsi teknologi yang tersisa dari pemilihan tahap II. 

Namun, dalam algoritma, pilihan yang diberikan berdasarkan asumsi seluruh opsi 

teknologi dari tahap II diseleksi pada tahap III. Hasil yang didapatkan dibagi 

menjadi dua tahap, yang pertama hasil seleksi berdasarkan genangan (pilihan 1 

hingga 9), dan yang kedua hasil seleksi berdasarkan jenis tanah (pilihan 2’, pilihan 

2’ pilihan 5’, pilihan 5, pilihan 6’, pilihan 6, pilihan 9, dan pilihan 9’).  
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VI.3.2 Penilaian Teknologi Terhadap Kriteria Pemilihan Tahap III 

Penilaian teknologi disertai keterangan-keterangan konstruksi sesuai dengan 

pengelompokkan panduankonstruksi serbagai hasil seleksi terhadap kondisi 

genangan ditunjukkan pada Tabel VI.10. Penilaian teknologi, sekaligus opsi 

pilihan dan arahan konstruksi terhadap kondisi tanah ditunjukkan pada Tabel 

V.11. 

 

VI.3.3 Penilaian Kawasan Studi Berdasarkan Tahap III Pemilihan 

Tahap ketiga pemilihan teknologi pengolahan air limbah domestik dinilai dari 

data kondisi khusus permukiman yang dihubungkan dengan kondisi alam yang 

spesifik pada kawasan permukiman perairan. Dalam penilaian diperlukan data 

observasi dan/ atau data penunjang lain terkait kondisi alam pada permukiman, 

juga data observasi lapangan terkait permukiman yang ditinjau. Bentuk pemilihan 

serupa dengan tahap kedua pemilihan, yaitu opsi pilihan terbatas sesuai dengan 

kondisi kawasan yang ditinjau. Penilaian kedua kawasan studi untuk tahap ketiga 

pemilihan teknologi ditunjukkan pada Tabel VI.12. Kedua kawasan didominasi 

oleh rumah panggung. Terkait genangan, walaupun pada kedua kawasan terdapat 

kawasan basah dan kering, namun untuk kawasan rumah panggung di kawasan 

permukiman sungai genangan umumnya terjadi secara periodik, dalam hal ini ada 

saat-saat kering dan saat-saat basah, sedangkan pada kawasan permukiman muara 

genangan relatif menetap walaupun ketinggian air pada kawasan berubah-ubah. 
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Jenis Rumah

Genangan Air

Genangan Menetap Muka Air Tanah 

Tinggi (< 2m)

Ya

Ya

Rumah Apung

Rumah Panggung

Rumah Tipe Darat

Ya

Tidak

Tidak Tidak

Genangan Air

Genangan Menetap Muka Air Tanah 

Tinggi (< 2m)

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak Tidak

Pemilihan Tahap 3 mulai

Pilihan 1

Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Pilihan 6 Pilihan 7 Pilihan 8 Pilihan 9

Tanah lunak Tanah lunak Tanah lunak

Pilihan 2'
Pilihan 

tetap 

(2,3,4)

Pilihan 

6'

TidakYa

Tanah lunak

Pilihan 5Pilihan 5'

Pilihan 

tetap 

(6,7,8)

Pilihan 

9'
Pilihan 9

TidakYa

Opsi Tersisa 

dari pemilihan 

tahap 2

TidakYa TidakYa

 

Gambar VI.6 Algoritma Pemilihan Tahap III 
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Tabel VI.10 Penilaian teknologi serta panduan konstruksi terkait kondisi genangan kawasan permukiman perairan 

 
 

No Teknologi 

Rumah 

Apung 

(pilihan 

1) 

Rumah Panggung Rumah di darat 

Genangan 

menetap 

(pilihan 2) 

Genangan 

tidak 

menetap 

(pilihan 3) 

Tidak ada 

genangan 

(M.A.T < 2 m) 

(pilihan 4) 

Tidak ada 

genangan 

(M.A.T > 2 m) 

(pilihan 5) 

Genangan 

menetap 

(pilihan 6) 

Genangan 

tidak 

menetap 

(pilihan 7) 

Tidak ada 

genangan 

(M.A.T. < 

2 m) 

(pilihan 8) 

Tidak ada 

genangan (M.A.T 

> 2 m) 

(pilihan 9) 

1 Tangki Septik 

(TS) 

x x x X 
Panduan 1 

x x x kriteria sesuai SNI 

2 Anaerobic 

Baffled Reactor 

(ABR) 

x x x x 

Panduan 1 

x x x Tanpa keterangan 

konstruksi 

3 Anaerobic Filter 

(AF) 

Panduan 

2 

 

Panduan 3 Panduan 1 Panduan 3 tanpa keterangan 

konstruksi 

4 Biofilter Panduan 

4 

Panduan 3 Panduan 1 Panduan 3 tanpa keterangan 

konstruksi 

5 Biodigester x Panduan 5 tanpa keterangan 

konstruksi 

Panduan 5 tanpa keterangan 

konstruksi 

6 ABR + wetland x Panduan 7 

 

Panduan 6 Panduan 7 tanpa keterangan 

konstruksi 

7 Fossa Alterna x x x x tanpa keterangan 

konstruksi 

X X x tanpa keterangan 

konstruksi 

8 Tangki 

Pengomposan 

(CC) 

Panduan 

8 

Panduan 8 Panduan 9 

 

tanpa keterangan 

konstruksi 

Panduan 8 Panduan 9 tanpa keterangan 

konstruksi 
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Tabel VI.10 Penilaian teknologi serta panduan konstruksi terkait kondisi genangan kawasan permukiman perairan (lanjutan) 

 
 

No Teknologi 

Rumah 

Apung 

(pilihan 

1) 

Rumah Panggung Rumah di darat 

Genangan 

menetap 

(pilihan 2) 

Genangan 

tidak 

menetap 

(pilihan 3) 

Tidak ada 

genangan 

(M.A.T < 2 m) 

(pilihan 4) 

Tidak ada 

genangan 

(M.A.T > 2 m) 

(pilihan 5) 

Genangan 

menetap 

(pilihan 6) 

Genangan 

tidak 

menetap 

(pilihan 7) 

Tidak ada 

genangan 

(M.A.T. < 2 m) 

(pilihan 8) 

Tidak ada 

genangan 

(M.A.T > 2 m) 

(pilihan 9) 

9 Tangki septik + 

anaerobic Filter 

(TS+AF) 

x Panduan 3 Panduan 1 Panduan 3 tanpa 

keterangan 

konstruksi 

10 Tangki septik + 

wetland (TS + 

wetland) 

x Panduan 7 Panduan  6 

 

Panduan 7 tanpa 

keterangan 

konstruksi 

11 Biofilter + 

wetland 

(terapung) 

x Panduan 7 Panduan 6 Panduan 7 tanpa 

keterangan 

konstruksi 

12 Tripikon S x Panduan 10 Panduan 11 Panduan 12 Panduan 12 

13 Tripikon S + 

anaerobic Filter 

(Tripikon 

S+AF) 

x Panduan 10 Panduan 11 Panduan 10 Panduan 13 

14 T-pikon H Panduan 

14 

Panduan 15 Panduan 15 Panduan 15 Panduan 15 

15 Dehydration 

Vault + Jerry 

can (DV+JC) 

Panduan 

8 

Panduan 8 Panduan 9 Tanpa 

keterangan 

konstruksi 

Panduan 8 Panduan 9 Tanpa keteranan 

konstruksi 
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Tabel VI.11 Penilaian teknologi serta panduan konstruksi terkait kondisi tanah 

kawasan permukiman perairan 

 
 

Pilihan 2' dan Pilihan 6' Pilihan 5' dan Pilihan 9' 

Tripikon-S 

Tanpa keterangan 

Tripikon-S 

Tanpa keterangan Tripikon-S + AF Tripikon-S + AF 

AF 

panduan a 

TS 

panduan a 

Biofilter ABR 

TS + AF AF 

TS + Wetland Biofilter 

ABR + Wetland TS + AF 

Biofilter + Wetland TS + Wetland 

Biodigester ABR + Wetland 

Tangki Pengomposan (CC) 

Panduan b 

Biofilter + Wetland 

Dehydration Vault + Jerry 

can (DV+JC) Biodigester 

  

Fossa alterna 

Panduan b 

Tangki Pengomposan (CC) 

Dehydration Vault + Jerry 

can (DV+JC) 

 

 

Tabel VI.12 Penilaian Tahap III pemilihan teknologi air limbah pada kawasan 

studi 

 

Kriteria 

Permukiman Perairan Sungai Permukiman Perairan Muara 

Sumber Data kawasan dan 

masyarakat 
Kategori 

Data kawasan 

dan masyarakat 
Kategori 

Jenis 

Rumah 

Dominasi rumah panggung Rumah 

panggung 

Dominasi rumah 

panggung 

Rumah 

panggung 

Kuesioner 

dan 

observasi 

masyarakat  

Kondisi 

genangan 

Umumnya tergenang secara 

periodik 

Genangan 

periodik 

Umumnya 

tergenang secara 

menetap (dengan 

pasang surut) 

Genangan 

relatif 

menetap 

Observasi 

fisik  

Kondisi 

tanah 

Lunak - lapisan tanah organik 

hingga kedalaman 3 m, kondisi 

lanau berpasir-pasir berlanau-

lanau berlempung mendominasi 

hingga kedalaman 15 m, 

kemudian didapatkan 

konsistensi tanah lanau berpasir, 

pasir berlanau, dan pasir hingga 

kedalaman 21 m dan sekitar 1 m 

berikutnya ditemukan 

konsistensi pasir berkerikil 

hingga pasir 

Lunak Lunak, dengan 

kondisi umum 

basah terendam 

Lunak Observasi 

fisik  
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VI.3.4 Tahap III – Kondisi Spesifik Kawasan Spesifik Perairan 

Dalam tahap III pengambilan keputusan, opsi teknologi yang tersisa dari hasil 

pengambilan keputusan tahap II menjadi referensi/ data yang digunakan. Hasil 

dari pemilihan tahap III ini disertai dengan pertimbangan-pertimbangan teknis 

aplikasi teknologi di lapangan. Tampilan masukan dan hasil pengambilan 

keputusan ditunjukkan pada Gambar VI.7 dan Gambar VI.8.  

 

 

 

Gambar VI.7 Masukan dan hasil proses data pengambilan keputusan tahap III 

terkait kondisi fisik genangan 
 

Dalam proses seleksi tahap III dengan masukan data kawasan studi, opsi teknologi 

yang sesuai kembali tereduksi. Proses ini ditunjukkan pada Tabel VI.13. Pada 

akhir pemilihan, urutan opsi teknologi yang tersisa dengan pemenuhan kriteria 

dan petunjuk terkait kondisi fisik untuk kawasan sungai ditunjukkan pada Tabel 

VI.14.  Opsi teknologi untuk kawasan muara ditunjukkan pada Tabel VI.15, 

dengan warna kuning menandakan opsi teknologi yang tersisa untuk kondisi 

permukiman muara dengan ketersediaan air tidak kontinu. 
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Gambar VI.8 Masukan dan hasil proses data pengambilan keputusan tahap III 

terkait kondisi fisik tanah lunak 

 

Tabel VI.13 jumlah opsi teknologi pada pemilihan Tahap III 

 
Permukiman Perairan Sungai 

Palembang 
Permukiman Perairan Muara Sungsang 

Kriteria 

Seleksi 

Kondisi pada 

permukiman 

Jumlah 

opsi 

teknologi 

Kriteria 

Seleksi 

Kondisi pada 

permukiman 

Jumlah 

opsi 

teknologi 

(air 

kontinu) 

Jumlah 

opsi 

teknologi 

(air tidak 

kontinu) 

Jenis 

Rumah 

Panggung 12 opsi 

teknologi 

Jenis Rumah Panggung 6 opsi 

teknologi 

3 opsi 

teknologi 

Genangan Genangan 

Periodik 

9 opsi 

teknologi 

Genangan Menetap 5 opsi 

teknologi 

2 opsi 

teknologi 

Tipe tanah Lunak 9 opsi 

teknologi 

Tipe tanah Lunak 5 opsi 

teknologi 

2 opsi 

teknologi 
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Tabel VI.14 Hasil pemilihan opsi teknologi sesuai urutan CFA dan petunjuk terkait konstruksi pada permukiman perairan sungai 

 

Permukiman Perairan Sungai 

Opsi 

Teknologi 

Jumlah 

Kriteria 

CFA 

Terpenuhi 

Xak 

Kriteria 

CFA Tidak 

Terpenuhi 

Petunjuk Penerapan Pada Kondisi Genangan 
Petunjuk Penerapan Pada Kondisi Tanah 

Lunak 

Tripikon S + 

AF 
10 

0,9853 

2, 12 

1. Material PVC (atau non korosif kedap air lain), 2. 

menancapkan sebagian konstruksinya ke dalam tanah 

sehingga beban Tripikon-S dapat tertahan, apabila 

Tripikon-S tidak dapat mencapai permukaan tanah, maka 

perlu penyangga; 3. Penempatan bebas dari 

kemungkinan benturan horizontal; 4. Struktur terikat 

dengan lantai toilet; 5. Pipa outlet di atas ketinggian 

muka air maksimum 

Jika konstuksi AF direncanakan bertumpu pada 

tanah, diperlukan pondasi tambahan (cerucuk) 

untuk mencegah pergerakan (khususnya 

vertikal) terhadap tanah 

Tripikon S 10 

0,5149 

2, 11   

ABR + 

wetland 
8 

0,4666 

1, 2, 10, 12 

ABR/ TS/ biofilter : 1. Material non-korosif dan kedap 

air; 2. penambahan konstruksi kayu untuk menyangga 

sistem dan perpipaan; 3. penambahan pemberat (ankor 

atau tutup beton) untuk mengatasi tekanan air; Wetland : 

1. material pembatas kedap air dan dapat terapung 

mengikuti ketinggian air; 2. dipastikan tidak terendam air 

permukaan (material terapung/ posisi di atas batas air 

pasang); 3. posisi dipastikan lebih rendah dari ABR/ TS/ 

Biofilter pada ketinggian air maksimum 

Penggunaan struktur pondasi cerucuk untuk 

meminimalisasi pergerakan sistem 

Anaerobic 

Filter 
7 

0,2299 

 

1, 2, 10, 11, 

12 

1. Material non-korosif dan kedap air; 2. penambahan 

konstruksi kayu untuk menyangga sistem dan perpipaan; 

3. penambahan pemberat (ankor atau tutup beton) untuk 

mengatasi tekanan air; 4. Sistem dipastikan tidak 

terendam (khususnya pipa inlet dan outlet) 
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Tabel VI.14 Hasil pemilihan opsi teknologi sesuai urutan CFA dan petunjuk terkait konstruksi pada permukiman perairan sungai 

(lanjutan) 
 

Permukiman Perairan Sungai 

Opsi 

Teknologi 

Jumlah 

Kriteria 

CFA 

Terpenuhi 

Xak 

Kriteria 

CFA Tidak 

Terpenuhi 

Petunjuk Penerapan Pada Kondisi Genangan 
Petunjuk Penerapan Pada Kondisi Tanah 

Lunak 

T-pikon H 8 0,1271 

 

1, 2, 11, 12 1. Penempatan dengan menempelkan secara horizontal di 

samping rumah; 2. posisi aman dari benturan horizontal; 

3. material PVC (atau non-korosif kedap air lainnya); 4. 

menggunakan penyangga kayu; 5. diikat dengan rumah 

untuk mencegah pergerakan karena tekanan dan arus air 

 

TS+AF 7 -0,1148 1, 2, 10, 11, 

12 
1. Material non-korosif dan kedap air; 2. penambahan 

konstruksi kayu untuk menyangga sistem dan perpipaan; 

3. penambahan pemberat (ankor atau tutup beton) untuk 

mengatasi tekanan air; 4. Sistem dipastikan tidak 

terendam (khususnya pipa inlet dan outlet) 
Penggunaan struktur pondasi cerucuk untuk 

meminimalisasi pergerakan sistem 
TS + 

wetland 

7 -0,1877 1, 2, 10, 11, 

12 
ABR/ TS/ biofilter : 1. Material non-korosif dan kedap 

air; 3. penambahan pemberat (ankor atau tutup beton) 

untuk mengatasi tekanan air; Wetland : 1. material 

pembatas kedap air dan dapat terapung mengikuti 

ketinggian air; 2. dipastikan tidak terendam air 

permukaan (material terapung/ posisi di atas batas air 

pasang); 3. posisi dipastikan lebih rendah dari ABR/ TS/ 

Biofilter pada ketinggian air maksimum 
Biofilter + 

Wetland 

7 -0,5594 

 

1, 3, 10, 11, 

12 
Penggunaan struktur pondasi cerucuk untuk 

meminimalisasi pergerakan system dan 

pemberat (lapis beton untuk biofilter material 

fiber) 

Biofilter 7 -0,6314 

 

1, 3, 10, 11, 

12 
1. Material non-korosif dan kedap air; 2. penambahan 

konstruksi kayu untuk menyangga sistem dan perpipaan; 

3. penambahan pemberat (ankor atau tutup beton) untuk 

mengatasi tekanan air 
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Tabel VI.15 Hasil pemilihan opsi teknologi sesuai urutan CFA dan petunjuk terkait konstruksi pada permukiman perairan muara 

 

Opsi 

Teknologi 

Jumlah 

Kriteria 

CFA 

Terpenuhi 

Xak 

Kriteria 

CFA Tidak 

Terpenuhi 

Petunjuk Penerapan Pada Kondisi Genangan 
Petunjuk Penerapan Pada 

Kondisi Tanah Lunak 

Tripikon-S + 

Anaerobic 

Filter 

9 0,4061 2,5,12 1. Material PVC (atau non korosif kedap air lain), 2. menancapkan 

sebagian konstruksinya ke dalam tanah sehingga beban Tripikon-S 

dapat tertahan, apabila Tripikon-S tidak dapat mencapai permukaan 

tanah, maka perlu penyangga; 3. Penempatan bebas dari kemungkinan 

benturan horizontal; 4. Struktur terikat dengan lantai toilet; 5. Pipa 

outlet di atas ketinggian muka air maksimum 

Jika konstuksi AF direncanakan 

bertumpu pada tanah, diperlukan 

pondasi tambahan (cerucuk) 

untuk mencegah pergerakan 

(khususnya vertikal) terhadap 

tanah 

Tripikon S 9 -0,0643 2,5,11   

T-pikon H 7 -0,3163 

 

1, 2, 5, 11, 

12 

1. Penempatan dengan menempelkan secara horizontal di samping 

rumah; 2. posisi aman dari benturan horizontal; 3. material PVC (atau 

non-korosif kedap air lainnya); 4. menggunakan penyangga kayu; 5. 

diikat dengan rumah untuk mencegah pergerakan karena tekanan dan 

arus air 

 Biofilter + 

wetland 

6 -1,1386 1, 3, 5, 10, 

11, 12 

ABR/ TS/ biofilter : 1. Material non-korosif dan kedap air; 3. 

penambahan pemberat (ankor atau tutup beton) untuk mengatasi 

tekanan air; Wetland : 1. material pembatas kedap air dan dapat 

terapung mengikuti ketinggian air; 2. dipastikan tidak terendam air 

permukaan (material terapung/ posisi di atas batas air pasang); 3. 

posisi dipastikan lebih rendah dari ABR/ TS/ Biofilter pada ketinggian 

air maksimum 

Penggunaan struktur pondasi 

cerucuk untuk meminimalisasi 

pergerakan system dan pemberat 

(lapis beton untuk biofilter 

material fiber) 
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Tabel VI.15 Hasil pemilihan opsi teknologi sesuai urutan CFA dan petunjuk terkait konstruksi pada permukiman perairan muara (lanjutan) 

 

Opsi 

Teknologi 

Jumlah 

Kriteria 

CFA 

Terpenuhi 

Xak 

Kriteria 

CFA Tidak 

Terpenuhi 

Petunjuk Penerapan Pada Kondisi Genangan 
Petunjuk Penerapan Pada 

Kondisi Tanah Lunak 

Biofilter 6 -1,2106 1, 3, 5, 10, 

11, 12 
1. Material non-korosif dan kedap air; 2. penambahan konstruksi kayu 

untuk menyangga sistem dan perpipaan; 3. penambahan pemberat 

(ankor atau tutup beton) untuk mengatasi tekanan air 
 

 

 

 

 

Opsi Teknologi untuk kondisi ketersediaan air tidak kontinu 
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Dari hasil yang didapatkan, diperoleh sembilan opsi teknologi yang dapat 

diterapkan pada permukiman perairan sungai Kota Palembang, dengan tiga 

teknologi yang menempati urutan teratas dari hasil CFA adalah 1) Tripikon S + 

Filter Anaerob, 2) Tripikon S, dan 3) ABR + wetland. Ketiga teknologi tersebut 

tidak mencapai kondisi ideal pemenuhan kriteria CFA, yaitu seluruh kriteria 

terpenuhi, namun ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi. Hal ini menjadi 

salah satu pertimbangan lebih lanjut dalam pemilihan sistem.  

 

Pada Tripikon S + Filter anaerob, terdapat dua kriteria yang tidak terpenuhi, yaitu 

kelengkapan pengolahan (kriteria tidak dipenuhi oleh opsi-opsi lainnya juga) dan 

kebutuhan energi. Pada kawasan studi, dianggap diperlukan pengolahan padatan 

dan cairan dengan pertimbangan pada kawasan belum terjangkau adanya sistem 

penyedotan lumpur. Namun, pada opsi yang didapatkan pengolahan utama masih 

terfokus pada pengolahan cairan semata. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

penerapan teknologi, pemerintah/ pemangku kepentingan perlu mempersiapkan 

strategi pengelolaan lumpur tinja secara terpisah untuk melayani kawasan studi. 

Sedangkan untuk kebutuhan energi, dipertimbangkan kebutuhan head hidrolis 

penyaluran air limbah dari Tripikon-S ke filter anaerob. Hal ini dapat berupa 

kebutuhan pompa, ataupun desain teknis di lapangan dengan perencanaan 

ketinggian masing-masing sistem dan kemiringan pipa. 

 

Sedangkan untuk opsi urutan kedua (tripikon-S) dan ketiga (ABR+wetland), daya 

dukung lingkungan yang terkait dengan efisiensi pengolahan juga tidak terpenuhi, 

dan untuk urutan opsi ketiga, kemampuan pelayanan dan kemampuan finansial 

masyarakat juga tidak terpenuhi.  

 

Pada permukiman muara, opsi yang tersisa untuk kondisi air kontinu pada tahap 

dua adalah lima teknologi, sedangkan pada kondisi air tidak kontinu pada tahap 

dua adalah dua teknologi. Beberapa kriteria pada CFA tidak terpenuhi oleh 

teknologi tripikon-S, yaitu kelengkapan pengolahan, kelembagaan, dan daya 

dukung lingkungan. Hal ini perlu mendapat perhatian pemangku kepentingan agar 

memenuhi kebutuhan kriteria tersebut. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan 
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adalah petunjuk konstruksi dalam aplikasi teknologi pada kawasan studi. Panduan 

konstruksi yang diberikan juga menunjukkan beda teknologi memiliki pendekatan 

dan kebutuhan konstruksi yang berbeda. Hal ini dapat menjadi pertimbangan 

khususnya terkait kebutuhan finansial total yang dapat bertambah dengan 

kebutuhan konstruksi tambahan. 
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BAB VII Evaluasi Sistem Pengambilan Keputusan (Decision 

Support System - DSS) dan Teknologi Terpilih 

 

VII.1 Evaluasi DSS 

Dari aplikasi DSS dengan data kawasan studi dilakukan evaluasi terkait 

penggunaannya secara umum dan proses penilaian dan seleksi yang dilakukan. 

Evaluasi ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu per tahap pemilihan, yaitu tahap I, 

tahap II, dan tahap III, serta penggunaan program DSS. 

 

VII.1.1 Tahap I 

DSS tahap I, yaitu berdasarkan analisis faktor kapasitas merupakan tahap yang 

diperuntukkan untuk memfasilitasi penilaian opsi teknologi secara umum, dengan 

kriteria-kriteria yang memenuhi aspek keberlanjutan dalam lingkup yang luas, 

tidak terbatas pada kondisi masyarakat dan lingkungan tertentu. Aspek penilaian 

yang ditampilkan dalam bentuk urutan kategori dalam setiap kriteria dengan 

kondisi ideal merupakan urutan dari kondisi yang paling buruk/ sulit (tidak 

mendukung keberlanjutan) hingga yang paling baik/ kondisi paling optimal 

(mendukung keberlanjutan).  

 

Penentuan penilaian pada setiap kriteria memiliki kelemahan pada beberapa 

kriteria non-kuantitatif, yaitu kondisi satu yang tidak mutlak lebih baik 

dibandingkan kondisi lainnya sesuai urutan. Selain itu, tidak memungkinkan 

memilih dua kondisi, sehingga perlu memilih kondisi dengan limitasi/ kebutuhan 

yang lebih besar. Sebagai contoh pada kondisi lahan/ topografi, terdapat kondisi 

kawasan curam, kawasan padat penduduk, dan kawasan pesisir. Masing-masing 

kriteria memiliki keterbatasan dalam penerapan teknologi yang berbeda-beda, 

dapat dikuantifikasi namun bobot  usaha yang perlu ditambahkan tidak 

terkuantifikasi. Objektivitas merupakan salah satu hal yang dianggap penting 

dalam DSS (Harris, 1998, Fabrega, 2007). Untuk mencegah adanya subyektivitas 

dalam penelitian, penentuan kriteria dan penilaian telah melalui proses diskusi 

dengan para ahli dengan ditunjang berbagai literatur 
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Dalam aspek penilaian teknologi dalam database yang disusun, ada 

kecenderungan perbedaan informasi dari berbagai sumber yang digunakan. Hal ini 

kembali dapat menjadi suatu kelemahan dalam sistem pemilihan teknologi ini. 

Dalam hal ini, data atau informasi yang dianggap paling umum dan/ atau kondisi 

yang paling minimum dari informasi yang didapatkan yang cenderung digunakan. 

Hal ini untuk memastikan bahwa setidaknya teknologi tersebut dipastikan 

memenuhi kondisi tersebut, walaupun ada kemungkinan dapat menjangkau nilai 

yang sebenarnya lebih tinggi.  

 

Aspek penilaian kondisi masyarakat dan lingkungan memerlukan pertimbangan 

personil pengguna sistem pengambilan keputusan dalam menentukan pemenuhan 

kriteria, terlebih jika kawasan studi yang dianalisis bersifat heterogen. Terdapat 

pula data yang berisi data teknis yang cukup kompleks sehingga diperlukan 

perhitungan dari data-data yang ada, tidak hanya terbatas kondisi yang terlihat. 

Hal ini menyebabkan adanya klasifikasi tertentu pengguna, dalam hal ini 

diperlukan pengguna yang memiliki kompetensi teknis dan mengerti hal-hal 

terkait kualitas dan kuantitas air limbah. 

 

Dalam menjalankan proses pemilihan, didapatkan bahwa kondisi ideal yang 

diharapkan, yaitu seluruh kriteria memenuhi aspek Ti≥Ci (kapasitas teknologi 

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap teknologi) tidak tercapai oleh seluruh 

opsi teknologi, sehingga kriteria-kriteria yang tidak terpenuhi perlu menjadi 

pertimbangan untuk memastikan keberlanjutan penerapan teknologi pada kawasan 

studi. Pada kondisi ideal pada CFA yang ditetapkan oleh Henriques dkk., 2011; 

Pailla dkk., 2011, Bouabid & Louis, 2015, aspek Ti≥Ci mejadi aspek seleksi dan 

Xak menjadi patokan utama pengurutan saran opsi. Dengan tidak tercapainya 

kategori Ti≥Ci pada setiap kriteria, maka Xak tidak dapat dijadikan satu-satunya 

aspek pengurutan saran opsi teknologi. Terlebih lagi memungkinkan adanya 

kondisi bahwa opsi dengan nilai Xak lebih tinggi, memiliki jumlah pemenuhan 

kriteria yang lebih rendah, yang berarti pada salah satu atau beberapa kriteria yang 

terpenuhi, selisih nilai antara kondisi masyarakat dan lingkungan terhadap 
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kapasitas teknologi besar sehingga dapat muncul Xak yang lebih tinggi dengan 

pemenuhan kriteria lain yang lebih rendah.  

 

VII.1.2 Tahap II 

Proses pemilihan tahap II yang berdasarkan pohon keputusan membatasi opsi 

teknologi yang dapat dipilih terkait beberapa kondisi spesifik yang menyangkut 

penghubung pengguna (user interface) dalam hal ini terkait sistem toilet, jenis 

toilet, dan  penggunaan/ ketersediaan air.  

 

Dalam proses yang dilakukan, sistem dan jenis toilet yang digunakan dan 

penggunaan/ ketersediaan air menjadi kriteria dengan sensitivitas yang tinggi. 

Terlihat adanya reduksi opsi teknologi yang signifikan pada kawasan permukiman 

perairan muara terkait jenis toilet yang digunakan dan ketersediaan air bersih yang 

dinilai tidak  

 

Penggunaan proses seleksi tahap II ini dapat sebagai pemilihan yang berlaku 

umum, dalam arti dapat digunakan sebagai proses seleksi tidak terbatas kawasan 

spesifik perairan. Namun jenis-jenis toilet yang digunakan diambil dari 

identifikasi yang dilakukan pada kawasan studi, dengan keunikan kebiasaan 

sanitasi pada masyarakat kawasan studi.  

 

VII.1.3 Tahap III 

Proses pemilihan tahap III memiliki dua penekanan, yaitu yang pertama adalah 

proses seleksi, khususnya terkait dengan keterbatasan penempatan teknologi dan 

kondisi genangan dan muka air tanah, dan penekanan kebutuhan konstruksi 

tambahan untuk aplikasi pada kondisi kawasan untuk mencegah permasalahan 

terdahulu aplikasi sistem pengolahan air limbah. Kondisi tanah lunak dalam hal 

ini tidak membatasi kemungkinan aplikasi teknologi pengolahan air limbah, 

namun sebagai petunjuk konstruksi dalam aplikasi opsi teknologi.  

 

Dalam panduan konstruksi yang diberikan, konstruksi diberikan secara umum. 

Perlu data detail terkait kondisi fisik untuk menentukan detail desain konstruksi. 
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Salah satunya dalam penentuan kedalaman cerucuk, teknis penggunaan cerucuk, 

serta desain lining/ lapisan tambahan dari teknologi yang ada. 

 

VII.1.4 Evaluasi Penggunaan Program DSS 

Program DSS yang dikembangkan telah memenuhi aspek interaktif, dengan 

adanya antarmuka pengguna (user interface),  dikemas dalam program komputer 

yang dianggap ramah pengguna (user-friendly). Hal ini mernurut Fabrega (2007), 

dan Palaniappan dkk (2008) adalah hal yang penting dalam program DSS.  

 

Dalam masukan data, dilakukan berurut dari tahap I hingga tahap III. Tidak ada 

opsi untuk memulai dari tahap II atau menggunakan tahap III saja. Hasil dari 

masing-masing tahap pemilihan ditunjukkan dalam bentuk pop-up visual basic 

dari microsoft excel sehingga memudahkan untuk melihatnya, sedangkan data 

detail tersimpan dalam worksheet excel. Pada proses pemilihan tahap II dan tahap 

III, ada kemungkinan opsi pilihan semakin sedikit, pada saat opsi dianggap terlalu 

sedikit, dapat dilakukan pengulangan pemilihan dengan perubahan data yang 

dimasukkan sehingga muncul opsi yang lain. Dalam hal ini perubahan data perlu 

dipikirkan kemungkinan dalam pemenuhan/ perubahan kondisi pada masyarakat 

atau kawasan sehingga dapat mencapai kondisi yang sesuai dengan data yang 

dimasukkan.  

 

Sesuai yang dinyatakan pada Castillo dkk (2016)  DSS meripakan penyatuan 

(integrasi) database dan model yang mencakup antarmuka/ interaksi pengguna, 

dan dalam waktu yang sama dapat menyertakan pengetahuan ahli dari sumber 

yang berbeda-beda, dianggap terpenuhi pada DSS yang dikembangkan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan DSS yang melibatkan para ahli serta 

literatur-literatur yang menunjang. 

 

Terkait dengan penggunaan DSS yang diharapkan fleksibel untuk digunakan 

dalam jangka waktu panjang, dengan perubahan-perubahan yang ada pada 

masyarakat dan lingkungan, kategori penilaian yang digunakan pada tahap I DSS 

telah dibuat cukup lebar sehingga mencakup kondisi masyarakat dan lingkungan 
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yang cukup luas. Namun, sebagai contoh, dengan adanya perubahan peraturan, 

pada saat penyusunan DSS baku mutu air limbah mengacu pada KepmenLH no. 

112 tahun 2003 yang mensyaratkan baku mutu air limbah BOD 100 mg/L menjadi 

PermenLH no 68 tahun 2016 yang mensyaratkan baku mutu air limbah domestik 

BOD 30 mg/L, nilai yang ditentukan menjadi nilai kebutuhan yang tertinggi yang 

ditentukan dalam penilaian. Demikian juga dengan bertambahnya aspek parameter 

kualitas pada peraturan yang baru, DSS yang disusun belum dapat 

mengakomodasi hal tersebut. Maka, DSS ini dapat digunakan sebagai dasar 

pemilihan, namun terkait perkembangan pada masyarakat dan lingkungan, tetap 

diperlukan penyesuaian atau pertimbangan tambahan di luar kriteria DSS. 

 

Adapun hal lain yang dianggap penting dari hasil observasi maupun data literatur 

namun tidak terlalu tergambarkan dalam proses pemilihan dari DSS yang 

dikembangkan adalah aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan di sini masuk ke 

dalam aspek kelembagaan dalam pemilihna tahap I, yang memiliki bobot 

cenderung rendah. Namun untuk membuat aspek pengelolaan lebih spesifik 

sebagai kriteria seleksi dinilai sulit dan sensitivitas kriterianya sangat kecil. Hal 

ini menjadi catatan pengguna DSS yang dikembangkan bahwa aspek pengelolaan 

teknologi, di antaranya mencakup lembaga pengelola, prosedur operasional dan 

perawatan beserta pembagian tanggungjawab untuk menjalankannya, perlu 

mendapat perhatian khusus agar keberlanjutan dapat tercapai. 

 

VII.2 Evaluasi Hasil Pemilihan Teknologi 

Teknologi yang disarankan dalam aplikasi DSS pada kawasan studi adalah 

teknologi Tripikon-S, baik yang diaplikasikan tunggal maupun terdapat 

pengolahan lanjutan filter anaerob. Pada bab VI telah disampaikan bahwa 

Tripikon-S sebagai pengolah tunggal tidak memenuhi kriteria daya dukung 

lingkungan, dalam hal ini terkait efisiensi pengolahan, sedangkan Tripikon-S 

dengan filter anaerob dapat memenuhi kriteria tersebut. Tabel VII.1 menunjukkan 

kemampuan Tripikon-S dalam penyisihan zat organik. Pada tabel tersebut 

ditunjukkan adanya pengembangan-pengembangan Tripikon-S untuk peningkatan 

efisiensi pengolahan. Dari pengembangan yang dilakukan, efisiensi tertinggi, 
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sekaligus satu-satunya yang memenuhi kriteria baku mutu yang berlaku adalah 

penggunaan Tripikon-S dilanjutkan dengan filter anaerob (Saraswati dkk, 2009), 

namun proses penyisihan didominasi pada filter anaerob. Beberapa perkembangan 

lain, yaitu dengan penggunaan filter pasir di dalam pipa terbesar/ pelimpah 

Tripikon-S oleh Maheng dkk (2016), penggunaan bioball pada pipa terbesar/ 

pelimpah dan modifikasi ruang tripikon-S dengan penambahan ruang venturi 

(Kusumaningayu dkk, 2015; Marlisa dkk, 2015, Putri dkk, 2015) menunjukkan 

peningkatan efisiensi penyisihan zat organik, namun efluen yang dihasilkan masih 

jauh dari baku mutu yang berlaku (BOD 30mg/L).  

 

Tabel VII.2 menunjukkan penyisihan zat organik dari seluruh opsi teknolgi pada 

penelitian ini. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa seluruh teknologi, khususnya 

yang merupakan teknologi tunggal tidak dapat memenuhi efluen BOD 30 mg/L. 

Maka, pengolahan lanjutan dianggap diperlukan untuk opsi-opsi teknologi 

pengolahan air limbah domestik setempat. Terlebih dalam baku mutu PermenLH 

no.68 tahun 2016 terdapat parameter-parameter lainnya, khususnya nitrogen 

dalam amoniak, dan bakteri coli. Untuk mencapai pengolahan nitrogen serta 

penyisihan bakteri coli, diperlukan jenis pengolahan yang lebih kompleks. 

 

Mengacu pada hasil DSS, salah satu yang menjadikan Tripikon-S memiliki 

penilaian yang tinggi adalah kemampuan pelayanan (debit) dengan luas area yang 

diperlukan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan pemenuhan baku mutu yang ketat 

sehingga memerlukan pengolahan yang lebih kompleks bahkan bertahap yang 

berarti memerlukan luas area yang lebih besar.  Selain itu, faktor finansial juga 

menjadi salah satu kriteria penentu yang menjadikan sistem Tripikon-S terpilih, 

dikarenakan tergolong memerlukan biayan yang lebih rendah dari opsi lain. 

Dengan kondisi wilayah yang terbatas luas areanya, ditambah dengan kondisi 

tanah lunak, serta genangan di kawasan perairan, untuk menerapkan teknologi 

pengolahan yang kompleks adalah tantangan besar, yang dengan teknologi yang 

ada sekarang belum dapat dilakukan. Selain itu, kriteria finansial dinilai masih 

menjadi salah satu kriteria penentu dalam pemilihan teknologi. Dengan 

diperlukannya teknologi yang lebih kompleks, ditambah dengan konstruksi 
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tambahan yang diperlukan terkait kondisi fisik kawasan, keterbatasan masyarakat 

dalam aspek finansial menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan.  

 

Terkait dengan kelengkapan pengolahan yang menjadi salah satu kriteria yang 

tidak terpenuhi dalam seluruh opsi teknologi dalam penelitian ini, pengelolaan 

lanjutan, dalam hal ini pengolahan lumpur perlu dipenuhi oleh pemangku 

kepentingan. Dalam Tilley dkk (2008) opsi teknologi pengolahan limbah setempat 

merupakan infrastruktur kedua, yang setelahnya masih diperlukan pengangkutan 

(kendaraan dan fasilitas sedot lumpur) pengolahan terpusat/ semi-terpusat 

(Instalasi Pengolahan Lumpur Terpadu/ IPLT), dan penggunaan dari hasil 

pengolahan.  

 

Dari pembahasan di atas, beberapa aspek pertimbangan dalam kebijakan dan 

penyediaan infrastruktur penunjang dalam sistem pengolahan air limbah domestik, 

khususnya pada permukiman di kawasan spesifik perairan, sebagai berikut : 

1. Untuk mencapai baku mutu air limbah domestik yang berlaku, opsi 

teknologi setempat umumnya tidak dapat memenuhi. Diperlukan 

pengolahan yang lebih komples atau bertahap. Dalam hal ini menjadi 

tantangan besar bagi wilayah kawasan spesifik perairan terkait luas area 

dan konstruksi yang diperlukan terkait kondisi lingkungan, 

2. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas lanjutan dari sistem pengolahan 

setempat merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mencapai 

kelengkapan pengolahan (cair dan padatan). 
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Tabel VII.1 Penyisihan Organik Tripikon-S dan Pengembangannya 

 

Tinjauan 

Penelitian 

Saraswati 

dkk (2009) 

Wijaya dan Dewi (2010) 

Maheng dkk (2016) Marlisa dkk, 2015; Kusumaningayu dkk, 2015; Putri dkk, 2015 Banjarmasin Pontianak 

Skala  

Lapangan 

(setelah 5 

tahun) Lapangan Lapangan 

Lapangan 

(setelah 2 

bulan)   Laboratorium (kontinu) 

Sistem 

Tripikon S 

+ filter 

kerikil 

terpisah  Tripikon-S Tripikon-S 

Tripikon-S; 

terpisah 

dengan 

toilet 

Tripikon S + 

filter pasir 

pada pipa 

PVC besar 

Tripikon-

S 

Tripikon-

S + 

bioball 

Tripikon-S 

+ ruang 

venturi 

Tripikon-

S 

Tripikon-

S + 

bioball 

Tripikon-

S + 

ruang 

venturi 

Influen 

334,7 

mg/L 

BOD5 

1000 mg/L 

KMnO4 

(asumsi bulan 

ke-0 influen = 

efluen) 

990 mg/L 

KMnO4 

(asumsi bulan 

ke-0 influen = 

efluen) 

≥300 mg/L 1500 mg/L COD 2000 mg/L COD 

% 

penyisihan 

organik 

40% 

BOD5 

(influen-

efluen 

tripikon-

S), 91,6% 

BOD5 

(influen-

efluen 

filter 

kerikil) 

Bulan ke-0, 

efluen : 1000 

mg/L; Bulan 

ke-1, efluen : 

370 mg/L; 

Bulan ke-2, 

efluen : 290 

mg/L; Bulan 

ke-3, efluen : 

170 mg/L; 

Bulan ke-4, 

efluen : 140 

mg/L 

Bulan ke-0, 

efluen : 990 

mg/L; Bulan 

ke-1, efluen : 

70 mg/L; 

Bulan ke-2, 

efluen : 50 

mg/L; Bulan 

ke-3, efluen : 

50 mg/L; 

Bulan ke-4, 

efluen : 50 

mg/L 

(16%-42%) 

hari ke-4 

hingga hari 

ke-12 

pengamatan 

(20%-57% 

BOD) hari 

ke-4 hingga 

ke-12 

pengamatan 

Optimal 

(HRT 

36) : 

62% 

COD 

Optimal 

(HRT 

48) : 

66% 

COD 

Optimal 

(HRT 48) : 

67% COD 

Optimal 

(HRT 

48) : 

50% 

COD 

Optimal 

(HRT 

48) : 

64% 

COD 

Optimal 

(HRT 

48) : 

65% 

COD 

Keterangan   

HRT : 3 hari 

(72 jam) 

HRT : 3 hari 

(72 jam) 

HRT : 3 

hari HRT : 3 hari 

24, 36, 

48 jam 

24, 36, 

48 jam 

24, 36, 48 

jam 

24, 36, 

48 jam 

24, 36, 

48 jam 

24, 36, 

48 jam 
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Tabel VII.2 Penyisihan Organik Pada Opsi Teknologi DSS Tersusun 
 

Teknologi Penyisihan organik 

Tangki Septik 40-50% air limbah domestik 

ABR 70-90% BOD influen 290 mg/L BOD 

AF 

70-90% BOD  untuk AF bersekat, 35% untuk AF 1 tangki, 

influen 333 mg/L BOD 

Biofilter  70-90% BOD , efluen hingga 70-80 mg/L 

Biodigester/Biogas Reactor 95% waktu retensi 25 hari 

ABR + wetland 

ABR : 70-90% BOD ; wetland : 70-95% BOD, mencapai efluen 

<30 mg/L 

Fossa Alterna, CC,  Pembuangan dalam kompos (tidak baku mutu efluen) 

Tangki Septik + Anaerobic Filter penyisihan 40-50%, AF 1 tangki 35% 

Tangki Septik + Wetland 

terapung/ Biofilter + wetland 

terapung Sistem biosanter (40-50% pada biofilter, 30% pada wetland) 

T-pikon H 60-65% BOD (belum teruji dengan baik) 

Tripikon-S (literatur Nurmandi 

2006) Efluen 100 mg/L dari influen 420 mg/L;  

Tripikon-S kontrol (laboratorium) 50% - 62% influen COD 1500-2000 mg/L 

Tripikon-S + bioball 64-66% influen COD 1500-2000 mg/L 

Tripikon-S + ruang venturi 65-67% influen COD 1500-2000 mg/L 
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Bab VIII Kesimpulan dan Saran 
 

VIII.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Permukiman kawasan spesifik perairan dalam penelitian ini memiliki 

karakteristik masyarakat dan sistem sanitasi : 

a) Mayoritas masyarakat pada kedua kawasan studi telah memiliki bilik toilet 

dengan sistem basah, dengan tipe fasilitas toilet dominan lubang di lantai 

(muara) dan WC jongkok buatan pabrik dengan leher angsa (sungai). 

Tidak didapatkan pengolahan pada toilet pribadi yang umum digunakan. 

Beberapa toilet komunal dilengkapi sistem pengolahan air limbah. 

b) Perilaku masyarakat terkait kebersihan (hygiene) dinilai relatif baik, yaitu 

dengan memiliki standar perlakukan terhadap sumber air untuk 

dikonsumsi, dan upaya perawatan kebersihan toilet yang digunakan. 

Penilaian berdasarkan fasilitas terbangun komunal yang digunakan, 

masyarakat di kedua kawasan studi memiliki potensi menjaga 

keberlanjutan sistem sanitasi yang relatif rendah hingga sedang.  

c) Kedua kawasan studi dipengaruhi pasang surut harian tipe tunggal dengan 

satu hingga dua kali pasang purnama dalam satu bulan. Ketinggian air 

pada muara lebih tinggi dibandingkan pada kawasan sungai dengan 

genangan yang relatif menetap. Fenomena pasang surut menyebabkan 

konstruksi air buangan mengalami perubahan tekanan lingkungan dan 

memicu terjadinya korosi, terlebih dengan kondisi air salinitas tinggi 

d) Karakteristik tanah pada kawasan perairan sungai, adalah tanah lunak 

(hingga kedalaman 22-23 meter) dengan keadaan ekstrim lunak pada 4-5 

m, jenuh air, dan memiliki indeks kualitas tanah buruk sehingga tidak 

menunjang konstruksi bangunan. Potensi deformasi yang ditimbulkan 

cukup besar, dan dianalisis dapat menimbulkan pergerakan yang signifikan 

pada konstruksi bangunan, termasuk sistem toilet dan pengolahan air 

limbah. 

e) Perbedaan utama antara permukiman perairan sungai dan muara terletak 

pada mata pencaharian masyarakat (sungai-dominasi buruh, muara-
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dominasi nelayan), lama tinggal (masyarakat muara tinggal lebih lama), 

tingkat ekonomi (masyarakat muara lebih tinggi tingkat ekonominya), 

tingkat pendidikan (masyarakat sungai lebih tinggi tingkat ekonominya), 

akses kawasan (muara-sangat terbatas), kondisi genangan (sungai- 

periodik, muara relatif menetap dan air pasang lebih tinggi), kualitas air 

kawasan (sungai-tawar, muara-payau/ salin), keberadaan toilet komunal 

(hanya pada sungai), dan keberadaan penyalur/ pengolah air limbah 

sederhana (hanya pada permukiman sungai). 

2. Sistem pengambilan keputusan (DSS) yang disusun memfasilitasi penilaian 

keberlanjutan teknologi pengolahan air limbah secara umum pada proses 

pemilihan berdasarkan analisis faktor kapasitas (tahap I), kesesuaian dengan 

preferensi/ kondisi eksisting sistem toilet (tahap II), dan kesesuaian dengan 

kondisi spesifik fisik kawasan spesifik perairan (tahap III).  

3. Tripikon-S, baik sebagai pengolahan tunggal maupun dengan pengolahan 

lanjutan filter anaerob terpilih sebagai teknologi yang direkomendasikan pada 

kedua kawasan studi terutama terkait dengan kemampuan layanannya, yaitu 

kapasitas pengolahan (debit air limbah dibandingkan luas area yang 

diperlukan), dinilai dapat diterapkan pada kawasan tepi pantai/ atas laut/ atas 

sungai, terutama dengan pertimbahan bahan yang non korosif (PVC) 

kekuatan konstruksi yang dipengaruhi dengan kekuatan ikatan antara sistem 

dan sistem toilet sehingga membantu mengatasi permasalahan tanah lunak, 

serta kebutuhan biaya (finansial) yang tergolong rendah 

4. Dari evaluasi terhadap DSS yang dikembangkan, didapatkan hasil : 

a. DSS yang dikembangkan telah memenuhi aspek penyatuan (integrasi) 

database dan model yang mencakup antarmuka/ interaksi pengguna, dan 

dalam waktu yang sama dapat menyertakan pengetahuan ahli dari sumber 

yang berbeda-beda, 

b. Opsi teknologi yang dimasukkan pada DSS yang dikembangkan terbatas 

pada yang diaplikasikan di kawasan spesifik perairan sehingga perlu 

ditambahkan opsi-opsi lain dengan kajian khusus terkair kondisi kawasan 

spesifik perairan dalam kemungkinan penerapan teknologi, 



 

223 

 

c. Penentuan penilaian pada setiap kriteria pemilihan tahap I memiliki 

kelemahan pada beberapa kriteria non-kuantitatif, yaitu kondisi satu yang 

tidak mutlak lebih baik dibandingkan kondisi lainnya sesuai urutan. 

Penentuan data masukan dianggap cukup kompleks sehingga pengguna 

harus memiliki kompetensi teknis dan mengerti tentang kualitas dan 

kuantitas air limbah domestik. 

d. Kriteria-kriteria pemilihan dalam DSS tahap II dan tahap III memiliki 

sensitivitas yang tinggi dalam aspek seleksi, kecuali aspek tanah lunak 

yang penekanan penggunaannya adalah untuk memberikan panduan 

konstruksi, 

e. Panduan konstruksi yang diberikan merupakan panduan umum yang perlu 

direncanakan lebih detail terkait dengan data lingkungan/ fisik kawasan, 

f. Kriteria penting dari hasil observasi yang belum terpenuhi sepenuhnya 

dalam proses pemilihan dari DSS yang dikembangkan adalah aspek 

pengelolaan.  

5. Dari evaluasi terhadap teknologi terpilih, disimpulan bahwa : 

a. Untuk mencapai baku mutu air limbah domestik yang berlaku, opsi 

teknologi setempat umumnya tidak dapat memenuhi. Diperlukan 

pengolahan yang lebih komples atau bertahap. Dalam hal ini menjadi 

tantangan besar bagi wilayah kawasan spesifik perairan terkait luas area 

dan konstruksi yang diperlukan terkait kondisi lingkungan, 

b. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas lanjutan dari sistem pengolahan 

setempat merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mencapai 

kelengkapan pengolahan (cair dan padatan). 

 

VIII.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diajukan beberapa saran untuk 

pengembangan bidang penelitian ke depan, sebagai berikut : 

1. Pengembangan kriteria detail desain untuk aplikasi sistem pengolahan air 

limbah di kawasan permukiman perairan disertai dengan detail konstruksi 

penunjang, termasuk di dalamnya ketentuan pengumpulan data 
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lingkungan/ fisik awal untuk penentuan konstruksi sistem pengolahan air 

limbah domestik di kawasan perairan, 

2. Pengembangan lebih lanjut DSS yang dikembangkan dalam penelitian ini, 

mencakup lebih banyak alternatif teknologi dan evaluasi yang dilakukan 

pada penelitian ini, 

3. Pengembangan teknologi tepat guna yang lebih luas untuk kebutuhan 

permukiman dengan kondisi spesifik perairan, 

4. Pengembangan opsi pengolahan terpusat, termasuk sistem penyaluran 

yang, yang dapat diterapkan pada permukiman pada kawasan spesifik 

perairan. 
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Lampiran A Hasil Kuesioner Masyarakat 
 

A.1 Kuesioner Masyarakat 

 
KUESIONER KEBERLANJUTAN FASILITAS SANITASI RUMAH TANGGA 

 
No. :           [diisi surveyor] 
Tanggal :       
Lokasi :      
 
Salam. 
Saya Puput dari Institut Teknologi Bandung (ITB), sedang meneliti tentang WC/jamban di daerah 
pesisir dan sungai/rawa di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Saya meminta sedikit 
waktu untuk mengisi lembar pertanyaan ini, harap pilih jawaban dengan cara ditandai. Terima 
kasih. 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Jenis Kelamin    :  Laki-laki  Perempuan  

Pendidikan 
terakhir   : 

 Tidak sekolah 

 SD 

 SMP 

 SMA 

 Diploma/S1/Perguruan tinggi 

Status tempat 
tinggal   : 

 Rumah sendiri 

 Rumah orang tua 

 Kontrak/sewa/kost 

Lama tinggal   :  Kurang dari 1 tahun 

 1 – 5 tahun 

 5 – 10 tahun 

 Lebih dari 10 tahun 

Mata pencaharian   
: 

 Tidak bekerja 

 Petani 

 Buruh 

 PNS / TNI-POLRI 

 Nelayan  

 Wiraswasta/pedagang 

 Lainnya, sebutkan.................. 

Penghasilan / hari  Rp 25 – 50 ribu/hari 

 Rp 50 – 75 ribu/hari 

 Rp 75 – 100 ribu/hari 

 > Rp 100 ribu/hari, 

sebutkan......... 

Kepemilikan WC  :  ya (no. A5-11)  tidak (no. A12) 

 

 

A. Sosial Budaya 

Kondisi Eksisting & Perilaku Sanitasi 

1. (a) Darimana sumber air bersih yang dipakai 

selama ini : 

 PDAM/PAM sambungan sendiri 

 PDAM/PAM menumpang sambungan 

tetangga 

 Penampungan air hujan 

 Membeli (jerigen/drum) 

 Sungai dengan timba/pompa 

 Air payau dengan timba/pompa 

(b) Sumber air minum: 
 PDAM/PAM sambungan sendiri 

 PDAM/PAM menumpang sambungan 

tetangga 

 Penampungan air hujan 

 Membeli air isi ulang/galon 

 Membeli (jerigen/drum) 

 Sungai dengan timba/pompa 

 Air payau dengan timba/pompa 

2. Bagaimana cara bapak/ibu mengolah air bersih 

menjadi air minum? 

 Diberi tawas/kaporit sebelum direbus 

 Disaring dulu, baru direbus 

3. Bagaimana ketersediaan air bapak/ibu pada 

musim kemarau? 

 Sangat cukup 

 Cukup 
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 Langsung direbus 

 Diendapkan lalu bisa diminum  

 Tidak diapa-apakan langsung diminum 

 Tidak cukup 

 Sangat tidak cukup 

4. Kalau air sedang tak cukup, berapa biasa 

bapak/ibu beli air per hari? 

 Rp 5.000 – Rp 10.000/hari 

 Rp 10.000 – Rp 20.000/hari 

 > Rp 20.000, sebutkan.................................. 

Pertanyaan A.5- A.11 untuk yang mempunyai WC 
5. Jenis WC yang bapak/ibu punya adalah: 

 Kloset duduk 

 WC jongkok buatan pabrik (ada air tergenang di 

dalamnya) 

 WC jongkok buatan pabrik (tidak ada air 

tergenang di dalamnya) 

 Lubang di lantai rumah / WC cemplung 

6. Apa bapak/ibu harus selalu menggunakan air 

untuk membilas? 

 Ya  

 Tidak  

7. Nyaman tidak dengan WC yang dimiliki 

sekarang? 

 Sangat nyaman 

 Nyaman 

 Biasa saja 

 Tidak nyaman 

 Sangat tidak nyaman 

 

8. Apa alasan bapak/ibu membuat WC sendiri? 

[jawaban boleh lebih dari 1] 

 Untuk privasi 

 Untuk gengsi dan status (tetangga sudah 

punya WC jadi saya harus punya) 

 Untuk keamanan (misal: punya anak gadis) 

 Menurut saya penting untuk kesehatan 

 Praktis, tidak harus keluar rumah kalau mau 

ke WC 

 Lainnya, sebutkan........................................ 

 

9. Menurut bapak/ibu bagaimana kondisi WC yang 

dimiliki sekarang? 

 Sangat bersih 

 Bersih 

 Biasa 

 Tidak bersih 

 Sangat tidak bersih 

10. Bagaimana cara bapak/ibu membersihkan WC?  

 Dibersihkan dan disikat dengan sabun secara 

teratur 

 Disiram dan disikat dengan air, sesekali 

memakai sabun 

 Disiram dan disikat dengan air saja 

 Disiram dengan air saja 

 Jarang dibersihkan 

 

11. Ketika kondisi pasang/tergenang kemana 

bapak/ibu BAB jika WC terendam? 

[jawaban boleh lebih dari 1] 

 Tidak kemana-mana pakai WC sendiri karena 

sudah ditinggikan 

 Numpang ke WC tetangga yang tidak 

terendam 

 Ke WC umum 

 Ke sungai 

 Lainnya, sebutkan............................... 

 
 

Ket: Jika tidak punya WC 
12. Kalau mau mandi dan Buang Air Besar (BAB), 

bapak/ibu dan keluarga biasanya pergi ke mana? 

[jawaban boleh lebih dari 1] 

a. Ke sungai (ke B1.3-B1.5) 

b. Numpang ke kamar mandi milik 

saudara/tetangga 

c. Ke WC umum 

d. Lainnya, sebutkan....................... 

 

 

 

 

Ket: jika pekerjaan adalah nelayan 
13. Ketika melaut jika ingin BAB di mana bapak 

melakukannya? [jawaban boleh lebih dari 1] 

 Ditahan hingga pulang ke rumah 

 Menumpang di rumah terapung yang dilewati 

 Di tengah laut 

 Menepi dulu kemudian BAB di muara/laut 

 Lainnya, sebutkan........................................ 
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B. Motivasi   

B1. Motif Bertindak 

1. Menurut bapak/ibu pentingkah untuk tahu setelah 

dari WC kotoran menuju/dibuang ke mana? 

 Sangat penting 

 Penting 

 Biasa 

 Tidak penting 

 Sangat tidak penting 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui kalau kotoran dari 

WC yang langsung dibuang akan mengotori 

sungai? [pilih salah satu] 

 Tahu, tapi tidak punya uang untuk membuat 

saluran pembuangan/pengolahan 

 Tahu, tapi tidak tahu mau dikemanakan 

 Tahu, tapi tidak tahu cara lain untuk 

membuangnya 

 Tahu, tapi selama belum berdampak langsung 

ya diteruskan saja 

 Tidak tahu 

Ket: pertanyaan untuk yang mandi dan BAB di sungai 
3. Mengapa bapak/ibu dan keluarga memilih untuk 

ke sungai? [jawaban boleh lebih dari 1] 

 Mudah dan tidak perlu biaya 

 BAB di sungai langsung ‘hilang’ tidak ada 

jejak dan bau 

 Sudah biasa MCK di ruang terbuka 

 Terbiasa dengan aliran sungai 

 Tidak punya uang untuk membuat WC 

 Lainnya, sebutkan................................. 

Ket: pertanyaan untuk yang tidak punya WC 
4. Menurut bapak/ibu seberapa penting untuk 

mempunyai WC? 

 Sangat penting 

 Penting 

 Biasa 

 Tidak penting 

 Sangat tidak penting 

Ket: pertanyaan untuk yang tidak punya WC 
5. Apa alasan bapak/ibu tidak membangun WC 

sendiri? [jawaban boleh lebih dari 1] 

 Terlalu mahal/tidak punya cukup uang 

 Sudah bisa menumpang WC orang lain 

 Sudah puas dengan kondisi sekarang jadi 

tidak perlu 

 Tidak ada air yang kontinyu 

 Tidak tahu/kurang informasi mau membeli 

perkakas WC di mana 

 Ada prioritas kebutuhan lain 

Lainnya, sebutkan.....................................   

 

6. Jika ada program pembangunan dan bapak/ibu 

tidak mau berpartisipasi, apa alasannya? [jawaban 

boleh lebih dari 1] 

 Tidak ada waktu 

 Tidak punya uang untuk menyumbang 

 Merasa tidak bisa membantu 

 Tidak dapat bagian/jatah 

 Tidak merasa perlu berpartisipasi 

 Lainnya, sebutkan........................................ 

7. Bagaimana semangat bapak/ibu terhadap program 

pembangunan desa selama ini? 

 Tinggi  

 Sedang  

 Rendah 

8. apa yang mendorong bapak/ibu mau aktif dalam 

kegiatan desa/lembaga lokal? [pilih salah satu] 

 Bermanfaat bagi saya dan keluarga 

 Karena diundang/diikutsertakan 

 Karena diajak tetangga 

 Karena tidak enak dengan tetangga 

 Karena ada insentif/imbalan 

9. Menurut bapak/ibu bagaimana umumnya rasa 
percaya sehari-hari antar tetangga? 

 Saling percaya 

 Biasa saja 

 Kurang saling percaya 

 Tidak saling percaya 

 

 

 

 



 

238 

 

 

B2. Preferensi Kebutuhan & Sistem Sanitasi 
1. Yang mana menurut bapak/ibu merupakan 

kebutuhan yang harus segera dipenuhi: [jawaban 

boleh lebih dari 1] 

 Ketersediaan air bersih 

 Penyediaan WC / MCK 

 Penyediaan tong sampah 

 Pasokan listrik 24 jam 

 Lainnya, sebutkan........................................ 

 

2. Menurut bapak/ibu bangunan WC yang baik dan 

sehat adalah [pilih salah satu]: 

 WC + air bersih + saluran pipa + septik tank 

 WC + air + saluran pipa langsung ke sungai 

 WC + air + penampung kotoran 

(cubluk/septik tank) 

 WC / jamban cemplung saja 

3. Mana yang bapak/ibu pilih, jenis WC: 

 WC basah (menggunakan air untuk cebok 

sehabis BAB) (ke no.4) 

 WC kering (tidak perlu menggunakan air) 

(ke no.5) 

Ket: kalau pilih WC basah 
4. Kenapa lebih memilih WC basah [jawaban boleh 

lebih dari 1] : 

 Sudah menjadi budaya/kebiasaan 

 Merasa tidak bersih jika belum dibasuh air 

 Tidak mengotori lingkungan 

 Dalam aturan agama hukumnya najis jika 

setelah BAB tidak dibasuh air 

 Lainnya, sebutkan........................................ 

Ket: kalau pilih WC kering 
5. Kenapa lebih memilih WC kering [jawaban 

boleh lebih dari 1]: 

 Memerlukan sedikit air 

 Tidak perlu biaya penyedotan 

 Jadi tidak mengotori sungai  

 Biaya pembangunan WC kering sangat murah 

 Lainnya, sebutkan..................................... 

 

6. Mana yang bapak/ibu pilih, jenis WC: 

 WC pribadi (ke no. 7) 

 WC umum/komunal (ke no.8) 

Ket: kalau pilih WC pribadi 
7. Kenapa lebih memilih WC pribadi [jawaban 

boleh lebih dari 1]: 

 Tidak perlu berbagi dengan orang lain 

 Kondisinya lebih bersih (tidak bau, banyak 

laut, dsb) 

 Tidak perlu antri 

 Letaknya mudah dijangkau 

 Lainnya, sebutkan........................ 

 

Ket: kalau pilih WC umum/komunal 
8. Kenapa lebih memilih WC umum/komunal 

[jawaban boleh lebih dari 1]: 

 Tidak punya WC 

 Lebih murah (biaya pemeliharaan ditanggung 

bersama) 

 Jaraknya dekat rumah 

 Sosialisasi dengan tetangga 

 Lainnya, sebutkan........................................ 

C. Peranan Pemerintah & Aparat Desa 

1. Menurut bapak/ibu bagaimana dampak dari 

program pembangunan pemerintah? 

 Sangat berdampak  

 Cukup berdampak  

 Kurang berdampak 

 Tidak berdampak  

 

2. Jika ada fasilitas umum yang telah dibangun oleh 

pemerintah menurut bapak/ibu apakah fasilitas 

tersebut terpelihara dengan baik? 

 Ya  

 Tidak  

3. Apakah menurut bapak/ibu program pemerintah 

yang sudah dilaksanakan selama ini sudah 

memenuhi aspirasi masyarakat di sini? 

 Sangat memenuhi 

 Cukup memenuhi  

 Kurang memenuhi  

 Tidak memenuhi 

4. Apakah menurut bapak/ibu program pemerintah 

yang sudah pernah diberikan sudah membantu 

kehidupan masyarakat di sini? 

 Sangat membantu 

 Cukup membantu 

 Kurang membantu 

 Tidak membantu 
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5. Menurut bapak/ibu sudah baik kah kerja aparat 

desa terkait kegiatan-kegiatan desa (cth: 

pemeliharaan fasilitas umum yang ada) 

 Kerjanya sudah sangat baik 

 Kerjanya sudah cukup baik 

 Kerjanya kurang baik 

 Kerjanya tidak baik 

6. Menurut bapak/ibu sudah merata kah pengaturan 

warga oleh aparat desa yang mendapatkan 

bantuan dari pemerintah? 

 Sangat merata 

 Cukup merata 

 Kurang merata 

 Tidak merata 

 

D. Kapasitas  

D1. Partisipasi masyarakat 

1. Jika ada program pembangunan WC dalam proses 

apa saja bapak/ibu bisa berpartisipasi? 

 Dari awal (perencanaan) sampai akhir (proses 

pelaksanaan dan pemeliharaan) 

 Di awal-awal saja (perencanaan) 

 Proses pelaksanaan saja 

 Memakai dan memelihara saja  

 Memakai saja 

2. Dalam wujud apa bapak/ibu mau berpartisipasi?  

[jawaban boleh lebih dari 1] 

 Tenaga 

 Uang  

 Barang  

 Pikiran   

 

3. Jika diminta partisipasi dalam bentuk iuran, 

berapa yang mampu bapak/ibu bayarkan tiap 

bulannya? 

 Rp 2.000 – Rp 5.000/bulan 

 Rp 5.000 – Rp 7.500/bulan 

 > Rp. 7.500/ bulan, sebutkan 

nominalnya................................ 

4. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat kemudahan 

pemeliharaan fasilitas umum yang ada? 

 Sangat mudah 

 Mudah  

 Biasa saja 

 Tidak mudah 

 Sangat tidak mudah 

 

5. Jika ingin membangun WC bagaimana upaya 

bapak/ibu untuk mewujudkan pembangunan WC 

tersebut? 

 Bersama aparat desa dan masyarakat lainnya 

mengajukan proposal ke pemerintah 

 Berusaha menabung sedikit demi sedikit 

 Menunggu program dari pemerintah 

 Menunggu saja hingga ada cukup uang 

 

6. Dalam mengikuti kegiatan desa apakah bapak/bu 

lebih sering menunggu diajak atau keinginan 

sendiri? 

 Lebih sering menunggu diajak 

 Lebih sering keinginan sendiri 

7. Berapa kali dalam setahun bapak/ibu menghadiri 

kegiatan desa? 

 1 – 2 kali dalam setahun 

 2 – 5 kali dalam setahun 

 5 – 7 kali dalam setahun 

 Lebih dari 7 kali dalam setahun 

 

D2. Keterampilan  
1. Jika ingin membeli perkakas WC, ke mana 

bapak/ibu akan membeli? [pilih salah satu] 

 Toko bangunan di sekitar rumah  

 Toko bangunan di desa sebelah 

 Toko bangunan di kota 

 Menitip beli di saudara/teman/tetangga 

2. Jika ingin membangun WC sendiri kemana 

bapak/ibu mencari tenaga tukang untuk 

mengerjakannya? [pilih salah satu] 

 Mengerjakan sendiri 

 Bertanya kepada tetangga yang sudah pernah 

membangun WC 

 Memanggil tetangga yang bekerja sebagai 

tukang bangunan 

 Memanggil tukang bangunan yang sering 

dipakai 

 

 

 



 

240 

 

 

 

D3. Opsi Teknologi 
1. Hal utama yang menjadi pertimbangan utama 

bapak/ibu dalam membangun WC adalah [pilih 

salah satu]: 

 Fungsi dari WC dan pengolahannya 

 Kualitas bahan dari bangunan WC  

 Biaya pembangunan dan pemeliharaan  

 

2. Menurut bapak/ibu WC yang berfungsi dengan 

baik adalah [jawaban boleh lebih 1]: 

 WC yang ada penampung dan penyalurannya 

 WC yang tidak mampet ketika dipakai 

 WC yang selalu ada air untuk membilas 

 WC yang tidak berbau 

 WC yang tidak didatangi lalat 

3. Dari pilihan WC di bawah ini, bagi bapak/ibu  yang manakah yang paling baik untuk dipasang di kampung 

bapak/ibu? 

 WC kering dengan ember penampung tinja dan urin, murah, tetapi memerlukan penanganan manual 

untuk tinja ketika sudah penuh (tinja dijadikan kompos, ember dikosongkan, lalu digunakan kembali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 WC dengan septik tank drum/buis beton dengan tiang penyangga kayu sebagai penampung kotoran dari 

WC. Sangat cocok diterapkan, tapi memerlukan biaya material dan tukang serta biaya penyedotan yang 

reguler (agak mahal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WC dengan drum plastik sebagai penampung kotoran yang juga memiliki tiang penyangga 

Material relatif murah dan bisa dikerjakan sendiri, memerlukan biaya penyedotan yang reguler 
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4. menurut bapak/ibu adakah bahan bangunan lokal 

yang bisa digunakan untuk membangun WC 

tersebut? 

 ada  

 ragu –ragu 

 tidak ada  

5. apakah bahan bangunan lokal tersebut mudah 

didapat? 

 mudah 

 ragu - ragu 

 tidak mudah  

6. mampukah bapak/ibu membeli bahan lokal 

tersebut? 

 mampu  

 ragu- ragu 

 tidak mampu 

7. berapa standar biaya yang kira-kira mampu 

bapak/ibu keluarkan untuk pembangunan WC? 

 di bawah Rp 500 ribu 

 Rp 500 ribu – 750 ribu 

 Rp 750 ribu – Rp 1 juta 

 > Rp 1 juta 

8. Jika bapak/ibu memiliki WC dengan septik tank 

sendiri, berapakah biaya rutin untuk penyedotan 

yang mampu dibayarkan? 

 Rp 100 – 200 ribu/penyedotan 

 Rp 200 – 300 ribu/penyedotan 

 Di atas Rp 300 ribu/penyedotan  

 

E. Manajemen  

1. Apakah bapak/ibu selalu membayar iuran 

rutin yang dipungut untuk kepentingan desa? 

 Selalu membayar 

 Kadang-kadang membayar 

 Tidak selalu membayar 

 Tidak pernah membayar 

 

2. Bapak/ibu cenderung memilih pengelolaan 

kegiatan desa atau fasilitas umum yang ada diatur 

oleh siapa? 

 Dikelola oleh masyarakat sendiri  

 Dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat 

(KSM) 

 Dikelola oleh aparat desa 

 Dikelola oleh pemerintah 

 Dikelola bersama-sama: masyarakat, aparat 

desa dan pemerintah 

 
Saran 
Apakah ada saran atau harapan tentang bangunan WC di daerah tempat tinggal bapak/ibu? 
(Apabila kurang, dapat dilanjutkan di belakang kertas ini.) 
 

            

  

            

            

     

    

 

 

 

 

 

 

 

Terima Kasih Atas Partisipasinya 
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A.2 Hasil uji validitas dan realibilitas 

Beberapa poin pertanyaan yang diajukan tidak memenuhi aspek validitas, dalam 

arti tidak valid sebagai bagian dari data variabel yang ditentukan. Sehingga 

disisihkan untuk analisis lebih lanjut terkait variabel tersebut. 

 

Tabel A.1 Rekapitulasi hasil uji validitas & reabilitas kuesioner 

Variabel Item 

Validitas Reliabilitas 

R 
Titik 
Kritis 

Keterangan 
Cronbach's 

Alpha 
Titik 
Kritis 

Keterangan 

Sosial 
Budaya 

A1a 0,555 0,30 Valid 

0,864 0,70 Reliabel 

A1b 0,647 0,30 Valid 

A2 0,618 0,30 Valid 

A3 0,613 0,30 Valid 

A4 0,380 0,30 Valid 

A5 0,395 0,30 Valid 

A6 0,176 0,30 Tidak Valid 

A7 0,923 0,30 Valid 

A8 0,751 0,30 Valid 

A9 0,945 0,30 Valid 

A10 0,869 0,30 Valid 

A11 0,532 0,30 Valid 

A12 0,403 0,30 Valid 

A13 0,190 0,30 Tidak Valid 

Motivasi 

B1.1 0,660 0,30 Valid 

0,706 0,70 Reliabel 

B1.2 0,594 0,30 Valid 

B1.3 0,039 0,30 Tidak Valid 

B1.4 0,632 0,30 Valid 

B1.5 0,157 0,30 Tidak Valid 

B1.6 0,225 0,30 Tidak Valid 

B1.7 0,463 0,30 Valid 

B1.8 0,558 0,30 Valid 

B1.9 0,559 0,30 Valid 

B2.1 0,697 0,30 Valid 

B2.2 0,682 0,30 Valid 

B2.3 0,059 0,30 Tidak Valid 

B2.4 0,589 0,30 Valid 

B2.5 0,069 0,30 Tidak Valid 

B2.6 0,061 0,30 Tidak Valid 

B2.7 0,739 0,30 Valid 

B2.8 0,093 0,30 Tidak Valid 
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Tabel A.1 Rekapitulasi hasil uji validitas & reabilitas kuesioner (lanjutan) 

Variabel Item 
Validitas Reliabilitas 

R 
Titik 
Kritis 

Keterangan 
Cronbach's 

Alpha 
Titik 
Kritis 

Keterangan 

Peranan 
Pemerintah 

& Aparat 
Desa 

C1 0,656 0,30 Valid 

0,789 0,70 Reliabel 

C2 0,055 0,30 Tidak Valid 

C3 0,775 0,30 Valid 

C4 0,918 0,30 Valid 

C5 0,713 0,30 Valid 

C6 0,829 0,30 Valid 

Kapasitas 

D1.1 0,608 0,30 Valid 

0,844 0,70 Reliabel 

D1.2 0,472 0,30 Valid 

D1.3 0,487 0,30 Valid 

D1.4 0,727 0,30 Valid 

D1.5 0,590 0,30 Valid 

D1.6 0,465 0,30 Valid 

D1.7 0,682 0,30 Valid 

D2.1 0,584 0,30 Valid 

D2.2 0,635 0,30 Valid 

D3.1 0,595 0,30 Valid 

D3.2 0,615 0,30 Valid 

D3.3 0,560 0,30 Valid 

D3.4 0,456 0,30 Valid 

D3.5 0,698 0,30 Valid 

D3.6 0,413 0,30 Valid 

D3.7 0,401 0,30 Valid 

D3.8 0,468 0,30 Valid 

Manajemen 
E1 0,941 0,30 Valid 

0,734 0,70 Reliabel 
E2 0,857 0,30 Valid 
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A.3 Tabulasi Data Hasil Kuesioner 
 

Tabel A.2 Hasil kuesioner masyarakat rawa sungai dan rawa muara 

Variabel Indikator  
Masyarakat 

rawa sungai 

Masyarakat 

rawa muara 

SOSIAL BUDAYA 

Kondisi dan 

Perilaku 

Eksisting 

Terkait Air 

Bersih dan 

Air Minum 

sumber air bersih 

PDAM/PAM 78% 1% 

Penampungan air hujan 0% 43% 

Membeli (jerigen/drum) 0% 24% 

Air permukaan dengan 

timba 
22% 32% 

sumber air minum 

PDAM/PAM 72% 1% 

Penampungan air hujan 0% 61% 

Membeli air isi 

ulang/gallon 
21% 31% 

Membeli (jerigen/drum) 0% 7% 

Air permukaan dengan 

timba/pompa 
7% 0% 

pengolahan 

individu untuk air 

minum 

Diberi tawas/kaporit atau 

disaring terlebih dahulu, 

lalu direbus 

11% 1% 

Langsung direbus 69% 96% 

Diendapkan lalu bisa 

diminum 
2% 0% 

Tidak diapa-apakan 

langsung diminum 
18% 3% 

kuantitas di 

musim kemarau 

sangat cukup 15% 48% 

Cukup 81% 52% 

tidak cukup 3% 0% 

Biaya tambahan 

terkait 

permasalahan 

kuantitas dan 

kontinuitas 

tidak membeli 31% 0% 

Rp 5000-10000/hari 3% 8% 

Rp 10000-15000/hari 12% 67% 

> Rp 20000/hari 54% 25% 

jenis wc yang 

dimiliki 

Tidak memiliki WC 17% 1% 

Lubang di lantai rumah 

/WC cemplung 
3% 88% 

WC jongkok buatan pabrik 

(tidak ada air tergenang di 

dalamnya) 

11% 8% 

WC jongkok buatan pabrik 

(ada air tergenang di 

dalamnya) 
69% 2% 

Kloset duduk 0% 1% 

Persepsi 

kenyamanan 

sangat nyaman 19% 13% 

nyaman  63% 74% 
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Variabel Indikator  
Masyarakat 

rawa sungai 

Masyarakat 

rawa muara 

toilet eksisting biasa saja 13% 12% 

tidak nyaman 6% 1% 

sangat tidak nyaman 0% 0% 

alasan pembuatan 

toilet individu 

sendiri 

Untuk Privasi 22% 13% 

Untuk gengsi dan status 1% 2% 

Untuk keamanan 17% 14% 

Penting untuk kesehatan 26% 30% 

Praktis, tidak harus keluar 

rumah kalau mau ke WC 
31% 39% 

Lainnya 2% 2% 

Persepsi 

kebersihan toilet 

eksisting 

sangat bersih 24% 9% 

bersih 55% 71% 

biasa 19% 18% 

tidak bersih 3% 0% 

sangat tidak bersih 0% 2% 

Upaya perawatan 

kebersihan 

dibersihkan dan disikat 

dengan sabun secara 

teratur 
44% 35% 

disiram dan disikat dengan 

air, sesekali 
48% 55% 

disiram dan disikat dengan 

air saja 
5% 8% 

disiram dengan air saja 0% 0% 

jarang dibersihkan 3% 2% 

Saat toilet 

dipengaruhi air 

pasang 

(terendam) 

Tidak kemana-mana pakai 

WC sendiri karena sudah 

ditinggikan 

29% 96% 

Numpang ke WC tetangga 

yang tidak terendam atau 

ke WC umum 
67% 0% 

Ke sungai 4% 4% 

Untuk yang tidak 

memiliki toilet 

individu, tempat 

aktivitas MCK 

Numpang ke kamar mandi 

milik saudara/tetangga atau 

ke WC umum 

74% - 

 Ke sungai 26% - 

MOTIVASI 

Motivasi 

membangun 

WC 

Seberapa penting 

memiliki WC 

Sangat penting 53% 0 

Penting  42% 33% 

Biasa  5% 0 

Sangat tidak penting 0 67% 

Mengapa masih 

MCK di sungai 

Mudah dan tidak perlu 

biaya 
100% 80% 

BAB di sungai langsung 

‘hilang’ tanpa jejak dan 

bau 

0 20% 
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Variabel Indikator  
Masyarakat 

rawa sungai 

Masyarakat 

rawa muara 

Alasan tidak 

membangun WC 

Terlalu mahal/tidak punya 

uang 
60% 0 

Sudah bisa numpang WC 

orang lain 
20% 0 

Ada prioritas kebutuhan 

lain 
20% 0 

Motivasi 

berpartisipasi 

Semangat 

masyarakat 

terhadap 

pembangunan 

desa 

Tinggi  48% 1% 

Sedang  31% 30% 

Rendah  21% 69% 

Alasan 

masyarakat mau 

aktif dalam 

kegiatan desa 

Bermanfaat bagi diri dan 

keluarga 
52% 62% 

Karena 

diundang/diikutsertakan 
27% 11% 

Karena diajak tetangga 19% 25% 

Karena tidak enak dengan 

tetangga 
2% 1% 

Karena ada 

insentif/imbalan 
0 1% 

Alasan 

masyarakat tidak 

mau 

berpartisipasi 

Tidak ada waktu 31% 54% 

Tidak punya uang untuk 

menyumbang 
24% 5% 

Merasa tidak bisa 

membantu 
19% 8% 

Tidak dapat bagian/jatah 17% 21% 

Tidak merasa perlu 

berpartisipasi 
5% 4% 

Lainnya  4% 7% 

Motivasi kepercayaan antar 

tetangga (Potensi komitmen) 

Saling percaya 67% 70% 

Biasa saja 33% 29% 

Kurang saling percaya 0 1% 

Tidak saling percaya 0 0 

Motivasi 

preferensi 

fasilitas 

Prioritas 

kebutuhan 

infrastruktur 

Ketersediaan air bersih  1% 5% 

Penyediaan WC/MCK 9% 35% 

Penyediaan tong sampah 39% 6% 

Pasokan listrik 24 jam 23% 54% 

Lainnya  28% 0% 

Preferensi jenis 

WC 
WC basah 100% 100% 

Alasan memilih 

WC basah 

Sudah menjadi 

budaya/kebiasaan 
5% 11% 

Merasa tidak bersih jika 

belum dibasuh air 
22% 24% 

Tidak mengotori 

lingkungan 
18% 22% 

Dalam aturan agama 

hukumnya najis jika 
55% 43% 
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Variabel Indikator  
Masyarakat 

rawa sungai 

Masyarakat 

rawa muara 

setelah BAB tidak dibasuh 

air 

Preferensi WC 

pribadi/komunal 

WC pribadi 99% 91% 

WC komunal 1% 9% 

Alasan memilih 

WC pribadi 

Tidak perlu berbagi 

dengan orang  lain 
2% 16% 

Kondisinya lebih bersih 13% 13% 

Tidak perlu antri 47% 32% 

Letaknya mudah dijangkau 38% 40% 

KAPASITAS 

Kapasitas 

partisipasi 

a)Bentuk 

partisipasi 

Dari awal hingga akhir 35% 31% 

Di awal-awal saja dan 

proses pelaksanaan 
37% 31% 

Memakai dan memelihara 

saja 
19% 35% 

Memakai saja 9% 2% 

b) Kemampuan 

partisipasi dalam 

bentuk iuran 

Rp. 7500/bulan 9% 0 

Rp.5000 – Rp.7500/bulan 17% 3% 

Rp. 2000 – Rp 5000/bulan 73% 96% 

Rp. 0 – Rp 2000/bulan 1% 1% 

Kapasitas 

pemeliharaan 

Tingkat 

kemudahan 

pemeliharaan 

fasilitas umum 

yang ada 

Sangat mudah 8% 14% 

Mudah  42% 52% 

Biasa saja 44% 26% 

Tidak mudah 5% 7% 

Sangat tidak mudah 1% 1% 

Kapasitas 

inisiatif  

a) Bentuk upaya 

yang dilakukan 

jika ingin 

membangun WC 

bersama-sama mengajukan 

proposal ke pemerintah 
22% 4% 

Berusaha menabung  19% 58% 

Menunggu program dari 

pemerintah 
28% 11% 

Menunggu hingga ada 

cukup uang 
31% 25% 

b) Inisiatif 

masyarakat dalam 

mengikuti 

kegiatan desa 

Lebih sering keinginan 

sendiri 
27% 1% 

Lebih sering menunggu 

diajak 
73% 99% 

c) Frekuensi 

masyarakat 

menghadiri 

kegiatan desa 

Lebih dari 7 kali dalam 

setahun 
0 0 

5 – 7 kali dalam setahun 28% 22% 

2 – 5 kali dalam setahun 20% 20% 

1 – 2 kali setahun 9% 20% 

Tidak pernah 43% 38% 

Kapasitas 

sumber daya 

a) Aksesibilitas 

dalam membeli 

material untuk 

Toko bangunan di sekitar 

rumah 
92% 58% 

Toko bangunan di desa 8% 25% 
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Variabel Indikator  
Masyarakat 

rawa sungai 

Masyarakat 

rawa muara 

membangun WC sebelah 

Toko bangunan di kota 0 14% 

Menitip beli di 

saudara/teman/tetangga 
0 3% 

b) Ketersediaan 

tenaga kerja jika 

ingin membangun 

WC 

Mengerjakan sendiri 35% 77% 

Bertanya kepada tetangga 

pernah membangun WC 
46% 18% 

Memanggil tukang 

bangunan yang sudah 

dipakai 

16% 4% 

Tidak tahu 3% 1% 

c) Pertimbangan 

utama 

membangun WC 

Fungsi WC dan 

pengolahannya 
46% 47% 

Kualitas bahan bangunan 6% 8% 

Biaya pembangunan dan 

pemeliharaan 
46% 43% 

Tidak tahu 2% 2% 

Kapasitas 

membayar 

Opsi 

Teknologi 

a) Opini 

masyarakat 

terhadap opsi 

teknologi yang 

paling cocok 

diterapkan 

WC kering dengan ember 

penampung kotoran 
4% 0% 

WC dengan tangki septik 

dan tiang penyangga kayu 
85% 83% 

WC dengan drum plastik 

sebagai penampung 

kotoran 

9% 16% 

Tidak memilih 2% 1% 

b) Ketersediaan 

material lokal  

Ada  72% 96% 

Ragu-ragu 17% 3% 

Tidak ada 11% 1% 

c) Kemudahan 

mendapatkan 

material lokal 

Mudah  71% 86% 

Ragu-ragu 21% 2% 

Tidak mudah 8% 12% 

Kapasitas 

membayar 

a) Kemampuan 

membeli material 

lokal 

Mampu  53% 69% 

Ragu-ragu 18% 26% 

Tidak mampu 29% 5% 

b) Biaya 

konstruksi WC 

yang mampu 

dikeluarkan 

>Rp 1 juta 10% 4% 

Rp 750 ribu – Rp 1 juta 10% 6% 

Rp 500 ribu – Rp 750 ribu 18% 19% 

< Rp 500 ribu 62% 71% 

c) Kemampuan 

membayar biaya 

penyedotan 

tangki septik 

Di atas 300 ribu per 

penyedotan 
0 0 

Rp 200 ribu – Rp 300 ribu 

/penyedotan 
2% 0 

Rp 100 ribu – Rp 200 ribu 

/penyedotan 
98% 98% 

Rp 0 – Rp 100 ribu 

/penyedotan 
0 2% 
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Variabel Indikator  
Masyarakat 

rawa sungai 

Masyarakat 

rawa muara 

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) 

Dampak Pembangunan 

Infrastruktur oleh Pemerintah 

Sangat berdampak 9% 2% 

Cukup berdampak 45% 48% 

Kurang berdampak 36% 48% 

Tidak berdampak 9% 1% 

program pemerintah dalam 

memenuhi aspirasi masyarakat 

Sangat memenuhi 3% 1% 

Cukup memenuhi 66% 43% 

Kurang memenuhi 31% 54% 

Tidak memenuhi 0% 2% 

program pemerintah dalam 

membantu kehidupan masyarakat 

Sangat membantu 1% 1% 

Cukup membantu 72% 46% 

Kurang membantu 27% 46% 

Tidak membantu 0% 6% 

kerja aparat desa terkait kegiatan-

kegiatan desa (cth: pemeliharaan 

fasilitas umum yang ada) 

Kerjanya sudah sangat 

baik 
4% 0% 

Kerjanya sudah cukup baik 95% 29% 

Kerjanya kurang baik 1% 69% 

Kerjanya tidak baik 0% 2% 

Pengaturan warga yang 

mendapatkan bantuan dari 

pemerintah 

Sangat merata 1% 7% 

Cukup merata 34% 58% 

Kurang merata 14% 34% 

Tidak merata 2% 1% 

MANAJEMEN 

Komitmen membayar iuran rutin 

desa 

Selalu membayar 35% 22% 

Kadang-kadang membayar 25% 13% 

Tidak selalu membayar 10% 7% 

Tidak pernah membayar 30% 58% 

Bentuk pengelolaan fasilitas 

umum yang diinginkan 

masyarakat 

Dikelola oleh masyarakat 

/KSM 
28% 14% 

Dikelola bersama-sama 52% 73% 

Dikelola oleh aparat desa 

dan pemerintah 
20% 12% 

Tidak memilih 0 1% 
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Lampiran B Analisis Isi Literatur 

 
Tabel B.1 Analisis isi literatur 

No. Sumber Isi dalam literatur Hal. Keywords 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AUSAID 

(2013) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a. Kendala yang dihadapi dalam implematasi 

adalah: 

   

1. Keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan 

prilaku oleh petugas sanitasi yang diakibatkan 

terbatasnya pemahaman mengenai teknologi 

khususnya untuk petugas non teknik, 

kurangnya pengetahuan mengenai kebijakkan 

dan pengembangan sanitasi, terbatasnya 

pengetahuan tentang prosedur pengoperasian, 

kurangnya kemampuan menulis dan 

komunikasi 

20 Kompetensi 

petugas 

2. Adanya perbedaan pemahaman mengenai 

kebutuhan kompetensi antara petugas dengan 

stakeholders 

20 Pelatihan petugas;  

Penilaian kinerja 

petugas 

3. Konsep sanimas berharap dengan fasilitas 

yang ada, masyarakat dapat membiayai dan 

mengelola biaya operasional dan 

pemeliharaan dari fasilitas komunal tanpa 

dukungan dari pihak luar, namum 

pengalaman membuktikan bahwa hal tersebut 

telah tercampur, pada umumnya untuk biaya 

operasi dan maintenance, masyarakat 

membutuhkan dukungan dari pemerintah, hal 

ini meliputi monitoring kualitas effluent, 

pengambilan lumpur secara rutin, 

pendampingan apabila ada kerusakan besar 

dan fasilitas pendukung sosisaliasi dan 

pendidikkan 

24 Biaya operasional 

dan pemeliharaan, 

Pengambilan 

lumpur, kualitas 

effluent, 

pendampingan 

dari pemerintah, 

fasilitas 

pendukung sosial 

dan pendidikkan 

4. Tidak adanya peraturan lokal /nasional 

mengenai penjadwalan pengambilan lumpur, 

institusi ataupun kerangka pembiayaan untuk 

pengelolaan, umumnya masyarakat di kota 

besar di indonesia membuat septik tank 

dibawah rumah tanpa ada akses manhole 

untuk pembuangan lumpur, sangat sedikit  

25 Peraturan 

lokal/nasional, 

jadwal 

pengambilan 

lumpur, akses 

manhole, bidang 

resapan, 
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No. Sumber Isi dalam literatur Hal. Keywords 

yang memiliki bidang resapan, effluen dari 

cubluk langsung diserapkan kedalam lapisan 

air bawah tanah. 

diserapkan dalam 

air bawah tanah 

b. Septik tank dapat menyisihkan 30-40 

persent BOD, agar dapat berjalan efektif 

harus dibuang lumpurnya setiap 3-5 Tahun 

25 menyisihkan 30-

40% BOD, 

dibuang lumpur 3-

5 Tahun sekali 

6. Daur ulang lumpur sebagai penyubur tanah 

apabila digabungkan dengan sampah dapur 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk 

meningkatkan kemampuan pengelolaan 

26 Fasilitas 

tambahan, daur 

ulang lumpur 

c. Rekomendasi untuk mengatasi 

permasalahan utama sanitasi di Indonesia 

antara lain:  

29   

1.a. Pemerintah lokal perlu mengembangkan 

pengolahan lumpur tinja 

30 Pengolahan 

Lumpur Tinja 

1.b. Kerangka kelembagaan perlu 

dikembangkan, perlu adanya pembagian 

tanggung jawab antara pemilik, penyedia 

layanan dan regulator 

30 Pengembangan 

Kelembagaan 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Duncan Mara 

(2003) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a. Pada saat keberlanjutan dipertimbangkan 

dalam hubungannya dengan pengolahan air 

limbah domestik maka isu dibawah ini 

menjadi relevan: 

69   

1. Berbiaya rendah dalam hal modal, dan O & 

M 

 biaya, modal, 

O&M 

2.kemudahan pengoperasian dan 

pemeliharaan 

 O&M 

3. Penggunaan energi rendah  Energi 

4. Penggunaan bahan kimia rendah  Bahan Kimia 

5. Kebutuhan lahan rendah  Lahan 

b. Faktor penting pada negara berkembang 

(Table 6.1.) 

70   

1. Efisiensi  Efisiensi 

2. Kehandalan    

3. Produksi Sludge  Lumpur Tinja 

4. Kebutuhan Lahan  Lahan 
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No. Sumber Isi dalam literatur Hal. Keywords 

5. Dampak Terhadap Lingkungan  Daya dukung 

lingkungan 

6. Biaya Kontruksi  Biaya 

7. Keberlanjutan    

8. Kemudahan penggunaan  Kemudahan 

Penggunaan 

3 Achmad 

(2004) 

a. Empat kriteria diamati dari setiap teknologi 

yaitu biaya, energi, teknis dan institusional 

37 biaya. Energi, 

teknis dan 

institusional 

4 

  

  

  

  

  

Djonoputro 

et.al. 2010  

  

  

  

  

Tabel 1. Kriteria penilaian 199   

Teknis: Biaya, Kemudahan konstruksi, 

efisiensi pengolahan, ketahanan desain, akses 

lumpur, ketersediaan bahan, kemudahan 

operasi) 

  Biaya, 

kemudahan 

kontruksi, 

efisiensi, lumpur, 

bahan, kemudahan 

operasi 

Non Teknis (Wilingness to pay, sistem 

manajemen, O&M, peran pemerintah lokal, 

monitoring dari pemerintah) 

  Kelembagaan, 

O&M, peran 

pemerintah 

  

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

USEPA 

(2002) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gambar 5.1. Tahap awal design dan 

pertimbangan dalam air limbah domestik 

5-2   

a. Karakteristik Sumber    

1. Penggunaan saat ini dan masa depan 

(perkiraan debit) 

 Proyeksi debit 

2. Debit air limbah  debit air limbah 

3. Pencemar air limbah  Beban pencemar 

4. Persyaratan kepemilikkan (lokasi, estetika, 

O&M, Biaya) 

 lokasi, estetika. 

O&M, biaya 

b. Persyaratan Peraturan    

1. Persyaratan unit pengolahan    

2. Unit process yang diperlukan  unit proses yang 

diperlukan 

3. Persetujuan Produksi dan bahan    

4. Parameter desain    

5. Persyaratan ijin terkait konstruksi dan 

O&M 

 Perizinan 
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No. Sumber Isi dalam literatur Hal. Keywords 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

c. Evaluasi tempat   

1. Pembuangan ke air tanah (Topografi, tanah, 

geologi, air tanah) 

 buangan ke air 

tanah, topografi, 

air tanah 

2. Pembuangan ke air permukaan (Debit hulu, 

lokasi hilir) 

 buangan ke air 

permukaan 

3. Pembuangan ke atmosfir (evaporasi dan 

kesetimbangan air) 

 buangan ke 

atmosfer 

d. Desain tahap penyisihan awal    

1. Beban pencemar  beban pencemar 

2. Limit konsentrasi  konsentrasi 

pencemar 

3. Unit proses    

4. Tahapan proses    

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bouabid 

(2002) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kapasitas faktor dalam pelayanan air limbah 65-

81 

  

a. Kapasitas layanan (kuantitas air)  Kapasitas layanan 

(kuantitas air) 

b. Kapasitas Institusi  Kapasitas Institusi 

1. Badan legislasi  Badan legislasi 

2. Regulasi yang berkaitan  Regulasi yang 

berkaitan 

3. Kewenangan administratif  Kewenangan 

administratif 

4. Administratif process  Administratif 

process 

5. Pemerintahan  Pemerintahan 

c. Sumber daya manusia  Sumber daya 

manusia 

1. Profesional  Profesional 

2. Tenaga ahli  Tenaga ahli 

3. Tenaga non ahli  Tenaga non ahli 

4. Tenaga buta huruf  Tenaga buta huruf 

d. Kapasitas Teknis  Kapasitas Teknis 

1. Operasi  Operasi 

2. Pemeliharaan  Pemeliharaan 

3. Adaptasi  Adaptasi terhadap 
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No. Sumber Isi dalam literatur Hal. Keywords 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

masalah teknik  

4. Jaringan supply  Jaringan supply 

e. Ekonomi dan finansial  Ekonomi dan 

finansial 

1. Sektor swasta  Sektor swasta 

2. Rating ikatan  Rating ikatan 

3. Tarif penggunaan  Tarif penggunaan 

4. Budget  Budget 

5. Nilai Aset  Nilai Aset 

6. Hutang  Hutang 

f. Energi  Energi 

1. Sumber utama  Sumber utama 

2. Backup  Backup 

3. Presentase dari budget  Presentase dari 

budget 

4. frekuensi padam listrik  frekuensi padam 

listrik 

g. Lingkungan  Lingkungan 

1. Sensitifitas  Sensitifitas 

2. Kuantitas  Kuantitas 

h. Sosial budaya  Sosial budaya 

1. Kesamaan  Kesamaan 

2. Kasta  Kasta 

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Muga & 

Mihelcic 

(2008) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabel 1.  Indikator yang dikembangkan dalam 

study untuk menilai keberlanjutan teknologi 

air limbah 

439   

a. Ekonomi  Ekonomi 

1. Biaya modal  Biaya modal 

2. Biaya operasi dan pengelolaan  O&M 

3. Biaya tarif  Tarif 

b. Lingkungan  Lingkungan 

1. Penggunaan energi  Energi 

2. BOD  BOD 

3. TSS  TSS 

4. Nitrogen  Nitrogen 

5. Phosphorus  Phosphorus 
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c. Sosial  Sosial 

Partisipasi publik  Partisipasi publik 

Jumlah masyarakat yang dilayani  Jumlah 

masyarakat 

estetika  estetika 

staf yang dibutuhkan  staf 

level edukasi  level edukasi 

Kemampuan untuk membuka space  space atau ruang 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zurbrugg 

(2013) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gambar 9. Metode penilaian terpilih dan alat 

yang didasarkan unsur keberlanjutan 

43   

a. Ekonomi dan finansial  Ekonomi dan 

Finansial 

1. Cost benefit analysis  Cost benefit 

b. Sosial budaya dan institusional  sosial budaya, 

institusional 

1. Analisa stakeholder  stakeholder 

2. Analisa jaringan sosial dan organisasi  jaringan sosial, 

organisasi 

3. Penilaian institusi  intitusi 

4. Penilaian keberlanjutan tempat tinggal  tempat tinggal 

5. Penilaian persepsi dan motivasi  persepsi dan 

motivasi 

c. Aspek teknis    

1. Penilaian teknologi  teknologi 

d. Aspek Kelembagaan  kelembagaan 

1. Model bisnis  bisnis 

e. Aspek Lingkungan dan Kesehatan    

1. Penilaian kesehatan  kesehatan 

2. Penilaian umur teknis  umur teknis 

3. Penilaian penggunaan bahan  penggunaan bahan 

9 

  

  

  

  

  

  

Arceivala 

dan Asolekar 

(2007)  

  

  

  

  

Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 

merencanakan unit pengolahan air limbah 

457-

463 

  

a. Pertimbangan terhadap dampak lingkungan  dampak 

lingkungan 

1. Hidrologi  hidrologi 

2. Estuari, pesisir, mangrove  estuari pesisir 

mangrove 
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3. Dampak terhadap air permukaan  air permukaan 

4. Bau  bau 

5. Dampak terhadap lahan sekitar  lahan sekitar 

6. Dampak terhadap orang lain  orang lain 

b. Pertimbangan terhadap teknis dan lokasi  teknis dan lokasi 

1. Umur teknis  umur teknis 

2. Topografi  Topografi 

3. Ketersediaan head hidraulik  head hidraulik 

4. Kedalaman air tanah  kedalaman air 

tanah 

5. Karakteristik tanah  karakteristik tanah 

c. Pertimbangan proses dan O&M  O&M 

1. Debit air baku dan karakteristik  Debit air baku, 

karakteristik 

2. Tingkat pengolahan yang dibutuhkan  tingkat pengolahan 

3. Tingkat performa yang diinginkan  tingkat performa 

4. Kebutuhan proses lain  kebutuhan proses 

5. Konservasi energi  konservasi energi 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lenattsorn et 

all 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a. Kesehatan Hal 

28 

Kesehatan 

1. Resiko terhadap penduduk  Resiko terhadap 

penduduk 

2. Resiko terhadap lingkungan  Lingkungan 

3. Resiko terhadap badan air  Badan air 

b. Environtment  BOD , N & P  BOD, N, P 

1. potensi reuse  Potensi Reuse 

c. Water Use  Debit air   

d. Ekonomi (O&M) & Investasi  O&M, Investasi 

e. Kultur Sosial (kenyamanan dan keamanan)  Kultur Sosial 

1. Keseuaian dengan budaya lokal  Kesesuaian 

Budaya Lokal 

e. Teknik  Teknik 

Kehandalan  Kehandalan 

Bau  Bau 

Kemudahan Kontruksi  Kemudahan 

Kontruksi 

 



 

257 

 

Lampiran C Pemilihan Kriteria dan Subkriteria DSS Berdasarkan CFA 
 

Tabel C.1 Analisis deskriptif dan kesamaan makna daftar panjang faktor 

Kriteria 

Deskripsi Kriteria Penerimaan kriteria 
No. 

Daftar Panjang 

Faktor-faktor 

Keberlanjutan 

1 Kompetensi petugas 
Terkait dengan manajemen dan sumber daya 
manusia sumber daya manusia 

2 
Biaya operasional & 

pemeliharaan Bagian dari pembiayaan dan ekonomi 

kemampuan finansial - 

ekonomi  

3 Kualitas effluen 
Terkait dengan beban pencemar, sistem dan 

efisiensi pengolahan beban pencemar 

4 Peran pemerintah 
Terkait dalam pembangunan, pengelolaan 

(manajemen), dan administrasi kelembagaan 

5 Fasilitas sosial 
Fasilitas sosial dalam hal ini terkait dengan 

penyampaian informasi dan  

tidak berhubungan 

langsung, parameter tidak 

terukur, dihilangkan 

6 Fasilitas edukasi 

Edukasi atau pendidikan yang tertera pada 

AUSAID (2013) kaitannya dengan pengetahuan 

masyarakat dalam mengelola sistem pengolahan 
air limbah 

tidak berhubungan 

langsung, parameter tidak 
terukur, dihilangkan 

7 Regulasi 

Dalam hal ini pengkategorian regulasi sangat 

terbatas, dan keberadaan regulasi berkaitan 

dengan kompleksitas kelembagaan Kelembagaan 

8 Pengelolaan lumpur 
Merupakan bagian dari pengolahan 

(kelengkapan pengolahan) Kelengkapan pengolahan 

9 Akses manhole 

Pada AUSAID (2013) dikaitkan dengan 
kelengkapan sistem pengolahan dengan adanya 

akses untuk pemeliharaan (penyedotan lumpur). 

Pada opsi-opsi teknologi yang ada, keberadaan 

akses untuk pemeliharaan umumnya telah 
tercakup dalam kriteria desain teknologi 

Termasuk kriteria desain 

dan kelengkapan 
penyaluran/pengolahan 

10 Bidang resapan 

Bidang resapan yang merupakan salah satu 

kelengkapan pengolahan dengan tangki septik 

umumnya tidak dibangun. Dalam hal ini 
keberadaan bidang resapan terkait dengan 

efisiensi dan kelengkapan pengolahan 

Kelengkapan pengolahan 

(spesifik untuk pengolahan 
dengan kriteria desain 

bidang resapan) 

11 Parameter BOD 

Terkait dengan beban pencemar, sistem dan 

efisiensi pengolahan. Merupakan parameter 
utama yang sejauh ini digunakan Beban pencemar 

12 
Periode desain 

lumpur 
Merupakan bagian dari pengelolaan lumpur dan 

periode desain infrastruktur secara menyeluruh 

Periode desain, 

kelengkapan pengolahan 

13 Sarana daur ulang 

Sarana daur ulang/penggunaan kembali sisa 

pengolahan sebagai sumber daya baru, dalam 
aspek air limbah merupakan bagian dari 

teknologi yang tinggi, dengan ketentuan 

regulasi yang ketat. 

kurang sesuai dengan 

kondisi studi, dihilangkan 

14 
Kelembagaan/instit
usional Faktor/sub faktor inti pada literatur umum Kelembagaan 

15 Biaya modal 
Termasuk dalam aspek biaya (finansial) 

kemampuan finansial - 

ekonomi  

16 Kebutuhan energi 
Merupakan aspek penting, disebutkan dalam 
beberapa literatur. Terkait ekonomi dan 

lingkungan 

Kebutuhan/ketersediaan 

energi 
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Kriteria 

Deskripsi Kriteria Penerimaan kriteria 
No. 

Daftar Panjang 

Faktor-faktor 
Keberlanjutan 

17 
Kebutuhan bahan 
kimia 

Bahan kimia yang dimaksud pada literatur 

adalah terkait dengan dampak desinfeksi 

terhadap lingkungan. Pada opsi teknologi yang 
digunakan di studi ini, tidak disertakan opsi 

teknologi yang menggunakan bahan kimia, 

sehingga dapat dieliminasi 

tidak sesuai dengan opsi 

teknologi pada studi, 

dihilangkan 

18 Kebutuhan lahan Terkait dengan kapasitas pengolahan Kapasitas pengolahan 

19 
Efisiensi 
pengolahan 

Terkait dengan beban pencemar dan daya 
dukung lingkungan 

beban pencemar, daya 
dukung lingkungan 

20 
Daya dukung 

lingkungan 

Kriteria yang penting, terkait kemampuan 

lingkungan menerima pencemar, dalam hal ini 

terkait dengan kondisi efluen pengolahan Daya dukung lingkungan 

21 Kesehatan 

Faktor yang terkait, namun tidak dapat dinilai 

secara langsung dampaknya, karena ada faktor-

faktor lain yang juga mempengaruhi (di luar 
penanganan air limbah domestik 

Parameter tidak 
pasti/sesuai, dihilangkan 

22 Parameter N 

Terkait dengan beban pencemar, kelengkapan, 

dan efisiensi pengolahan. Dalam lingkup opsi 

teknologi pengolahan setempat dan komunal 
terbatas, aspek efisiensi  pengolahan parameter 

N tidak signifikan. Dalam hal ini lebih 

ditekankan dalam kriteria kelengkapan jenis 

pengolahan. 

Parameter penyerta, 

pertimbangan dalam 

kelengkapan proses 

pengolahan 

23 Parameter P 

Terkait dengan beban pencemar, kelengkapan, 

dan efisiensi pengolahan. Dalam lingkup opsi 

teknologi pengolahan setempat dan komunal 

terbatas, aspek efisiensi  pengolahan parameter 

P tidak signifikan. Dalam hal ini lebih 

ditekankan dalam kriteria kelengkapan jenis 

pengolahan. 

Parameter penyerta, 

pertimbangan dalam 

kelengkapan proses 

pengolahan 

24 Sosial Budaya 
Parameter penting, namun lingkup yang sangat 
luas dan beragam sehingga sulit ditentukan 

parameter pengukurannya 

Sulit parameter 

pengukurnya, dihilangkan 

25 Parameter bau 

Merupakan parameter teknis sekaligus sosial, 

parameter pengukurannya masih tidak jelas dan 
subjektif 

Parameter tidak pasti, 
dihilangkan 

26 

Kemudahan 

konstruksi/penggun

aan 

Aspek yang mengandung subjektivitas, tidak 

bisa disamaratakan sehingga sulit terukur dihilangkan 

27 Periode design   
Aspek teknis yang dianggap penting, terkait 

umur teknis infrastruktur Periode desain 

28 Debit air limbah 
Merupakan aspek kondisi pada masyarakat 

yang terkait dengan kapasitas pengolahan Kapasitas pengolahan 

29 Beban pencemar Parameter terukur dan penting Beban pencemar 

30 Lokasi Terkait dengan kondisi di kawasan (kondisi 
tanah, topografi, muka air tanah, kedekatan 

dengan badan air) 

kondisi tanah dan 

topografi, muka air tanah, 
kedekatan dengan badan 

air 

31 Estetika Parameter yang sulit terukur dan subjektif dihilangkan 

32 
Kelengkapan 
Proses/Pengolahan 

Parameter penting, dapat dikategorikan agar 
terukur 

Kelengkapan 
proses/pengolahan 

33 Perizinan Terkait administratif dan kelembagaan Kelembagaan 
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Kriteria 

Deskripsi Kriteria Penerimaan kriteria 
No. 

Daftar Panjang 

Faktor-faktor 
Keberlanjutan 

34 
Pembuangan ke air 
tanah 

Terkait dengan batas-batas tertentu, yaitu 

ketinggian air tanah, garis properti (bangunan), 

atau penggunaan air tanah sebagai air minum 
(USEPA). Dalam studi ini dapat disatukan 

dengan kriteria ketinggian air tanah, terkait 

dengan aspek krusial pencemaran air tanah. Ketinggian air tanah 

35 
Pembuangan ke 
badan air 

Dalam pemilihan teknologi, diproyeksikan 
sebagai pembuangan efluen Jarak badan air 

36 
Pembuangan ke 

atmosfer 

Pembuangan ke atmosfer dengan menggunakan 

teknologi evapotranspirasi atau 

evapotranspirasi/infiltrasi, yang sesuai untuk 
kawasan dengan evaporasi tinggi dan presipitasi 

(curah hujan rendah); teknologi dengan biaya 

yang relatif mahal, baik dalam konstruksi 

maupun operasional dan pemeliharaan 
(USEPA). Teknologi evapotranspirasi bukan 

merupakan opsi teknologi yang digunakan 

dalam studi, sehingga unsur ini dapat 

dieliminasi 

Tidak sesuai dengan 

kondisi studi dan kondisi 

Indonesia, dihilangkan 

37 
Kewenangan 

administratif 

Merupakan salah satu aspek terkait 

kelembagaan/institusional/pemerintahan kelembagaan 

38 
Administratif 

process 

Merupakan fungsi terkait 

kelembagaan/institusional/pemerintahan kelembagaan 

39 Pemerintahan 

Faktor/sub faktor inti pada literatur umum; 

dalam bahasa yang lebih luas berupa 

kelembagaan/pemangku kepentingan kelembagaan 

40 
Sumber daya 
manusia Faktor/sub faktor inti pada literatur umum sumber daya manusia 

41 
Ketersediaan 

profesional 

Merupakan opsi kriteria dari faktor sumber 

daya manusia sumber daya manusia 

42 
Ketersediaan tenaga 
ahli 

Merupakan opsi kriteria dari faktor sumber 
daya manusia sumber daya manusia 

43 
Ketersediaan 

Tenaga non ahli 

Merupakan opsi kriteria dari faktor sumber 

daya manusia sumber daya manusia 

44 
Ketersediaan 
Tenaga buta huruf 

Merupakan opsi kriteria dari faktor sumber 
daya manusia sumber daya manusia 

45 Jaringan supply 

Terkait dengan pengadaan barang secara umum, 

sulit untuk menjadikan parameter terukur yang 

berkaitan langsung 

Tidak terukur dan 

hubungan tidak langsung, 

dihilangkan 

46 Sektor swasta 
Merupakan salah satu aspek pendanaan dan 

pengelolaan,  

kelembagaan, finansial 

masyarakat 

47 Rating ikatan Terkait finansial, namun lebih kompleks finansial masyarakat 

48 Tarif penggunaan Terkait finansial masyarakat finansial masyarakat 

49 Budget Terkait dengan aspek finansial finansial masyarakat 

50 Hutang Terkait dengan aspek finansial finansial masyarakat 

51 
Sumber utama 

listrik Terkait dengan energi jika diperlukan ketersediaan energi 

52 Backup listrik Terkait dengan energi jika diperlukan ketersediaan energi 

53 
Presentase dari 

budget 

Terkait dengan energi jika diperlukan dan 

finansial 

ketersediaan energi, 

finansial masyarakat 

54 
frekuensi padam 
listrik Terkait dengan energi jika diperlukan ketersediaan energi 

55 Lingkungan 
Faktor/sub faktor inti pada literatur umum 

digunakan, parameter 

utama - lingkungan 
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Kriteria 

Deskripsi Kriteria Penerimaan kriteria 
No. 

Daftar Panjang 

Faktor-faktor 
Keberlanjutan 

56 Sensitifitas Terkait dengan daya dukung lingkungan Daya dukung lingkungan 

57 Kuantitas Terkait daya dukung lingkungan Daya dukung lingkungan 

58 Kesamaan 
Terkait dengan pengelompokan sosial, tidak 
terukur Tidak terukur, dihilangkan 

59 Kasta 

Merupakan salah satu aspek yang 

menggambarkan tingkatan sosial. Tidak umum 

ditemukan di Indonesia Tidak sesuai, dihilangkan 

60 
Adaptasi masalah 

teknis 

Parameter tidak terukur, dapat menjadi unsur 

subjektif Tidak terukur, dihilangkan 

61 
Ekonomi & 

Finansial Faktor/sub faktor inti pada literatur umum Ekonomi/finansial 

62 Jumlah masyarakat 

Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan faktor 

yang langsung terkait pengolahan, yaitu debit 

air limbah dan beban pencemar 

debit air limbah dan beban 

pencemar 

63 Space/ruang 
Terkait dengan kebutuhan lahan, yang dalam 
hal ini dipengaruhi kapasitas pengolahan Kapasitas pengolahan 

64 Model bisnis 
Jangkauan luas dan tidak terkait secara 

langsung dalam pemilihan teknologi Dihilangkan 

65 
Penggunaan Bahan 

Kimia 

Bahan kimia yang dimaksud pada literatur 
adalah terkait dengan dampak desinfeksi 

terhadap lingkungan. Pada opsi teknologi yang 

digunakan di studi ini, tidak disertakan opsi 

teknologi yang menggunakan bahan kimia, 
sehingga dapat dieliminasi 

tidak sesuai dengan opsi 

teknologi pada studi, 
dihilangkan 

66 Hidrologi 

Lingkup faktor luas, bagian dari faktor 

hidrologi yang terkait langsung dengan 

pengolahan air limbah adalah air tanah dan 
badan air 

Ketinggian air tanah, jarak 
badan air 

67 
Dampak terhadap 
lahan sekitar 

Terkait dengan pencemaran tanah/air tanah, 

dalam ketentuan kriteria desain dan 

perencanaan sistem pengolahan yang umum 
digunakan dengan parameter terukur adalah 

adalah ketinggian air tanah Ketinggian air tanah 

68 
Dampak terhadap 
orang lain 

Parameter yang sulit terukur dan subjektif 

Parameter yang sulit 

terukur dan subjektif, 
dihilangkan 

69 Karakteristik tanah 
Parameter penting, digunakan bersama 

topografi 

Kondisi tanah dan 

topografi 

70 
Kedalaman air 
tanah 

Dijelaskan pada kriteria 68; merupakan 
parameter efek pencemaran yang terukur Ketinggian air tanah 

71 Konservasi energi Kaitan tidak langsung dengan aspek tujuan 

dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah 

Dihilangkan, bagian minor 

dari ketersediaan energi 

72 
Kesesuaian Budaya 

Lokal Sama dengan sosial budaya (24) Dihilangkan 
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Lampiran D Intervalisasi Unit Pengukuran 
 

D.1 Intervalisasi Data Kuantitatif 
Tabel D.1 Intervalisasi data kuantitatif 

Subfaktor Unit Pengukuran Satuan Nilai 

Min 

Nilai 

Max 

Jarak 

antar 

Interval 

Referensi 

Kemampuan 

Pelayanan 

Debit 

layanan/ketersediaa

n lahan 

liter/m2 200 1800 228.57 Bouabid (2004), 

wawancara 

(2014) 

Beban 

Pencemar 

Influen BOD mg/l 200 750 78.571 Mara (2003) 

Periode 

Design 

Umur Tahun 1 20 2.7143 wawancara 

(2014) 

Jarak dengan 

Badan Air 

Jarak Meter 0 20 2.8571 Soeparman 

(2002), SNI-03-

2916-1992 

Kemampuan 

Finansial 

Masyarakat 

Kemampuan/bulan Rupiah 0 15000 2142.9 wawancara 

(2014) & 

Community 

Assesment 

(2014) 

Daya Dukung 

Lingkungan 

Effluen BOD  30 100 10 Kepmen LH 

(2003) & 

wawancara 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

262 

 

D.2 Identifikasi kelas interval untuk data kualitatif 

 
Tabel D.2 Identifikasi kelas interval untuk data kualitatif 

Sub. Faktor 
Indikator 

Pengukuran 
Referensi Identifikasi kelas interval 

Kelengkapan 

Pengolahan 

Pemisahan 

padatan & 

cairan, 

pengolahan 

padatan dan 

cairan 

AUSAID (2013) 1. Pemisahan padatan saja, 2. Pemisahan 

padatan dan cairan saja, 3. Pengolahan lumpur, 

4. Pengolahan cairan saja, 5. Pemisahan 

padatan dan cairan, pengolahan lumpur, 6. 

Pemisahan padatan dan cairan, pengolahan 

cairan, 7. Pengolahan cairan dan lumpur, 8. 

Pemisahan cairan /padatan, pengolahan cairan 

& lumpur, 9. Pemisahan cairan dan padatan, 

pengolahan cairan dan lumpur 

Kelembagaan Peran 

Kelembagaan, 

Swadaya, RT, 

RW, Lurah, 

Pemerintah, 

Bouabid (2004), 

Kustiasih (2005) 

1. Memerlukan Pengelolaan Bersama dan 

Pengawasan/Uji lab. hingga tkt Pem. Pusat, 2. 

Memerlukan pengelolaan & Pengawasan 

bersama /badan khusus, supervisi Pem. Kota, 

3. Memerlukan pengelolaan & Pengawasan 

bersama /badan khusus, supervisi Kecamatan, 

4. Memerlukan pengelolaan & Pengawasan 

bersama /badan khusus, supervisi Kelurahan, 

5. Memerlukan pengelolaan /Pengawasan 

bersama badan khusus secara rutin, 6. 

Memerlukan Pengawasan & Pengelolaan 

bersama badan khusus beberapa kali/tahun, 7. 

Memerlukan pengawasan dan pengelolaan 

secara mandiri tanpa badan khusus, 8. 

Memerlukan pengawasan secara individu, 9. 

Tidak membutuhkan kelembagaan 

SDM Kebutuhan 

profesional 

khusus, 

profesional 

umum, tenaga 

terampil, non 

terampil. 

Kebutuhan rutin 

dan tidak rutin 

Bouabid (2004) 1. Kebutuhan tenaga profesional khusus secara 

rutin, 2. Kebutuhan tenaga profesional khusus 

secara periodik, 3. Kebutuhan tenaga 

profesional umum secara rutin, 4. Kebutuhan 

tenaga profesional umum secara periodik, 5. 

Kebutuhan akan tenaga terampil secara rutin, 

6. Kebutuhan akan tenaga  terampil secara 

periodik, 7. Kebutuhan akan tenaga non 

terampil secara rutin, 8. Kebutuhan akan 
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Sub. Faktor 
Indikator 

Pengukuran 
Referensi Identifikasi kelas interval 

tenaga non terampil secara periodik, 9. Tidak 

memerlukan tenaga manusia. 

Topografi Kondisi 

topografi 

berdasarkan 

jenis lahan 

Djonoputro et. 

al. (2010), 

Dirjen Cipta 

karya (2007), 

Deep interview 

(2014) 

1. Wilayah dataran dengan kepadatan rendah, 

2. Wilayah dataran berbukit, 3. Wilayah 

dataran cadas/berbatu, 4. Wilayah dataran 

padat penduduk, 5. Wilayah daerah aliran 

sungai, 6. Wilayah pesisir, 7. Wilayah rawa , 

8. Wilayah rawa pasang surut, 9. Wilayah tepi 

pantai /atas laut /atas sungai 

Kedalaman 

Muka Air 

Tanah 

Kondisi muka 

air tanah 

Djonoputro et. 

al. (2010), 

Dirjen Cipta 

Karya (2007), 

Deep interview 

(2014) 

1. Muka air tanah 15 m dibawah permukaan 

tanah, 2. Muka air tanah 11-15 m dibawah 

permukaan tanah, 3. Muka air tanah 8-11 m 

dibawah permukaan tanah, 4. Muka air tanah 

5-8 m dibawah permukaan tanah, 5. Muka air 

tanah 3-5 m dibawah permukaan tanah, 6. 

Muka air tanah 1-3 m dibawah permukaan 

tanah, 7. Muka air tanah 0-1 m dibawah 

permukaan tanah, 8. Air kadangkali ada diatas 

permukaan tanah, 9. Air berada selalu diatas 

permukaan tanah. 

Ketersediaan 

Energi 

Ketersediaan 

listrik 

PLN/Head atau 

potensi 

menghasilkan 

energi 

Bouabid (2004), 

Ahmad (2004), 

Arceivala & 

Asolekar (2007) 

1. Membutuhkan energi tanpa gangguan 

(dilengkapi genset), 2. Membutuhkan energi 

untuk pompa dan unit pengolahan lainnya, 3. 

Membutuhkan energi untuk pompa, 4. 

Membutuhkan cukup  energi atau head hidrolis 

3-5 m, 5. Membutuhkan sedikit energi atau 

head hidrolis 1-3 m, 6. Membutuhkan sedikit 

energi atau head hidrolis 0-1 m, 7. Tidak 

membutuhkan energi, 8. Menghasilkan energi 

yang dapat dimanfaatkan untuk lingkungan 

sendiri, 9. Menghasilkan energi yang dapat 

dimanfaatkan untuk sekitarnya. 
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D.3 Pengurutan kelas interval menggunakan metode equal appearing interval 

 

Tabel D.3  Pengurutan kelas interval menggunakan metode equal appearing 

interval 

Sub. Faktor Hasil pengurutan interval oleh responden 1, 2, dan 3. 

Kelengkapan 

Pengolahan 

1. Pemisahan padatan saja, 2. Pemisahan padatan dan cairan saja, 3. Pengolahan 

lumpur, 4. Pengolahan cairan saja, 5. Pemisahan padatan dan cairan, 

pengolahan lumpur, 6. Pemisahan padatan dan cairan, pengolahan cairan, 7. 

Pengolahan cairan dan lumpur, 8. Pemisahan cairan /padatan, pengolahan 

cairan & lumpur, 9. Pemisahan cairan dan padatan, pengolahan cairan dan 

lumpur 

Kelembagaan 1. Memerlukan Pengelolaan Bersama dan Pengawasan/Uji lab. hingga tkt Pem. 

Pusat, 2. Memerlukan pengelolaan & Pengawasan bersama /badan khusus, 

supervisi Pem. Kota, 3. Memerlukan pengelolaan & Pengawasan bersama 

/badan khusus, supervisi Kecamatan, 4. Memerlukan pengelolaan & 

Pengawasan bersama /badan khusus, supervisi Kelurahan, 5. Memerlukan 

pengelolaan /Pengawasan bersama badan khusus secara rutin, 6. Memerlukan 

Pengawasan & Pengelolaan bersama badan khusus beberapa kali/tahun, 7. 

Memerlukan pengawasan dan pengelolaan secara mandiri tanpa badan khusus, 

8. Memerlukan pengawasan secara individu, 9. Tidak membutuhkan 

kelembagaan 

SDM 

1. Kebutuhan tenaga profesional khusus secara rutin, 2. Kebutuhan tenaga 

profesional khusus secara periodik, 3. Kebutuhan tenaga profesional umum 

secara rutin, 4. Kebutuhan tenaga profesional umum secara periodik, 5. 

Kebutuhan akan tenaga terampil secara rutin, 6. Kebutuhan akan tenaga  

terampil secara periodik, 7. Kebutuhan akan tenaga non terampil secara rutin, 8. 

Kebutuhan akan tenaga non terampil secara periodik, 9. Tidak memerlukan 

tenaga manusia. 

Topografi 

1. Wilayah dataran dengan kepadatan rendah, 2. Wilayah dataran berbukit, 3. 

Wilayah dataran cadas/berbatu, 4. Wilayah dataran padat penduduk, 5. Wilayah 

daerah aliran sungai, 6. Wilayah pesisir, 7. Wilayah rawa , 8. Wilayah rawa 

pasang surut, 9. Wilayah tepi pantai /atas laut /atas sungai 

Kedalaman 

Muka Air 

Tanah 

1. Muka air tanah 15 m dibawah permukaan tanah, 2. Muka air tanah 11-15 m 

dibawah permukaan tanah, 3. Muka air tanah 8-11 m dibawah permukaan 

tanah, 4. Muka air tanah 5-8 m dibawah permukaan tanah, 5. Muka air tanah 3-

5 m dibawah permukaan tanah, 6. Muka air tanah 1-3 m dibawah permukaan 

tanah, 7. Muka air tanah 0-1 m dibawah permukaan tanah, 8. Air kadangkali 

ada diatas permukaan tanah, 9. Air berada selalu diatas permukaan tanah. 
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Sub. Faktor Hasil pengurutan interval oleh responden 1, 2, dan 3. 

Ketersediaan 

Energi 

1. Membutuhkan energi tanpa gangguan (dilengkapi genset), 2. Membutuhkan 

energi untuk pompa dan unit pengolahan lainnya, 3. Membutuhkan energi 

untuk pompa, 4. Membutuhkan cukup  energi atau head hidrolis 3-5 m, 5. 

Membutuhkan sedikit energi atau head hidrolis 1-3 m, 6. Membutuhkan sedikit 

energi atau head hidrolis 0-1 m, 7. Tidak membutuhkan energi, 8. 

Menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan untuk lingkungan sendiri, 9. 

Menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan untuk sekitarnya. 
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Lampiran E Pengolahan  Data Kuesioner Berpasangan 

 

E.1. Contoh pengisian kuesioner pada bobot faktor utama 

 
Tabel E.1 Contoh pengisian kuesioner pada bobot faktor utama 

 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Layanan               x                   

Sosial 

Kelembagaan 

Layanan                 x                 Teknis 

Layanan               x                   

Ekonomi dan 

Lingkungan 

Sosial 

Kelembagaan                   x               Teknis 

Sosial 

Kelembagaan                   x               

Ekonomi dan 

Lingkungan 

Teknis                 x                 

Ekonomi dan 

Lingkungan 

 

E.2. Perbandingan karakteristik dari setiap kriteria  

 
Tabel E.2 Perbandingan karakteristik dari setiap kriteria 

 

  [A1] 

  

Layanan Sosial 

Kelembagaan 

Teknis Ekonomi dan 

Lingkungan 

Layanan 1.00 2.00 1.00 2.00 

Sosial 

Kelembagaan 

0.50 1.00 0.50 0.50 

Teknis 1.00 2.00 1.00 1.00 

Ekonomi dan 

Lingkungan 

0.50 2.00 1.00 1.00 

 Jumlah Tiap 

Kolom 

3.00 7.00 3.50 4.50 

Jumlah keseluruhan dari ke 4 Kolom (1+2+3+4) = 18 
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E.3. Unsur-unsur pada matrik dibagi dengan jumlah kolom 

 
Tabel E.3 Unsur-unsur pada matrik dibagi dengan jumlah kolom 

 

  [A2] 

  

Layanan Sosial 

Kelembagaan 

Teknis Ekonomi dan 

Lingkungan 

Layanan 0.333 0.286 0.286 0.444 

Sosial 

Kelembagaan 

0.167 0.143 0.143 0.111 

Teknis 0.333 0.286 0.286 0.222 

Ekonomi dan 

Lingkungan 

0.167 0.286 0.286 0.222 

 

Selanjutnya diambil rata-rata nilai untuk setiap baris, menghasilkan [B] = 0,337 

0,141 0,282 0,240. Vektor kolom [B] ini kemudian dikalikan dengan matriks 

semula [A1], menghasilkan nilai untuk tiap baris, yang selanjutnya setiap nilai 

dibagi kembali dengan nilai vektor yang bersangkutan. 

E.4. Unsur-unsur pada matrik dibagi dengan nilai vektor 

 
Tabel E.4 Unsur-unsur pada matrik dibagi dengan nilai vector 

 

  [A2] [B] 

[A1].[B] 

[A1].[B] 

/[B]   (1) (2) (3) (4) (pengali) 

(1) 0.333 0.286 0.286 0.444 0.337 1.38 4.094 

(2) 0.167 0.143 0.143 0.111 0.141 0.57 4.049 

(3) 0.333 0.286 0.286 0.222 0.282 1.14 4.049 

(4) 0.167 0.286 0.286 0.222 0.241 0.97 4.050 

     

Jumlah [A1].[B] 

/[B] 16.24 

 

Nilai rata-rata dari hasil pembagian ini merupakan principal eigen value 

maksimum (λmaks). 

λmaks = 
16,24

4
= 4,06 

Consistency index (CI) diperoleh menurut rumus: 

 dengan n adalah banyaknya unsur dalam matriks 

CI =
λmaks−n

𝑛−1
 = 

4,06−4

4−1
 = 0,020 

Selanjutnya Consistency Ratio (CR) dinyatakan dengan persamaan: 

CR = 
CI

𝑅𝐼
 

dengan RI (Random Index), yang tergantung dari jumlah unsur dalam matrik (=n) 

menurut tabel berikut: 
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(Saaty, Thomas L., 1980: hal. 21) 

 

Sehingga CR = 
0,02

0,9
= 0,022 

 

Nilai CR ini lebih kecil dari nilai yang disarankan, yaitu nilai CR lebih kecil dari 

0,1 (Saaty, 1980). Hasil ini menujukkan data dapat digunakan dari segi 

konsistensinya. Untuk memperoleh vektor prioritas, setiap unsur di setiap baris 

dikalikan, dan selanjutnya ditarik akar berpangkat n. Hasil dari setiap baris ini 

kemudian dibagi dengan jumlah dari hasil semua baris. 

 

E.5 Penentuan Vektor Prioritas 

 
Tabel E.5 Penentuan vektor prioritas 

 

 
[A1] [C] 

[C] /∑[C]  

(Vektor Prioritas) 

  (1) (2) (3) (4) [(1)x(2)x(3)x(4)]
0.25

   

(1) 1 2 1 2 1.41 0.34 

(2) 0.5 1 0.5 0.5 0.59 0.14 

(3) 1 2 1 1 1.19 0.28 

(4) 0.5 2 1 1 1.00 0.24 

     

∑[C]= 4.20   

 

E.6. Hasil Tabulasi Data Kuesioner Berpasangan 

 

Tabel E.6.1. Hasil kuesioner berpasangan kelompok akademisi 

 

  

Nilai Bobot  

Ahmad Allen Rofie Avg 

Bagian 1: Faktor Utama 

Konsistensi bagian 1: 0.02 0.04 0.15 0.07 

Layanan 0.34 0.22 0.23 0.26 

Sosial Kelembagaan 0.14 0.10 0.17 0.13 

Teknis 0.28 0.45 0.54 0.42 

Ekonomi dan Lingkungan 0.24 0.24 0.07 0.18 

Bagian 2: Sub. Faktor Layanan 

Konsistensi bagian 2: 0.02 0.01 0.09 0.04 

Kemampuan Pelayanan 0.41 0.24 0.30 0.32 

Kelengkapan Pengolahan 0.33 0.55 0.16 0.35 

Beban Pencemar 0.26 0.21 0.54 0.34 

Bagian 3: Sosial Kelembagaan 

Konsistensi bagian 3: 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Kelembagaan 0.33 0.25 0.25 0.28 

Sumber daya Manusia 0.67 0.75 0.75 0.72 

Bagian 4: Teknis  

Konsistensi bagian 4: 0.03 0.09 0.28 0.13 

Periode Design 0.10 0.29 0.55 0.31 

Topografi 0.25 0.29 0.19 0.25 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.30 0.17 0.12 0.20 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.35 0.24 0.14 0.25 

Bagian 5: Sub. Faktor Ekonomi Lingkungan 

Konsistensi bagian 5: 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kemampuan Finansial Masyarakat 0.33 0.33 0.14 0.27 

Daya Dukung Lingkungan 0.33 0.33 0.43 0.37 

Ketersediaan Energi 0.33 0.33 0.43 0.37 

Konsistensi rata-rata 0.01 0.03 0.10 0.05 

 

Tabel E.6.2. Hasil kuesioner berpasangan kelompok peneliti air limbah domestik  

 

  

Nilai Bobot  

Anggi Elis Meda Ida Made Avg 

Bagian 1: Faktor Utama 

Konsistensi bagian 1: 0.04 0.10 0.02 0.01 0.04 0.04 

Layanan 0.20 0.47 0.40 0.15 0.56 0.35 

Sosial Kelembagaan 0.09 0.18 0.17 0.36 0.06 0.17 

Teknis 0.64 0.31 0.24 0.16 0.12 0.29 

Ekonomi dan Lingkungan 0.08 0.05 0.20 0.33 0.26 0.18 

Bagian 2: Sub. Faktor Layanan 

Konsistensi bagian 2: 0.04 0.02 0.08 0.00 0.02 0.03 

Kemampuan Pelayanan 0.24 0.13 0.41 0.33 0.26 0.28 

Kelengkapan Pengolahan 0.08 0.78 0.26 0.33 0.10 0.31 

Beban Pencemar 0.68 0.08 0.33 0.33 0.64 0.41 

Bagian 3: Sosial Kelembagaan 

Konsistensi bagian 3: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kelembagaan 0.17 0.17 0.50 0.50 0.75 0.42 

Sumber daya Manusia 0.83 0.83 0.50 0.50 0.25 0.58 

Bagian 4: Teknis 

Konsistensi bagian 4: 0.06 0.08 0.03 0.01 0.12 0.06 

Periode Design 0.59 0.11 0.14 0.19 0.06 0.22 

Topografi 0.23 0.28 0.34 0.11 0.12 0.21 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.09 0.51 0.28 0.35 0.26 0.30 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.09 0.10 0.24 0.35 0.56 0.27 

Bagian 5: Sub. Faktor Ekonomi Lingkungan 

Konsistensi bagian 5: 0.02 0.14 0.04 0.01 0.02 0.05 

Kemampuan Finansial 

Masyarakat 0.12 0.69 0.59 0.54 0.64 0.52 

Daya Dukung Lingkungan 0.56 0.24 0.25 0.16 0.10 0.26 

Ketersediaan Energi 0.32 0.07 0.16 0.30 0.26 0.22 

Konsistensi rata2 0.03 0.07 0.03 0.00 0.04 0.04 
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Tabel E.6.3. Hasil kuesioner berpasangan kelompok lembaga inspeksi 

  

Nilai Bobot  

Atang Rudi Sindhu Darwati Ferry Avg 

Bagian 1: Faktor Utama 

Konsistensi bagian 1: 0.03 0.02 0.19 0.03 0.13 0.08 

Layanan 0.39 0.11 0.22 0.39 0.42 0.30 

Sosial Kelembagaan 0.17 0.44 0.11 0.17 0.29 0.24 

Teknis 0.32 0.26 0.19 0.32 0.17 0.25 

Ekonomi dan Lingkungan 0.12 0.19 0.48 0.12 0.12 0.21 

Bagian 2: Sub. Faktor Layanan 

Konsistensi bagian 2: 0.06 0.04 0.03 0.06 0.05 0.05 

Kemampuan Pelayanan 0.12 0.15 0.20 0.12 0.58 0.24 

Kelengkapan Pengolahan 0.36 0.63 0.31 0.36 0.28 0.39 

Beban Pencemar 0.52 0.22 0.49 0.52 0.14 0.38 

Bagian 3: Sosial Kelembagaan 

Konsistensi bagian 3: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kelembagaan 0.25 0.14 0.13 0.25 0.14 0.18 

Sumber daya Manusia 0.75 0.86 0.88 0.75 0.86 0.82 

Bagian 4: Teknis 

Konsistensi bagian 4: 0.10 0.00 0.26 0.10 0.03 0.10 

Periode Design 0.10 0.25 0.10 0.10 0.20 0.15 

Topografi 0.20 0.25 0.14 0.20 0.34 0.22 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.19 0.25 0.26 0.19 0.29 0.24 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.51 0.25 0.50 0.51 0.17 0.39 

Bagian 5: Sub. Faktor Ekonomi Lingkungan 

Konsistensi bagian 5: 0.01 0.01 0.00 0.01 0.10 0.03 

Kemampuan Finansial 

Masyarakat 0.21 0.17 0.33 0.21 0.15 0.21 

Daya Dukung Lingkungan 0.24 0.44 0.33 0.24 0.22 0.30 

Ketersediaan Energi 0.55 0.39 0.33 0.55 0.63 0.49 

Konsistensi rata-rata 0.04 0.01 0.09 0.04 0.06 0.05 
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Tabel E.6.4. Hasil kuesioner berpasangan kelompok pemerintah provinsi 

  

Nilai Bobot  

Iendra Andrea Abdur Tiara Avg 

Bagian 1: Faktor Utama  

Konsistensi bagian 1: 0 0.08 0.10 0.08 0.07 

Layanan 0.125 0.23 0.13 0.14 0.16 

Sosial Kelembagaan 0.375 0.60 0.09 0.16 0.30 

Teknis 0.125 0.12 0.59 0.45 0.32 

Ekonomi dan Lingkungan 0.375 0.06 0.19 0.25 0.22 

Bagian 2: Sub. Faktor Layanan  

Konsistensi bagian 2: 0 0.01 0.03 0.00 0.01 

Kemampuan Pelayanan 0.5 0.56 0.72 0.43 0.55 

Kelengkapan Pengolahan 0.25 0.12 0.15 0.43 0.24 

Beban Pencemar 0.25 0.32 0.12 0.14 0.21 

Bagian 3: Sosial Kelembagaan  

Konsistensi bagian 3:  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

Kelembagaan 0.5 0.25 0.67 0.33 0.44 

Sumber daya Manusia 0.5 0.75 0.33 0.67 0.56 

Bagian 4: Teknis  

Konsistensi bagian 4: 0 0.03 0.08 0.02 0.03 

Periode Design 0.1 0.50 0.21 0.17 0.25 

Topografi 0.3 0.30 0.57 0.24 0.35 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.3 0.07 0.16 0.29 0.20 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.3 0.13 0.07 0.29 0.20 

Bagian 5: Sub. Faktor Ekonomi Lingkungan  

Konsistensi bagian 5: 0 0.16 0.09 0.05 0.08 

Kemampuan Finansial Masyarakat 0.6 0.35 0.30 0.41 0.41 

Daya Dukung Lingkungan 0.2 0.17 0.09 0.33 0.20 

Ketersediaan Energi 0.2 0.48 0.62 0.26 0.39 

Konsistensi rata-rata 0.00 0.06 0.06 0.03 0.04 
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Tabel E.6.5 Hasil kuesioner berpasangan kelompok pemerintah kota 

  

Nilai Bobot  

Agus Endang Luthfi Jopie Sugeng Avg 

Bagian 1: Faktor Utama             

Konsistensi bagian 1: 0.05 0.05 0.07 0.01 0.17 0.07 

Layanan 0.39 0.39 0.22 0.28 0.24 0.30 

Sosial Kelembagaan 0.28 0.14 0.05 0.31 0.21 0.19 

Teknis 0.20 0.20 0.07 0.11 0.21 0.16 

Ekonomi dan Lingkungan 0.14 0.28 0.66 0.31 0.35 0.35 

Bagian 2: Sub. Faktor Layanan             

Konsistensi bagian 2: 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 

Kemampuan Pelayanan 0.49 0.31 0.43 0.55 0.20 0.40 

Kelengkapan Pengolahan 0.31 0.20 0.43 0.24 0.31 0.30 

Beban Pencemar 0.20 0.49 0.14 0.21 0.49 0.31 

Bagian 3: Sosial Kelembagaan             

Konsistensi bagian 3: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kelembagaan 0.14 0.67 0.25 0.83 0.25 0.43 

Sumber daya Manusia 0.86 0.33 0.75 0.17 0.75 0.57 

Bagian 4: Teknis             

Konsistensi bagian 4: 0.04 0.05 0.06 0.03 0.05 0.04 

Periode Design 0.17 0.39 0.12 0.14 0.28 0.22 

Topografi 0.12 0.28 0.42 0.39 0.14 0.27 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.45 0.20 0.27 0.23 0.20 0.27 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.26 0.14 0.19 0.23 0.39 0.24 

Bagian 5: Sub. Faktor Ekonomi Lingkungan 

Konsistensi bagian 5: 0.05 0.04 0.08 0.01 0.04 0.04 

Kemampuan Finansial 

Masyarakat 0.16 0.31 0.06 0.21 0.20 0.19 

Daya Dukung Lingkungan 0.59 0.49 0.58 0.24 0.49 0.48 

Ketersediaan Energi 0.25 0.20 0.36 0.55 0.31 0.33 

Konsistensi rata-rata 0.03 0.03 0.04 0.01 0.05 0.03 
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Tabel E.6.6. Hasil kuesioner berpasangan kelompok kontraktor/konsultan  

  

Kontrakor/Konsultan 

Sugi 

man Dyota Sofyan 

Rata-

rata 

Konsistensi bagian 1: 0.05 0.04 0.05 0.04 

Layanan 0.24 0.21 0.17 0.21 

Sosial Kelembagaan 0.17 0.07 0.24 0.16 

Teknis 0.24 0.31 0.34 0.30 

Ekonomi dan Lingkungan 0.34 0.41 0.24 0.33 

Konsistensi bagian 2: 0.00 0.01 0.00 0.00 

Kemampuan Pelayanan 0.20 0.55 0.14 0.30 

Kelengkapan Pengolahan 0.40 0.21 0.43 0.35 

Beban Pencemar 0.40 0.24 0.43 0.36 

Konsistensi bagian 3: 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kelembagaan 0.50 0.13 0.50 0.38 

Sumber daya Manusia 0.50 0.88 0.50 0.63 

Bagian 4: Teknis         

Konsistensi bagian 4: 0.00 0.01 0.00 0.00 

Periode Design 0.20 0.31 0.17 0.22 

Topografi 0.40 0.06 0.50 0.32 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.20 0.31 0.17 0.22 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.20 0.33 0.17 0.23 

Bagian 5: Sub. Faktor Ekonomi 

Lingkungan         

Konsistensi bagian 5: 0.03 0.02 0.04 0.03 

Kemampuan Finansial Masyarakat 0.31 0.48 0.18 0.33 

Daya Dukung Lingkungan 0.20 0.11 0.58 0.30 

Ketersediaan Energi 0.49 0.41 0.23 0.38 

Konsistensi rata-rata 0.02 0.02 0.02 0.02 

 

 

  



 

274 

 

Tabel E.6.7. Hasil kuesioner berpasangan kelompok LSM/pemerhati dan 

pemerintah pusat 

  

LSM/Pemerhati Pem. Pusat 

Nilai Bobot  

Muti Dian Jenny 

Rata-

rata Yulia Vika 

Rata-

rata 

Bagian 1: Faktor Utama               

Konsistensi bagian 1: 0.08 0.00 0.08 0.05 0.08 0.08 0.08 

Layanan 0.18 0.05 0.35 0.19 0.09 0.48 0.29 

Sosial Kelembagaan 0.06 0.38 0.39 0.27 0.54 0.07 0.30 

Teknis 0.21 0.38 0.21 0.26 0.30 0.12 0.21 

Ekonomi dan Lingkungan 0.55 0.19 0.05 0.27 0.07 0.33 0.20 

`               

Konsistensi bagian 2: 0.00 0.00 0.05 0.02 0.03 0.01 0.02 

Kemampuan Pelayanan 0.08 0.47 0.28 0.28 0.09 0.12 0.10 

Kelengkapan Pengolahan 0.47 0.47 0.09 0.34 0.72 0.75 0.73 

Beban Pencemar 0.44 0.07 0.63 0.38 0.19 0.13 0.16 

Bagian 3: Sosial Kelembagaan               

Konsistensi bagian 3: 0.00     0.00 0.00   0.00 

Kelembagaan 0.17 0.25 0.14 0.19 0.50 0.17 0.33 

Sumber daya Manusia 0.83 0.75 0.86 0.81 0.50 0.83 0.67 

Bagian 4: Teknis               

Konsistensi bagian 4: 0.06 0.00 0.01 0.03 0.09 0.06 0.08 

Periode Design 0.47 0.38 0.58 0.48 0.08 0.16 0.12 

Topografi 0.15 0.38 0.22 0.25 0.53 0.09 0.31 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.19 0.19 0.10 0.16 0.28 0.62 0.45 

Kedalaman Muka Air Tanah 0.19 0.05 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 

Bagian 5: Sub. Faktor Ekonomi 

Lingkungan               

Konsistensi bagian 5: 0.00 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 

Kemampuan Finansial 

Masyarakat 0.45 0.59 0.17 0.41 0.15 0.26 0.20 

Daya Dukung Lingkungan 0.09 0.33 0.44 0.29 0.47 0.64 0.56 

Ketersediaan Energi 0.45 0.08 0.39 0.31 0.38 0.10 0.24 

Konsistensi rata-rata 0.03 0.00 0.03 0.02 0.05 0.04 0.04 
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Lampiran F Transkrip Teknologi 
 

F.1 Teknologi Tangki Septik 

F.1.1 Umum 

Analisis tangki septik didapatkan dari tiga sumber utama, yaitu 1) data dari 

wawancara mendalam terhadap praktisi yang membangun tangki septik komunal 

untuk 10 kk, 2) dari hasil obsevasi lapangan tangki septik SNI untuk 1 kk (model 

ujicoba Agustus 2014 berupa model tangki septik dengan bidang resapan 

mengacu pada SNI 03-2398-2002, berupa tangki septik tercampur dengan periode 

pengurasan 3 tahun, untuk 1 KK, ruang basah 1,2 m3, ruang lumpur 0,45 m
3
, 

ruang ambang batas 0,4 m
3
, dengan panjang 1,6 m dan lebar 0,8m), dan 3) 

literatur SNI 03-2398-2002 tangki septik untuk 1 kk. 

 

F.1.2 Pemenuhan Kriteria 

a. Kemampuan Pelayanan : Dari hasil observasi model ujicoba model tangki 

septik dengan bidang resapan mengacu pada SNI 03-2398-2002. diketahui 

bahwa dengan luas 1,6 m x 0,8 m, tangki septik dapat mengolah air limbah 

tercampur untuk 1 KK, sehingga kemampuan layanannya adalah 390 liter/m
2
, 

yang merupakan kategori 2) yaitu 200-400 lt/m
2
.  

b. Kelengkapan pengolahan : Proses utama yang terjadi dalam tangki septik 

adalah pemisahan cairan dan padatan secara gravitasi, dan proses anaerob yang 

utamanya mengolah fase cair pada limbah Pemisahan cairan dan padatan, 

pengolahan cairan sederhana. Input yang diolah adalah ekskreta (feses dan 

urin), tanpa adanya tambahan air pembasuh (pembilas). Dalam hal ini fokus 

pengolahan adalah pengolahan cairan (kategori 6), pemisahan padatan dan 

cairan walaupun bukan merupakan hal yang utama, namun dapat terpenuhi 

dengan adanya saringan untuk lindi. 

c. Beban Pencemar : Tangki septik apabila menggunakan sistem terpisah dapat 

menangani beban BOD maksimal hingga diatas 725 mg/l. Sehingga dari 

kemampuan menangani beban pencemar masuk pada kategori 9) Beban 

pencemar BOD diatas 725 mg/l. 
d. Kelembagaan : Tangki septik memerlukan pemeliharaan pengurasan lumpur 

tinja secara berkala, hal ini berarti dari segi kelembagaan, tangki septik 

membutuhkan pengolahan mandiri secara berkala. Pengawasan dapat 

dilakukan oleh individu, mengingat saat ini sistem pengurasan adalah 

Berdasarkan kelembagaannya tangki septik masuk kategori 8) Memerlukan 

pengawasan secara individu. 
e. Sumber daya manusia : Berdasarkan kebutuhan sumberdaya manusianya 

khususnya terkait dengan pemompaan lumpur, pemompaan lumpur ini saat ini 

disyaratkan dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kawasan yang dapat 

menerapkan ini, maka kebutuhan tenaga lokal hanya terkait pengawasan 

berkal, yaitu 8) Kebutuhan akan tenaga non terampil beberapa kali dalam 

setahun. 
f. Periode desain : Aplikasi tangki septik umumnya pada sistem individu (satu 

keluarga) atau kawasan sehingga tidak ada lonjakan populasi signifikan dalam 
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20 tahun. Dengan konstruksi, operasional, dan pemeliharaan yang baik, tangki 

septik bisa digunakan hingga >20 tahun (9) 

g. Topografi : Beberapa persyaratan aplikasi tangki septik terkait kondisi wilayah 

adalah : 1. Tidak diaplikasikan pada muka air tanah tinggi dan kondisi 

tergenang, 2. Syarat jarak antara tangki septik dengan bangunan rumah dan 

sumber air bersih (air tanah). Dikarenakan hal ini, maka aplikasinya dibatasi 

oleh kondisi genangan dan air tanah (rawa tidak memungkinkan), dan 

kepadatan penduduk. Sehingga batas penerapan adalah kategori 3) wilayah 

berbatu 

h. Kedalaman Muka Air Tanah : Sesuai dengan SNI, tangki septik dilengkapi 

dengan bidang resapan. Tidak dapat diterapkan pada muka air tanah rendah, 

maka kategori 5) (kedalaman muka air tanah 3-5 meter) 

i. Jarak dengan badan air : Kriteria ini tidak dicantumkan secara spesifik dalam 

ketentuan penerapan tangki septik, namun efluen tangki septik belum dapat 

dikatakan aman untuk dibuang ke badan air, juga kelengkapan bidang resapan 

diperlukan. Dua responden wawancara mendalam mengkategorikan jarak 

tangki septik ke badan air yang memungkinkan adalah 7-10 m (kategori 5) 

j. Kemampuan finansial (/bulan) : Dengan penerapan (observasi model) biaya 

satu buah tangki septik adalah Rp. 4.000.000,- maka apabila biaya investasi 

dibebankan pada masyarakat dengan asumsi dicicil selama 5 tahun (tanpa 

memperhitungkan bunga dan inflasi) adalah Rp. 67.000,-/bulan. Sedangkan 

pemeliharaannya, yaitu pengurasan 3 tahun sekali membutuhkan biaya 

pemeliharaan, Rp. 4.200,-/bulan, dengan asumsi biaya sekali pengurasan 

adalah Rp. 150.000,-. Berdasarkan hal tersebut maka tangki septik dari segi 

biaya dibutuhkan teknologi terdiri dari 2 kriteria. Kriteria pertama jika 

investasi dibiaya pemerintah hanya membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 

4.200,-/bulan atau kategori g. memerlukan biaya pengolahan antara Rp. 

2000 – Rp. 5000 setiap bulannya. Sedangkan apabila investasi dibebankan 

terhadap masyarakat maka biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan adalah 

Rp. 67.000 untuk investasi dan 4.200 untuk pemeliharaan sehingga berjumlah 

Rp. 71.200,-/kk.bulan atau masuk kategori 1, yaitu memerlukan iuran 

bulanan lebih dari Rp. 30.000,-/bulan. 

k. Daya dukung lingkungan : Pada ujicoba hasil olahan beban effluent belum 

dapat diukur dikarenakan kondisi tangki yang belum penuh. Data hasil olahan 

tangki septik menggunakan data sekunder, hasil wawancara terhadap 

responden, didapat hasil olahan tangki septik berkisar antara 90-100 mg/l 

(penyisihan 40-50%) Sedangkan berdasarkan hasil observasi, dengan beda 

tinggi 0,5 m, air dari toilet dapat secara gravitasi masuk kedalam tangki septik. 

Atas dasar tersebut maka kemampuan olahan tangki septik masuk pada 

kategori 2. Effluen BOD mencapai 90-100 mg/l. 

l. Kebutuhan energi : Berdasarkan hasil observasi, dengan beda tinggi 0,5 m, air 

dari toilet dapat secara gravitasi masuk kedalam tangki septik. Kebutuhan 

head hidrolisnya masuk pada kategori 6) Membutuhkan sedikit energi atau 

head hidrolis 0-1 m. 
m. Sistem Toilet dan Pengelolaan :  

Sistem toilet yang digunakan pada tangki septik adalah toilet basah dengan 

kebutuhan air yang mencukupi (air bersih kontinu). Dengan adanya persyaratan 

tangki septik dengan bangunan, maka diperlukan perpipaan, sehingga dalam 



 

277 

 

hal ini bentuk toilet berupa lubang tidak memungkinkan, sistem optimal 

dengan toilet sentor dengan leher angsa (air tergenang), namun toilet sentor 

tanpa leher angsa juga dianggap masih memungkinkan dengan adanya sistem 

perpipaan yang menyertai. Tangki septik dapat digunakan dalam lingkup 

individu (rumah) dan kawasan terbatas (Tilley dkk, 2008). Pengelolaan tangki 

septik memerlukan andil dari pihak lain, khususnya terkait penyedotan lumpur 

dan untuk operasional dan pemeliharaan berkala memerlukan pengawasan 

individu, sehingga dianggap optimal dengan pengelolaan bersama. 

 

F.2 Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 

F.2.1 Umum 

ABR merupakan pengembangan dari sistem tangki septik dengan penggunaan 

beberapa baffle (penyekat) pada reaktor membentuk ruang-ruang dengan aliran air 

limbah naik turun, sehingga waktu kontak lebih panjang yang menunjang 

pengolahan yang lebih baik (efisiensi penyisihan lebih tinggi) (Tilley dkk, 2008). 

ABR setidaknya memerlukan empat ruangan secara seri, namun dalam 

praktiknya, efisiensi penyisihan tidak meningkat dengan jumlah ruangan lebih 

dari enam (Gutterer dkk, 2009). 

 

F.2.2 Pemenuhan Kriteria 

a. Kemampuan Pelayanan : Sasse (1998) memberikan perhitungan dimensi ABR, 

Luas 1 ruang 1,16 m
2
 (0,75 panjang, 2 m lebar), dengan ruang sedimentasi 2,4 

m, dan dinding pembatas 0,25 m. Total panjang = 9,51 m. Luas area = 1314 

L/m
2
. Digolongkan pada kategori 6 (1000-1500 L/m2.hari) 

b. Kelengkapan pengolahan : Proses utama yang terjadi dalam ABR adalah 

pemisahan cairan dan padatan secara gravitasi (ruang pertama), dan proses 

anaerob yang utamanya mengolah fase cair pada limbah Pemisahan cairan 

dan padatan, pengolahan cairan. Input yang diolah adalah ekskreta (feses 

dan urin) dan tambahan air pembasuh (pembilas). Dalam hal ini fokus 

pengolahan adalah pengolahan cairan (kategori 6). Demikian juga wetland 

yang fokus pada pengolahan fase cair. 

c. Beban Pencemar : Sasse (1998) menunjukkan bahwa penyisihan BOD pada 

ABR optimal hingga BOD 2000mg/L, Maka termasuk kategori 9) Beban 

pencemar BOD diatas 725 mg/l. 
d. Kelembagaan : ABR  memerlukan pemeliharaan pengurasan lumpur tinja 

secara berkala, hal ini berarti dari segi kelembagaan, tangki septik 

membutuhkan pengolahan mandiri secara berkala. Pengawasan dapat 

dilakukan oleh individu, mengingat saat ini sistem pengurasan adalah 

Berdasarkan kelembagaannya tangki septik masuk kategori 8) Memerlukan 

pengawasan secara individu. 
e. Sumber daya manusia : Berdasarkan kebutuhan sumberdaya manusianya 

khususnya terkait dengan pemompaan lumpur, pemompaan lumpur ini saat ini 

disyaratkan dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kawasan yang dapat 

menerapkan ini, maka kebutuhan tenaga lokal hanya terkait pengawasan 

berkala, yaitu 8) Kebutuhan akan tenaga non terampil beberapa kali dalam 

setahun. 
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f. Periode desain : Aplikasi ABR umumnya pada sistem individu (satu keluarga) 

atau kawasan sehingga tidak ada lonjakan populasi signifikan dalam 20 tahun. 

Dengan konstruksi, operasional, dan pemeliharaan yang baik, tangki septik bisa 

digunakan hingga >20 tahun (9) 

g. Topografi : Pada sanitation decision support system yang disusun pada 

www.waste.nl, Kemiringan kawasan tidak mempengaruhi penerapan ABR, 

dinyatakan dapat diterapkan pada kawasan rendah (low-lying area) dalam hal 

ini rawa, dan kawasan banjir berkala (pasang surut) dengan catatan 

memastikan kekedapan tangki, dengan resiko infiltrasi dan kebocoran yang 

dapat mencemari kawasan sekitar dan mengganggu proses. Maka dapat 

diterapkan pada kawasan rawa pasang surut (kategori 8) 

h. Kedalaman Muka Air Tanah : ABR pada www.waste.nl dinyatakan 

memungkinkan diterapkan pada muka air tanah tinggi (<2 m) , dengan resiko 

infiltrasi dan kebocoran yang dapat mencemari kawasan sekitar dan 

mengganggu proses. Maka dapat diterapkan pada kawasan rawa pasang surut 

(kategori 9). Dinyatakan aman sepenuhnya pada muka air tanah > 5m. 

i. Jarak dengan badan air : Kriteria ini tidak dicantumkan secara spesifik dalam 

ketentuan penerapan ABR, namun dengan tingginya penyisihan organik, maka 

dapat diterapkan dekat dengan badan air (kategori 9) 

j. Kemampuan finansial (/bulan) : Dengan kebutuhan volume yang lebih besar 

dari tangki septik dengan pemeliharaan yang sama, yaitu pengurasan, maka 

kebutuhan biaya dapat disamakan dengan tangki septik, yaitu memerlukan 

iuran bulanan lebih dari Rp. 30.000,-/bulan. 

k. Daya dukung lingkungan : Penyisihan BOD pada ABR berkisar antara 70-90% 

(Sasse, 1998; Tilley dkk, 2008). Pada Gutterer dkk (2009) dengan influen BOD 

290mg/l, pada efluen didapatkan BOD 53 mg/L. Maka masuk kategori 6 

l. Kebutuhan energi : Metoda pengaliran secara manual, dengan perhitungan 

kemiringan yang sama dengan tangki septik, maka kebutuhan head 

hidrolisnya masuk pada kategori 6) Membutuhkan sedikit energi atau head 

hidrolis 0-1 m. 
m. Sistem Toilet dan Pengelolaan :  

Sistem toilet yang digunakan pada ABR adalah toilet basah dengan kebutuhan 

air yang mencukupi (air bersih kontinu). Dengan dimensi yang relatif besar, 

sistem optimal dengan toilet sentor dengan leher angsa (air tergenang), namun 

toilet sentor tanpa leher angsa juga dianggap masih memungkinkan dengan 

adanya sistem perpipaan yang menyertai. ABR dapat digunakan dalam lingkup 

individu (rumah) dan kawasan terbatas (Tilley dkk, 2008)., walau dengan 

kapasitas pengolahan yang lebih optimal dengan BOD besar dan kapasitas 

besar, lebih cocok untuk penggunaan komunal. Pengelolaan ABR memerlukan 

andil dari pihak lain, khususnya terkait penyedotan lumpur dan untuk 

operasional dan pemeliharaan berkala memerlukan pengawasan individu, 

sehingga dianggap optimal dengan pengelolaan bersama. 

 

F.3 Anaerobic Filter (AF) 

F.3.1 Umum 

Anaerobic Filter (AF) atau sering disebut juga sebagai Anaerobic upflow filter 

(AUF) dikarenakan pengaliran air limbah ke atas melalui media filter anaerobik, 

merupakan proses pengolahan gabungan, yaitu proses mikroorganisme tersuspensi 

http://www.waste.nl/
http://www.waste.nl/
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dan terlekat, dengan pengolahan utama pada proses mikroorganisme terlekat 

(Sasse, 1998). Sistem AUF ini memiliki waktu detensi yang panjang dan akan 

menghasilkan efluen anaerob serta biasanya digunakan untuk mengolah air limbah 

yang telah diolah sebelumnya dan juga perlu ada pengolahan lanjutan untuk 

mendapatkan efluen yang memenuhi standar (Djonoputro E. R., 2011). Umumnya 

diterapkan dengan minimal tiga ruang filter jika digunakan sebagai sistem 

pengolahan utama (Sasse, 1998; Tilley dkk, 2008), namun penggunaanya dapat 

berupa sistem satu ruang filter dengan didahului pengendapan untuk kebutuhan 

pengolahan tambahan (www.waste.nl) 

 

F.3.2 Pemenuhan Kriteria 

a. Kemampuan Pelayanan : Sasse (1998) memberikan perhitungan dimensi AF 3 

ruang filter + 1 pengendapan, Total panjang = 11,88 m dengan lebar 2,68 m 

untuk kapasitas pengolahan 25.000 m3/hari, sehingga kapasitas 785 L/m2.hari. 

Digolongkan pada kategori 4 (600-800 L/m2.hari) 

b. Kelengkapan pengolahan : Proses utama yang terjadi dalam ABR adalah 

pemisahan cairan dan padatan secara gravitasi (ruang pertama), dan proses 

anaerob yang utamanya mengolah fase cair pada limbah (metoda tersuspensi 

dan terlekat) Pemisahan cairan dan padatan, pengolahan cairan. Dalam hal 

ini fokus pengolahan adalah pengolahan cairan (kategori 6). 

c. Beban Pencemar : Dengan sistem pengolahan sejenis dengan ABR dan 

memungkinkan adanya penambahan efisiensi dengan adanya media terlekat, 

maka dapat ditentukan termasuk kategori 9) Beban pencemar BOD diatas 

725 mg/l. 
d. Kelembagaan : AF  memerlukan pemeliharaan pengurasan lumpur tinja secara 

berkala, dan dengan adanya filter, perlu pemeriksaan berkala untuk mencegah 

sumbatan, dan penggantian filter. Hal ini berarti dari segi kelembagaan 

membutuhkan pengolahan mandiri secara berkala. Berdasarkan 

kelembagaannya tangki septik masuk kategori 8) Memerlukan pengawasan 

secara individu. 
e. Sumber daya manusia : Berdasarkan kebutuhan sumberdaya manusianya 

khususnya terkait dengan pemompaan lumpur, pemompaan lumpur ini saat ini 

disyaratkan dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kawasan yang dapat 

menerapkan ini, maka kebutuhan tenaga lokal hanya terkait pengawasan 

berkala, yaitu 8) Kebutuhan akan tenaga non terampil beberapa kali dalam 

setahun. 
f. Periode desain : Aplikasi AUF umumnya pada sistem individu (satu keluarga) 

atau kawasan sehingga tidak ada lonjakan populasi signifikan dalam 20 tahun. 

Dengan konstruksi, operasional, dan pemeliharaan yang baik, tangki septik bisa 

digunakan hingga >20 tahun (9) 

g. Topografi : Pada sanitation decision support system yang disusun pada 

www.waste.nl, kriteria AF serupa dengan ABR. Maka dapat diterapkan pada 

kawasan rawa pasang surut (kategori 8) 
h. Kedalaman Muka Air Tanah : AF pada www.waste.nl dinyatakan 

memungkinkan diterapkan pada muka air tanah tinggi (<2 m) , dengan resiko 

infiltrasi dan kebocoran yang dapat mencemari kawasan sekitar dan 

mengganggu proses. Maka dapat diterapkan pada kawasan rawa pasang surut 

(kategori 9). Dinyatakan aman sepenuhnya pada muka air tanah > 5m. 

http://www.waste.nl/
http://www.waste.nl/
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i. Jarak dengan badan air : Kriteria ini tidak dicantumkan secara spesifik dalam 

ketentuan penerapan AF, namun dengan tingginya penyisihan organik dan paa 

Djonoputro dkk, 2011 dinyatakan efluen dapat langsung dibuang ke badan air, 

maka dapat diterapkan dekat dengan badan air (kategori 9) 

j. Kemampuan finansial (/bulan) : Dengan kebutuhan volume yang lebih besar 

dari tangki septik dengan tambahan biaya berupa filter dan pemeliharaan filter, 

maka kebutuhan biaya dapat disamakan dengan tangki septik yang merupakan 

kategori optimal, yaitu memerlukan iuran bulanan lebih dari Rp. 30.000,-

/bulan. 

k. Daya dukung lingkungan : Penyisihan BOD pada AF berkisar antara 70-90% 

(Sasse, 1998; Tilley dkk, 2008). Pada Sasse, 1998 didapatkan penyisihan 85%,, 

yaitu dengan BOD inflow 333 mg/L didaptkan BOD outflow 49 mg/L. Maka 

masuk kategori 7 

l. Kebutuhan energi : Metoda pengaliran secara manual, dengan perhitungan 

kemiringan yang sama dengan tangki septik, maka kebutuhan head 

hidrolisnya masuk pada kategori 6) Membutuhkan sedikit energi atau head 

hidrolis 0-1 m. 
m. Sistem Toilet dan Pengelolaan :  

Sistem toilet yang digunakan pada AUF adalah toilet basah dengan kebutuhan 

air yang mencukupi (air bersih kontinu). Dengan dimensi yang relatif besar, 

sistem optimal dengan toilet sentor dengan leher angsa (air tergenang), namun 

toilet sentor tanpa leher angsa juga dianggap masih memungkinkan dengan 

adanya sistem perpipaan yang menyertai. AUF dapat digunakan dalam lingkup 

individu (rumah) dan kawasan terbatas (Tilley dkk, 2008)., walau dengan 

kapasitas pengolahan yang lebih optimal dengan BOD besar dan kapasitas 

besar, lebih cocok untuk penggunaan komunal. Pengelolaan AUF memerlukan 

andil dari pihak lain, khususnya terkait penyedotan lumpur dan penggantian 

filter dan untuk operasional dan pemeliharaan berkala memerlukan 

pengawasan individu, sehingga dianggap optimal dengan pengelolaan bersama. 

 

F.4 Biofilter 

F.4.1 Umum 

Biofilter pada awalnya merupakan istilah penambahan filter sebagai media 

tumbuh mikroorganisme, namun istilah ini kemudian cenderung digunakan untuk 

sistem pengembangan pengolahan air limbah berbasis tangki septik, yaitu terdiri 

dari dua bak kontaktor yaitu bak kontaktor anaerob dan bak kontaktor aerob. 

Proses yang terjadi dalam biofilter adalah proses anaerob, aerob, dan anoxic. Di 

dalam bak kontaktor anaerob diisi dengan media dari bahan plastic tipe sarang 

tawon. Tangki biofilter terbuat dari bahan kedap air dan tahan korosi. Jumlah bak 

kontaktor anaerob terdiri dari dua buah ruangan. Media kontaktor terdiri dari 

minimal 3 kompartemen. Di dalam bak kontaktor aerob diisi dengan media dan 

bahan plastic tipe sarang tawon sambil diaerasi (Joy Irmanputhra, 2015). Untuk 

penilaian teknologi, dilakukan pembahasan dengan metode wawancara mendalam 
untuk produk biofilter yang telah mendapat paten, yaitu BIOFIL, dengan 

ditunjang literatur terkait. 
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F.4.2 Pemenuhan Kriteria 

a. Kemampuan Pelayanan : Ukuran BF -03 adalah 0,9 x 0,9 m, BF-04 adalah 1,05 

x 1,175, BF 06 adalah 1 x 1,430 m dan BF-08 adalah 1 x 2 m. Biofill 

menggunakan air limbah tercampur, sehingga dengan asumsi air limbah 

domestik yang dihasilkan adalah 100 lt/or/hr maka untuk kapasitas 1 kk (BF 

04) kapasitas layanannya adalah  400 liter/1,23m2 = 324 lt/m2. Dari hasil ini 

didapat untuk kemampuan teknologi dari kapasitas layanan adalah kategori 

2. 200-400 lt/m2. 

b. Kelengkapan pengolahan : Proses pengolahan pada biofill adalah pemisahan 

padatan dan cairan pada sekat bak, cairan yang kotor diolah secara biologis 

pada biofilm bakteri yang ada pada media biofilter, padatan pada biofilter 

masih harus dikuras 7 tahun sekali, sehingga dibandingkan dengan sistem 

berbasis tangki septik lain, terdapat pengolahan padatan pada sistem ini. 

Berdasarkan hasil ini maka biofil dari segi kelengkapan pengolahannya 

masuk pada kategori 8. Pemisahan cairan/padatan, pengolahan cairan 

khusus dan lumpur. 

c. Beban Pencemar : Berdasarkan paten yang dimiliki dan wawancara mendalam, 

kemampuan biofil dalam  mengolah beban pencemar masuk pada kategori 1. 

BOD <200 dan COD <400. 

d. Kelembagaan : Pemeliharaan biofill dapat dilakukan dengan pengecekkan 

kebocoran sekali/sebulan, bocor kasat mata harus menggunakan reference 

well(Responden wawancara mendalam 1, 2014), sehingga Biofil tidak 

membutuhkan kelembagaan, akan tetapi disarankan adanya pengawasan secara 

individu terutama apabila biofil diletakkan dekat dengan badan air. 

Berdasarkan kelembagaannya biofil masuk kategori 8. Memerlukan 

pengawasan individu. 
e. Sumber daya manusia : Siapapun dapat dengan mudah memasang biofil karena 

terdapat petunjuk pemasangan (Informan A, 2014)Kebutuhan sumberdaya 

pada teknologi ini diperlukan pada saat pemasangan pertama, dimana 

pemasangan dapat dikerjakan dengan tenaga non terampil. Berdasarkan 

kebutuhan sumberdaya manusianya masuk kategori 8. Kebutuhan akan 

tenaga non terampil beberapa kali dalam setahun. 

f. Periode desain : Biofil dapat digunakan hingga lebih dari 20 tahun (Informan 

A, 2014). Biofil terbuat dari bahan fiber yang dibuat oleh produsen yang 

tersertifikasi sehingga umurnya diperkirakan dapat mencapai lebih dari 20 

tahun. Dari periode designnya biofil masuk pada kategori Umur rencana 

diatas 20 tahun (9) 

g. Topografi : Biofil dapat digunakan untuk kawasan pantai, penggunaan untuk 

kawasan pantai harus ada rekayasa teknis seperti pengurasan harus baik, 

tangki tidak boleh dalam kondisi kosong, dudukkan dibawah air harus kuat 

dan pipa outlet harus dapat mengapung mengikuti arus laut (Informan A, 

2014). Dengan rekayasa teknologi, biofil dapat ditempatkan pada semua lokasi 

topografi, walaupun setiap jenis topografi akan mempengaruhi proses 
pembuatan, kebutuhan sumber daya manusia, biaya dan faktor lainnya. 

Berdasarkan topografinya biofil masuk pada kategori 9 Wilayah pantai.  

h. Kedalaman Muka Air Tanah : Berdasarkan keterangan topografi, maka dapat 

diaplikasikan pada kategori 9 (air tergenang menetap). Aplikasi pada daerah 

tergenang pun telah dilakukan pada Sumidjan (2012) 



 

282 

 

i. Jarak dengan badan air : Berdasarkan poin g dan h, maka dapat dikategorikan 

dapat diaplikasikan pada badan air (kategori 9) 

j. Kemampuan finansial (/bulan) : Harga per unit BF-03 Rp. 3.750.000,- BF-04 

Rp. 4.200.000,- BF-06 Rp.5.000.000,-. –BF-08 Rp. 6.750.000,- (Informan A, 

2014). Biofil tidak diperlukan pemeliharaan khusus, dan mungkin 7 tahun 

sekali perlu dikuras. Asumsi biaya pengurasan adalah Rp. 150.000/pengurasan, 

maka biaya pemeliharaan biofill adalah Rp. 150.000/84 = Rp. 1.800 (asumsi 

tidak ada pengaruh inflasi/diskonto). Sedangkan apabila investasi biofil 

dibebankan pada masyarakat, dengan asumsi masyarakat mencicil selama 5 

tahun tanpa bunga dan pengaruh inflasi, maka biaya yang harus dikeluarkan 

setiap KK adalah Rp. 4.200.000/60 = Rp. 70.000/bulan. Kondisi ini 

menimbulkan dua pilihan, yaitu apabila investasi biofil didanai pemerintah 

maka pilihan teknologi masuk pada kategori h. yaitu membutuhkan biaya 

bulanan dibawah Rp. 2.000,-. Sedangkan apabila investasi biofil dibiayai 

masyarakat maka pilihan teknologi akan masuk pada kategori a. memerlukan 

biaya bulanan diatas Rp. 30.000,- 

k. Daya dukung lingkungan : Effluen biofil mencapai BOD 70-80 mg/l dan 

kebutuhan head yang dibutuhkan sekitar 1 m (Informan A, 2014). Berdasarkan 

hasil penelitian informan diketahui effluent BOD biofil dapat mencapai 70-80 

mg/l dan kebutuhan head yang dibutuhkan sekitar 1 m. Sehingga kemampuan 

pengolahannya masuk pada kategori 4. Effluen pengolahan mencapai 70-80 

mg/l  

l. Kebutuhan energi : Metoda pengaliran secara manual, dengan perhitungan 

kemiringan yang sama dengan tangki septik, maka kebutuhan head 

hidrolisnya masuk pada kategori 6) Membutuhkan sedikit energi atau head 

hidrolis 0-1 m. 
m. Sistem Toilet dan Pengelolaan :  

Sistem toilet yang digunakan pada biofil adalah toilet basah dengan kebutuhan 

air yang mencukupi (air bersih kontinu). Dengan bentuk yang kompak 

terfabrikasi, maka penggunaan biofilter lebih fleksibel terhadap jenis toilet. 

Pada Djonoputro dkk (2011) dinyatakan dapat diterapkan pada lubang BAB, 

dalam hal ini memungkinkan penempatan pada lubahn di papan, lubang di 

tanah, dan optimal dengan sistem toilet sentor. Biofilter terdiri dari beberapa 

jenis spesifikasi, dapat digunakan sebagai pengolahan individu dan bersama, 

dengan ketentuan BOD dan kapasitas yang juga memungkinkan untuk 

keduanya. Pengelolaan AUF memerlukan andil dari pihak lain untuk 

pengurasan dengan jangka waktu yang panjang (7 tahun). Maka, dalam jangka 

waktu tersebut dianggap dapat melakukan pengelolaan individu. 

 

F.5 Biodigester/Biogas Reactor 

F.5.1 Umum 

Anaerobik digester tercampur sempurna dapat merupakan sistem penghasil 

biogas untuk diterapkan pada rumah tangga pada negara berkembang. Sistem 
ini sesuai untuk substrat yang pekat dan homogen. Dalam lingkup ekonomi, 

tidak sesuai untuk air limbah dengan organik rendah, karena volum total harus 

teraduk dan terjaga waktu retensinya  (15- 30 hari) di dalam digester. Ini 

menyebabkan biodigester memerlukan volum yang besar dan biaya konstruksi 

yang tinggi. Biodigester dapat diaplikasikan dengan berbagai bentuk tangki, 
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yaitu tipe kubah, tipe drum silinder, tipe bola, dan tipe setengah bola (Sasse, 

1998) 

 

F.5.2 Pemenuhan Kriteria 

a. Kemampuan Pelayanan : Ukuran dalam penggunaan tangki biodigester berkisar 

antara jari-jari 1,5 m hingga 2,3 m = luas area = 7-17 m
2
. Diproyeksikan untuk 

kapasitas air limbah 0,6 m3/hari (600 L/hari). Kapasitas 35-85 L/m2.hari. 

Kategori 1 

b. Kelengkapan pengolahan : Proses pengolahan adalah sedimentasi (pemisahan 

padatan dan cairan), pengolahan cairan, dan pengolahan lumpur. Sehingga 

masuk kategori 9. 

c. Beban Pencemar : Sesuai untuk kandungan pencemar organik tinggi, maka 

masuk dalam kategori 9. 

d. Kelembagaan : Dikarenakan proses yang perlu dijaga untuk memastikan proses 

pengolahan terjadi dengan baik, diperlukan pengelolaan setidaknya oleh 

masyarakat mandiri dengan pembekalan khusus (7) 

e. Sumber daya manusia : Diperlukan tenaga terampil dalam operasional dan 

pemeliharaan secara berkala, hal ini terkait kondisi optimal penghasil gas 

(kategori 5) 

f. Periode desain : Aplikasinya yang cenderung untuk kawasan/toilet bersama, 

dengan material yang digunakan, dan minimnya kebutuhan pemeliharaan 

dalam konstruksi, makadapat digolongkan Umur rencana diatas 20 tahun (9) 

g. Topografi : Pada www.waste.nl, sistem ini tidak direkomendasikan pada 

kondisi kawasan banjir dan muka air tanah tinggi, walau memungkinkan untuk 

diaplikasikan di atas permukaan tanah. Sedangkan untuk daerah berbatu, 

memungkinkan dengan tingkat kesulitan pemasangan lebih tinggi. Maka dapat 

dikategorikan 4 (wilayah dataran padat penduduk) 

h.  Kedalaman Muka Air Tanah : Berdasarkan poin g, dianggap optimal untuk 

kedalaman muka air > 5m, walau untuk penerapan di atas tanah (dengan resiko 

pemompaan) dapat diterapkan pada muka air tanah tinggi (4) 

i. Jarak dengan badan air : Dengan penyisihan BOD yang mencapat 95%, maka 

dapat diterapkan dekat dengan badan air (kategori 9) 

j. Kemampuan finansial (/bulan) : Biodigester merupakan sistem dengan biaya 

konstruksi dan operasional rendah (Tillley dkk, 2008). Untuk sistem ini tidak 

diperlukan pengurasan. Maka, biaya yang diperlukan adalah biaya konstruksi 

dan instalasi. Pada Onyago dkk, 2009 disebutkan biaya konstruksi US$ 13,3, 

yaitu sekitar Rp. 150.000,- per orang. Dengan asumsi dibayar dalam 5 tahun, 

maka biaya yang diperlukan Rp.2.500/bulan (kategori 7) 

k. Daya dukung lingkungan : Dalam Sasse (1998) disebutkan 95% untuk waktu 

retensi 25 hari. Dengan data COD efluen di bawah 10 mg/L, sesuai dengan 

keterangan responden wawancara mendalam (kategori 9) 

l. Kebutuhan energi : Kelebihan biodigester adalah produksi biogas, dalam hal 

ini menghasilkan energi untuk kawasan (9) 
m. Sistem Toilet dan Pengelolaan :  

Biodigester dapat menampung limbah yang pekat, walaupun sistem toilet yang 

digunakan adalah toilet basah. Sistem pun dapat diaplikasikan pada bawah 

tanah dan permukaan tanah, sehingga memungkinkan penggunaan lubang BAB 

http://www.waste.nl/
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(papan/pada tanah). Air bersih dapat kontinu ataupun tidak. Diaplikasikan ideal 

untuk bersama, namun memungkinkan untuk individu. Pengelolaan bersama. 

 

 

F.6 Anaerobic Baffled Reactor (ABR) + wetland (free surface wetland) 

F.6.1 Umum 

ABR merupakan pengembangan dari sistem tangki septik dengan penggunaan 

beberapa baffle (penyekat) pada reaktor membentuk ruang-ruang dengan aliran air 

limbah naik turun, sehingga waktu kontak lebih panjang yang menunjang 

pengolahan yang lebih baik (efisiensi penyisihan lebih tinggi) (Tilley dkk, 2008). 

ABR setidaknya memerlukan empat ruangan secara seri, namun dalam 

praktiknya, efisiensi penyisihan tidak meningkat dengan jumlah ruangan lebih 

dari enam (Gutterer dkk, 2009). Free surface wetland adalah rangkaian bak 

tergenang yang merupakan tiruan dari wetland (rawa) alami. Dengan aliran air 

yang lambat, partikel terendapkan, patogen tersisihkan, dan organisme serta 

tanaman menggunakan nutrien. Sistem ini memungkinkan air limbah mengalir di 

atas permukaan, kontak dengan udara dan matahari. Bak/parit dilapisi lapisan 

kedap air, menggunakan batuan, kerikil, tanah, dan vegetasi  (Tilley dkk, 2008) 

 

F.6.2 Pemenuhan Kriteria 

a. Kemampuan Pelayanan : Sasse (1998) memberikan perhitungan dimensi ABR, 

Luas 1 ruang 1,16 m
2
 (0,75 panjang, 2 m lebar), dengan ruang sedimentasi 2,4 

m, dan dinding pembatas 0,25 m. Total panjang = 9,51 m. Luas area = 1314 

L/m
2.. 

Sedangkan wetland 30m2/m3 (Sasse, 1998), atau setara dengan 33 

L/m2.hari. Sehingga digolongkan pada kategori 6 (1000-1500 L/m2.hari). 

b. Kelengkapan pengolahan : Proses utama yang terjadi dalam ABR adalah 

pemisahan cairan dan padatan secara gravitasi (ruang pertama), dan proses 

anaerob yang utamanya mengolah fase cair pada limbah Pemisahan cairan 

dan padatan, pengolahan cairan. Input yang diolah adalah ekskreta (feses 

dan urin), dengan  adanya tambahan air pembasuh (pembilas). Dalam hal ini 

fokus pengolahan adalah pengolahan padatan (kategori 5). 

c. Beban Pencemar : Sasse (1998) menunjukkan bahwa penyisihan BOD pada 

ABR dan wetland optimal hingga BOD 2000mg/L, Maka termasuk kategori 9) 

Beban pencemar BOD diatas 725 mg/l. 
d. Kelembagaan : ABR  memerlukan pemeliharaan pengurasan lumpur tinja 

secara berkala, hal ini berarti dari segi kelembagaan, tangki septik 

membutuhkan pengolahan mandiri secara berkala. Pengawasan dapat 

dilakukan oleh individu, mengingat saat ini sistem pengurasan adalah 

Berdasarkan kelembagaannya tangki septik masuk kategori 8) Memerlukan 

pengawasan secara individu. 
e. Sumber daya manusia : Berdasarkan kebutuhan sumberdaya manusianya 

khususnya terkait dengan pemompaan lumpur, pemompaan lumpur ini saat ini 

disyaratkan dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kawasan yang dapat 

menerapkan ini, maka kebutuhan tenaga lokal hanya terkait pengawasan 

berkala, yaitu 8) Kebutuhan akan tenaga non terampil beberapa kali dalam 

setahun. 
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f. Periode desain : Aplikasi ABR umumnya pada sistem individu (satu keluarga) 

atau kawasan sehingga tidak ada lonjakan populasi signifikan dalam 20 tahun. 

Dengan konstruksi, operasional, dan pemeliharaan yang baik, tangki septik bisa 

digunakan hingga >20 tahun (9) 

g. Topografi : Pada sanitation decision support system yang disusun pada 

www.waste.nl, Kemiringan kawasan tidak mempengaruhi penerapan ABR, 

dinyatakan dapat diterapkan pada kawasan rendah (low-lying area) dalam hal 

ini rawa, dan kawasan banjir berkala (pasang surut) dengan catatan 

memastikan kekedapan tangki, dengan resiko infiltrasi dan kebocoran yang 

dapat mencemari kawasan sekitar dan mengganggu proses. Maka dapat 

diterapkan pada kawasan rawa pasang surut (kategori 8). Sedangkan sistem 

wetland dapat dimodifikasi menjadi wetland terapung (Sumidajn 2012, 

Chakraborty dkk, 2012) sehingga memungkinkan pada kawasan pasang surut 

juga. 

h. Kedalaman Muka Air Tanah : ABR pada www.waste.nl dinyatakan 

memungkinkan diterapkan pada muka air tanah tinggi (<2 m) , dengan resiko 

infiltrasi dan kebocoran yang dapat mencemari kawasan sekitar dan 

mengganggu proses. Maka dapat diterapkan pada kawasan rawa pasang surut 

(kategori 9). Dinyatakan aman sepenuhnya pada muka air tanah > 5m. 

i. Jarak dengan badan air : Kriteria ini tidak dicantumkan secara spesifik dalam 

ketentuan penerapan ABR, namun dengan tingginya penyisihan organik, maka 

dapat diterapkan dekat dengan badan air (kategori 9) 

j. Kemampuan finansial (/bulan) (mengacu pada ABR) : Dengan kebutuhan 

volume yang lebih besar dari tangki septik dengan pemeliharaan yang sama, 

yaitu pengurasan, maka kebutuhan biaya dapat disamakan dengan tangki 

septik, yaitu memerlukan iuran bulanan lebih dari Rp. 30.000,-/bulan. 

k. Daya dukung lingkungan : Penyisihan BOD pada ABR berkisar antara 70-90% 

(Sasse, 1998; Tilley dkk, 2008). Pada Gutterer dkk (2009) dengan influen BOD 

290mg/l, pada efluen didapatkan BOD 53 mg/L. Sedangkan wetland dapat 

menyisihkan 70 hingga 95% BOD, sehingga diharapkan efluen di bawah 

30mg/L. Maka masuk kategori 9 

l. Kebutuhan energi : Metoda pengaliran secara manual, dengan perhitungan 

kemiringan yang sama dengan tangki septik, maka kebutuhan head 

hidrolisnya masuk pada kategori 6) Membutuhkan sedikit energi atau head 

hidrolis 0-1 m. 
m. Sistem Toilet dan Pengelolaan (mengacu pada ABR) :  

Sistem toilet yang digunakan pada ABR adalah toilet basah dengan kebutuhan 

air yang mencukupi (air bersih kontinu). Dengan dimensi yang relatif besar, 

sistem optimal dengan toilet sentor dengan leher angsa (air tergenang), namun 

toilet sentor tanpa leher angsa juga dianggap masih memungkinkan dengan 

adanya sistem perpipaan yang menyertai. ABR dapat digunakan dalam lingkup 

individu (rumah) dan kawasan terbatas (Tilley dkk, 2008)., walau dengan 

kapasitas pengolahan yang lebih optimal dengan BOD besar dan kapasitas 

besar, lebih cocok untuk penggunaan komunal. Pengelolaan ABR memerlukan 

andil dari pihak lain, khususnya terkait penyedotan lumpur dan untuk 

operasional dan pemeliharaan berkala memerlukan pengawasan individu, 

sehingga dianggap optimal dengan pengelolaan bersama. 

 

http://www.waste.nl/
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F.7 Fossa Alterna 

F.7.1 Umum 

Fossa alterna adalah sistem pengolahan serupa dengan cubluk, namun bersifat 

kering dan didesain untuk menghasilkan ecohumus (sedangkan cubluk kembar 

direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah sebagian 

ekskreta). Fossa alterna digali hingga  kedalaman maksimum 1,5 m dan 

memerlukan input tanah secara konstan (Tilley dkk, 2008). 

 

F.7.2 Pemenuhan kriteria 

a. Kemampuan Pelayanan : 0,7 m
2
 kedalaman 1,5 m, dengan perkiraan volum 

tampungan 1 m
3 

(1000 L) dengan rencana penggunaan 12 bulan. 

Kelengkapan pengolahan : Input yang diolah adalah ekskreta (feses dan urin), 

dengan air pembasuh (pembilas). Dalam hal ini fokus pengolahan adalah 

pengolahan padatan (kategori 5), pemisahan padatan dan cairan walaupun 

bukan merupakan hal yang utama, namun dapat terpenuhi dengan adanya 

saringan untuk lindi. 

b. Beban Pencemar : Ralston dkk, 2006 memproyeksikan beban BOD yang 

diterima oleh tangki pengomposan. Dalam hal ini, untuk urin, digunakan 

angka yang diadaptasi dari jangkauan nilai BOD yang ada, yaitu 3300 mg/L 

(setara dengan 5 g/hari/kapita), sedangkan untuk feses jauh lebih tinggi, yaitu 

14,4 g/hari/kapita (tidak tersedia dalam mg/L). Maka pengolahan 

dikategorikan dalam kategori 9 (BOD > 725 mg/L) 

c. Kelembagaan : Terkait kelembagaan, fossa alterna dengan desain yang baik 

tidak memerlukan pengelolaan material dalam setahun pertama idealnya tidak 

menghasilkan bau, dan mudah untuk pemeliharaan. Demikian pula dengan 

pemindahan kompos, umumnya direncanakan untuk dapat dilakukan oleh 

masyarakat, tidak memerlukan badan khusus. Berdasarkan hal tersebut, 

teknologi tangki pengomposan dapat dikategorikan sebagai teknologi kategori 

8, yaitu memerlukan pengawasan dan pengelolaan individu. 

d. Sumber daya manusia : Dalam pengelolaan dan pemeliharaan lebih lanjut, 

diperlukan pengosongan setiap tahun. Maka, dikategorikan dalam kebutuhan 

tenaga non-terampil (secara periodik (kategori 8).  

e. Periode desain : Teknologi fossa alterna dikategorikan sebagai teknologi yang 

memiliki waktu layanan yang panjang, dengan adanya penggunaan dua 

lubang bergantian dan pengambilan kompos (Tilley dkk, 2008). Hal ini 

terkait juga dengan aplikasinya yang berada dalam lingkup rumah tangga, dan 

beberapa dalam lingkup kawasan, yang kemungkinan mengalami kenaikan 

jumlah pengguna tidak signifikan dalam 20 tahun. Maka, dapat dikategorikan 

sebagai kategori 9, yaitu umur rencana > 20 tahun. 

f. Topografi : Tilley dkk, 2008 menyebutkan bahwa penggunaan fossa alterna 

tidak cocok untuk daerah berbatu dan banjir berkala (kategori 2) 

g. Kedalaman Muka Air Tanah : Mengacu pada poin f, dengan kedalaman 

sistem 1,5 , maka dengan adanya resapan air limbah, dinyatakan aman untuk 

kedalaman muka air tanah kategori 4. 

h. Jarak dengan badan air : Persyaratan jarak dengan badan air pada fossa 

alterna terkait dengan adanya peresapan air, sehingga dapat dimasukkan ke 

kategori 5 
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i. Kemampuan finansial (/bulan) : Dalam Moran (2007) disebutkan biaya 

konstruksi fossa alterna adalah 25 euro (sekitar Rp. 350.000) dengan 
pemeliharaan Rp. 50.000,- /tahun. Iuran Rp.5000-10000,-/bulan (5) 

j. Daya dukung lingkungan : Pembuangan berupa kompos yang digunakan 

kembali sehingga terkait badan air termasuk kategori 9. 

k. Kebutuhan energi : Secara umum, proses dalam fossa alterna tidak 

memerlukan energi, letak tangki yang direncanakan umumnya langsung 

berada pada bawah toilet memungkinkan proses pembuangan gravitasi. 

Dalam operasional pengolahan, oksigen adalah salah satu faktor utama proses 

berjalan dengan baik, sehingga pada beberapa aplikasi, sistem tangki 

pengomposan menyertakan penggunaan kipas angin kecil ventilasi dan/atau 

pencampur/pengaduk mekanik (Tilley dkk, 2008). Sistem dianggap tidak 

memerlukan energi tambahan, namun tidak menghasilkan energi juga (produk 

berupa material yang bisa digunakan, bukan energi) – kategori 7. 

l. Sistem Toilet dan Pengelolaan :  

Tilley dkk, 2008 mengemukakan sistem toilet yang digunakan dalam 

pengolahan dengan fossa adalah toilet kering dan basah (tanpa air 

penggelontor), baik dengan pemisahan urin (UDDT) ataupun tanpa 

pemisahan urin. Tidak memerlukan air kontinu, dapat diterapkan sebagai 

sistem individu atau bersama, dengan pengelolaan individu atau bersama. 

 

F.8 Teknologi Pengomposan (composting chamber) 

F.8.1 Umum 

Pengomposan mengacu pada proses degradasi secara biologis dalam kondisi aerob 

(oleh mikroorganisme). Dalam konteks teknologi yang digunakan pada penelitian 

ini merupakan proses pengomposan dalam suatu reaktor/ruang penyimpanan 

(chamber), yang terdiri dari ruang penyimpanan, unit ventilasi (kontak oksigen 

dan output CO2), sistem pengumpulan lindi (leachate) dan akses untuk 

memindahkan produk kompos  (Tilley dkk, 2008). Tangki penyimpanan kompos 

dapat direncanakan dengan konfigurasi yang berbeda-beda dan dibangun di atas 

ataupun di bawah tanah. Toilet kering (ecosan maupun UDDT) dapat digunakan 

sebagai sistem toilet dalam aplikasi teknologi tangki pengomposan.  

 

F.8.2 Pemenuhan Kriteria 

a. Kemampuan Pelayanan : Dalam Tilley dkk, 2008 disebutkan asumsi desain 

untuk kebutuhan volum tangki dapat menggunakan 300 L/orang/tahun. Pada 

Jenkins, 1999 diberikan contoh tangki toilet pengomposan di Vietnam yang 

terdiri dua tangki yang digunakan bergantian. Tangki tersebut direncanakan 

untuk keluarga 5 hingga 10 orang, dengan tangki dengan ukuran 1,2 m lebar, 

0,7 m tinggi, dan 1,7 m panjang, yang berarti dapat digunakan untuk 1500 

L/tahun (berdasarkan asumsi Tilley dkk,2008) atau sekitar 4 L/hari, dengan 

dibandingkan dengan luas area yang dibutuhkan menjadi sekitar 2 L/m
2
.hari. 

Jika diasumsikan secara umum produksi air limbah domestik 100 L/KK/hari, 

maka kemampuan layanan yang diperoleh dengan dimensi tangki yang 
digunakan di Vietnam adalah sebesar sekitar 50L/m2.hari, masuk ke kategori 1 
(<200 L/m2.hari) 
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b. Kelengkapan pengolahan : Input yang diolah adalah ekskreta (feses dan urin), 

tanpa adanya tambahan air pembasuh (pembilas). Dalam hal ini fokus 

pengolahan adalah pengolahan padatan (kategori 5), pemisahan padatan dan 

cairan walaupun bukan merupakan hal yang utama, namun dapat terpenuhi 

dengan adanya saringan untuk lindi. 

c. Beban Pencemar : Ralston dkk, 2006 memproyeksikan beban BOD yang 

diterima oleh tangki pengomposan. Dalam hal ini, untuk urin, digunakan angka 

yang diadaptasi dari jangkauan nilai BOD yang ada, yaitu 3300 mg/L (setara 

dengan 5 g/hari/kapita), sedangkan untuk feses jauh lebih tinggi, yaitu 14,4 

g/hari/kapita (tidak tersedia dalam mg/L). Maka pengolahan dikategorikan 

dalam kategori 9 (BOD > 725 mg/L) 

d. Kelembagaan : Terkait kelembagaan, sistem pengomposan dengan desain yang 

baik tidak memerlukan pengelolaan material setidaknya dalam setahun pertama 

idealnya tidak menghasilkan bau, dan mudah untuk pemeliharaan. Demikian 

pula dengan pemindahan kompos, umumnya direncanakan untuk dapat 

dilakukan oleh masyarakat, tidak memerlukan badan khusus. Namun, dalam 

operasional teknologi tersebut tidak selalu mudah untuk dilakukan, salah 

satunya adalah dalam mencegah kondisi anaerob yang dapat terjadi karena 

reaktor terlalu basah (masuknya air pembilas atau air cucian) (Tilley dkk, 

2008). Berdasarkan hal tersebut, teknologi tangki pengomposan dapat 

dikategorikan sebagai teknologi kategori 7, yaitu memerlukan pengawasan dan 

pengelolaan secara mandiri tanpa badan khusus. 

e. Sumber daya manusia : Dalam pengelolaan dan pemeliharaan lebih lanjut, 

diperlukan pengosongan setiap dua hingga 10 tahun. Dalam hal ini diperlukan 

penilaian dikarenakan untuk pengosongan perlu dipastikan bahwa kompos 

yang sudah matang sempurna yang dipindahkan. Dengan penilaian kelembaban 

yang perlu secara periodik dilakukan (Tilley dkk, 2008). Maka, dikategorikan 

dalam kebutuhan tenaga terampil (mengerti prosedur yang diperlukan) secara 

periodik (kategori 6). Hal ini ditunjang dengan pernyataan pada Jenkins, 1999 

yang menganalisis beberapa tangki pengomposan yang diaplikasikan, yaitu 

bahwa kurangnya pelatihan dan pengertian/pemahaman yang tidak cukup 

terhadap proses pengomposan dapan menyebabkan permasalahan dalam sistem 

pengomposan ekskreta. 

f. Periode desain : Teknologi tangki pengomposan dikategorikan sebagai 

teknologi yang memiliki waktu layanan yang panjang (Tilley dkk, 2008). Hal 

ini terkait juga dengan aplikasinya yang berada dalam lingkup rumah tangga, 

dan beberapa dalam lingkup kawasan, yang kemungkinan mengalami kenaikan 

jumlah pengguna tidak signifikan dalam 20 tahun. Maka, dapat dikategorikan 

sebagai kategori 9, yaitu umur rencana > 20 tahun. 

g. Topografi : Tilley dkk, 2008 menyebutkan bahwa penerapan teknologi tangki 

pengomposan sesuai untuk hampir semua jenis daerah. Bahkan tangki dapat 

dibangun di dalam ruangan. Pertimbangan yang menjadi pembatas dalam 

penerapan teknologi ini adalah suhu yang mempengaruhi proses pengomposan. 

Dalam hal ini, maka teknologi ini memiliki kapasitas yang besar dalam 

penerapan di daerah-daerah spesifik (kategori 9) 

h. Kedalaman Muka Air Tanah : Permasalahan terkait dengan kedalaman muka 

air tana adalah terkait dengan pengumpulan lindi. Dalam hal ini diperlukan 

pengolahan lindi/fase cair lebih lanjut, atau pembuangan lindi melalui 
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perpipaan. Dengan desain tangki yang diharuskan kedap air, maka di luar 

permasalahan pengelolaan lindi, kedalaman muka air tanah tidak menjadi 

permasalahan dalam aplikasi tangki pengomposan, apalagi dengan aplikasinya 

yang dapat dilakukan di dalam ruangan, sehingga dapat diterapkan pada 

kondisi kawasan tergenang (Kategori 9). 

i. Jarak dengan badan air : Persyaratan jarak dengan badan air pada tangki 

pengomposan terletak pada penyimpanan/penggunaan kompos yang masih 

mengandung residu organik, yaitu telah dipindahkan dari tangki, yaitu 15 m 

dari badan air (Ralston dkk, 2006). Sedangkan untuk penempatan tangki 

pengomposan tidak tergantung jarak dari badan air, sehingga dapat 

dikategorikan dalam kategori 9 (0-1 m) 

j. Kemampuan finansial : Dalam Tilley dkk, 2008 disebutkan bahwa sistem ini 

merupakan sistem dengan modal yang rendah dan biaya operasional dan 

pemeliharaan rendah hingga menengah, tergantung pada sumber daya dan cara 

pengosongan. Pada Brown dkk, 2010 yang membuat konstruksii toilet 

pengomposan UDDT dengan ember penampung dengan menggunakan 

material lokal, kebutuhan biaya US$30-$40 atau setara dengan Rp.300.000,- - 

Rp.500.000,-, sesuai dengan perhitungan teknologi lain, diasumsikan dicicil 5 

tahun, maka memerlukan Rp.8.000,- hingga Rp.9.000,- per bulan. Biaya 

operasional dan pemeliharaan diasumsikan sama dengan tangki septik, yaitu 

Rp.50.000,-/tahun (Tilley dkk, 2008 mengategorikan tangki septik sebagai 

biaya operasional menengah) , walaupun kebutuhan pengosongan disesuaikan 

dengan rancangan, dapat 2-10 tahun, ataupun jika menggunakan penampung 

kapasitas kecil dapat 6 bulan sekali. Namun, volume yang diangkut juga akan 

menyesuaikan dengan waktu pengosongan, sehingga biaya pun akan 

menyesuaikan. Dengan asumsi tersebut maka kebutuhan iuran adalah sebesar 

Rp.12.000-15.000, masuk dalam kategori 4. 

k. Daya dukung lingkungan : Toilet/tangki pengomposan dapat menyisihkan 

sebagian BOD dan mereduksi volume hingga 10-30% volume awal (Jenkins, 

2009), sehingga dapat dikategorikan dalam kategori 9. 

l. Kebutuhan energi : Secara umum, proses dalam tangki pengomposan tidak 

memerlukan energi, letak tangki yang direncanakan umumnya langsung berada 

pada bawah toilet memungkinkan proses pembuangan gravitasi. Dalam 

operasional pengolahan, oksigen adalah salah satu faktor utama proses berjalan 

dengan baik, sehingga pada beberapa aplikasi, sistem tangki pengomposan 

menyertakan penggunaan kipas angin kecil ventilasi dan/atau 

pencampur/pengaduk mekanik (Tilley dkk, 2008). Namun, peralatan mekanis 

tersebut bukan hal utama yang wajib digunakan pada sistem tangki 

pengomposan, sehingga dalam hal ini sistem dianggap tidak memerlukan 

energi tambahan, namun tidak menghasilkan energi juga (produk berupa 

material yang bisa digunakan, bukan energi) – kategori 7. 

m. Sistem Toilet dan Pengelolaan :  

Tilley dkk, 2008 mengemukakan sistem toilet yang digunakan dalam 

pengolahan dengan tangki pengomposan adalah toilet kering, baik dengan 

pemisahan urin (UDDT) ataupun tanpa pemisahan urin. Pada Jenkins, 2009, 

disebutkan toilet merupakan komponen penting pertama yang menjadi pokok 

dalam aplikasi tangki pengomposan. Sistem toilet yang diperlukan adalah 

wadah pengumpulan sederhana, dengan tujuan utama mengumpulkan ekskreta 
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(feses dan urin) dalam wadah tahan air (tangki yang digunakan). Ekskreta tidak 

kontak dengan tanah dan air sehingga tidak diperlukan perencanaan penyaluran 

cairan untuk sistem toilet, namun dipergunakan adanya material penutup 

(material berbahan dasar karbon, misalnya serbuk gergaji, gambut, sekam padi, 

sabut kelapa, kertas, dan lain-lain). Ukuran dan jenis toilet bisa bervariasi dari 

satu tempat ke tempat lain berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan. Dengan 

ketentuan tersebut, maka toilet yang digunakan dapat hanya berupa lubang 

sederhana, hingga toilet-toilet berbahan fiber dan fabrikasi tanpa adanya 

pipa/leher angsa. 

 

F.9 Teknologi Tangki Septik + Anaerobic Filter 

F.9.1 Umum 

Analisis tangki septik didapatkan dari tiga sumber utama, yaitu 1) data dari 

wawancara mendalam terhadap praktisi yang membangun tangki septik komunal 

untuk 10 kk, 2) dari hasil obsevasi lapangan tangki septik SNI untuk 1 kk (model 

ujicoba Agustus 2014 berupa model tangki septik dengan bidang resapan 

mengacu pada SNI 03-2398-2002, berupa tangki septik tercampur dengan periode 

pengurasan 3 tahun, untuk 1 KK, ruang basah 1,2 m3, ruang lumpur 0,45 m
3
, 

ruang ambang batas 0,4 m
3
, dengan panjang 1,6 m dan lebar 0,8m), dan 3) 

literatur SNI 03-2398-2002 tangki septik untuk 1 kk. Konsep filter anaerob 

dibentuk dari kolom filter vertikal berisi materi 

inert yang berfungsi sebagai permukaan penahan tetap untukpeletakan lapisan 

mikroorganisme, media padat yang dipergunakandapat berupa batu kerikil 

ataupun plastik.Prinsip pengoperasian filter anaerob adalah melewatkan air 

limbahdengan kecepatan rendah melalui kolom berisi materi terkemas yang akan 

menjadi bidang lekat mikroorganisme. Air limbah mengalir 

daribawah keatas dalam kolom melewati rongga diantara media, danberkontak de

ngan lapisan biologi berupa bakteri anaerob yangtumbuh dan tertahan pada 

permukaan media padat dan pada ronggarongga tersebut. Filter anaerob 

dioperasikan dengan aliran vertikal keatas untuk menjamin perendaman media 

didalam air limbah yangmemasukinya, sehingga diperoleh kondisi anaerob 

(Direktorat PLP). Kombinasi tangki septik dengan filter anaerob menjadi salah 

satu opsi yang muncul pada alternatif pengolahan limbah daerah pasang surut. 

Filter di sini menggantikan ketentuan penggunaan bidang resapan pada tangki 

septik sehingga dapat diterapkan di kawasan pasang surut. 

 

F.9.2 Pemenuhan Kriteria 

Yang berubah dari teknologi tangki septik adalah : 

1. Kemampuan pelayanan - kebutuhan ruang (kapasitas/m2), dengan 

penambahan kebutuhan  dimensi satu ruang AUF, yaitu 2,5 m x 2,69 m 

(6,8 m2) Sehingga kapasitas menjadi 62 L/m2.hari. Merupakan kategori 1) 

yaitu di bawah 200lt/m
2
.  

2. Topografi : Dengan penggunaan AF sebagai pengganti bidang resapan, 

maka dapat diterapkan di daerah pantai (9), dengan mencegah adanya 

masukan dari air laut. 

3. Kedalaman Muka Air Tanah : Tergenang menetap (9) 

4. Jarak dengan badan air : 0-2 m (9) 
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5. Kemampuan finansial (/bulan) : Ada penambahan biaya, namun tetap pada 

kategori 1, yaitu memerlukan iuran bulanan lebih dari Rp. 30.000,-

/bulan. 

6. Daya dukung lingkungan : Pada ujicoba hasil olahan beban effluent belum 

dapat diukur dikarenakan kondisi tangki yang belum penuh. Data hasil 

olahan tangki septik menggunakan data sekunder, hasil wawancara 

terhadap responden, didapat hasil olahan tangki septik berkisar antara 90-

100 mg/l (penyisihan 40-50%) Dengan penyisihan AF 1 tangki sebesar 

35%, maka didapatkan efluen BOD 60-65 mg/L (kategori 5) 

 

F.10 Teknologi Tangki Septik + Wetland terapung 

F.10.1 Umum 

Analisis tangki septik didapatkan dari tiga sumber utama, yaitu 1) data dari 

wawancara mendalam terhadap praktisi yang membangun tangki septik komunal 

untuk 10 kk, 2) dari hasil obsevasi lapangan tangki septik SNI untuk 1 kk (model 

ujicoba Agustus 2014 berupa model tangki septik dengan bidang resapan 

mengacu pada SNI 03-2398-2002, berupa tangki septik tercampur dengan periode 

pengurasan 3 tahun, untuk 1 KK, ruang basah 1,2 m3, ruang lumpur 0,45 m
3
, 

ruang ambang batas 0,4 m
3
, dengan panjang 1,6 m dan lebar 0,8m), dan 3) 

literatur SNI 03-2398-2002 tangki septik untuk 1 kk. Wetland di sini 

menggantikan ketentuan penggunaan bidang resapan pada tangki septik sehingga 

dapat diterapkan di kawasan pasang surut. 

 

F.10.2 Pemenuhan Kriteria 

Yang berubah dari teknologi tangki septik adalah : 

1. Kemampuan pelayanan - kebutuhan ruang (kapasitas/m2), dengan 

penambahan kebutuhan  wetland wetland 30m2/m3, untuk 500 L/hari, 

dibutuhkan luas penambahan 15 m
2
. Sehingga digolongkan pada kategori 

1 yaitu di bawah 200lt/m
2
 (31 L/m2) 

2. Topografi : Dengan penggunaan AF sebagai pengganti bidang resapan, 

maka dapat diterapkan di daerah pasang surut (8) 

3. Kedalaman Muka Air Tanah : Tergenang menetap (9) 

4. Jarak dengan badan air : 0-2 m (9) 

5. Kemampuan finansial (/bulan) : Ada penambahan biaya, namun tetap pada 

kategori 1, yaitu memerlukan iuran bulanan lebih dari Rp. 30.000,-

/bulan. 

6. Daya dukung lingkungan : Pada ujicoba hasil olahan beban effluent belum 

dapat diukur dikarenakan kondisi tangki yang belum penuh. Data hasil 

olahan tangki septik menggunakan data sekunder, hasil wawancara 

terhadap responden, didapat hasil olahan tangki septik berkisar antara 90-

100 mg/l (penyisihan 40-50%) Dengan penyisihan wetland sebesar 30%, 

(referensi BIOSANTER) maka didapatkan efluen BOD 65-70 mg/L 

(kategori 5) 
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F.11 Biofilter + wetland (terapung) 

F.11.1 Umum 

Data yang digunakan merupakan data biosanter (biofilter + wetland terapung) 

(Sumidjan, 2012), dan wawancara mendalam pada responden. Biosanter 

merupakan pengembangan dari biofil, dimana dalam teknologi biosanter 

ditambahkan taman terapung sebagai pengolahan sekunder. Secara umum, 

karakteristik faktor biosanter sama dengan biofil, perbedaanya terletak pada 

kebutuhan kelembagaannya yang membutuhkan pengolahan secara individu, 

biaya konstruksinyanya yang lebih mahal akibat dari kontruksinya yang terendam 

air laut, dan hasil kualitas olahannya yang lebih tinggi karena menggunakan 

taman terapung. 

Biosanter merupakan pengembangan dari biofil, dimana dalam teknologi 

biosanter ditambahkan taman terapung sebagai pengolahan sekunder. Secara 

umum, karakteristik faktor biosanter sama dengan biofil, perbedaanya terletak 

pada kebutuhan kelembagaannya yang membutuhkan pengolahan secara individu, 

biaya konstruksinyanya yang lebih mahal akibat dari kontruksinya yang terendam 

air laut, dan hasil kualitas olahannya yang lebih tinggi karena menggunakan 

taman terapung. Apabila investasi biosanter dibebankan pada masyarakat maka 

biaya yang harus dikeluarkan setiap KK apabila diasumsikan mencicil selama 5 

tahun tanpa bunga adalah Rp. 40.000.000/(60 bulan x 3 KK) = Rp. 667.000,- 

/bulan. 

 

F.11.2 Pemenuhan Kriteria 

Biosanter merupakan pengembangan dari biofil, dimana dalam teknologi 

biosanter ditambahkan taman terapung sebagai pengolahan sekunder. Secara 

umum, karakteristik faktor biosanter sama dengan biofil, perbedaanya terletak 

pada  

1. biaya konstruksinyanya yang lebih mahal akibat dari kontruksinya yang 

terendam air, Apabila investasi biosanter dibebankan pada masyarakat 

maka biaya yang harus dikeluarkan setiap KK apabila diasumsikan 

mencicil selama 5 tahun tanpa bunga adalah Rp. 40.000.000/(60 bulan x 3 

KK) = Rp. 667.000,- /bulan. Namun tetap pada kategori 1. 

2. Kualitas olahannya yang lebih tinggi karena menggunakan taman 

terapung. Kategori 6. 50-60 mg/l 

 

 

F.12 Tripikon-S 

F.12.1 Umum 

Konstruksi Tripikon-S terdiri dari 3 buah pipa penguraian hampir sama dengan 

tanki septik konvensional. Limbah padat dan cair masuk melalui pipa kecil dan 

mengalami penguraian di dalam pipa sedang. Jumlah penduduk 1-5 orang 

memerlukan pipa ukuran diameter 10 Inch (Nur et. al., 2014) 

 

F.12.2 Pemenuhan Kriteria 

a. Kemampuan Pelayanan : Untuk kapasitas 1 kk, maka luas lahan yang 

diperlukan untuk 1 buah tripikon-S adalah ¼ π D
2
 0,05 m

2
. Karena tripikon 
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berfungsi hanya untuk pengolahan black dan yellow water maka debit air limbah 

domestik yang dihasilkan dari 1 KK diasumsikan 100 lt/kk.hari, sehingga 

kemampuan layanan tripikon-S adalah 5000 lt/m
2
 luas lahan atau masuk pada 

kategori i. Diatas 3000 lt/m
2
 (9) 

b. Kelengkapan pengolahan : Bagian atas dari pipa sedang merupakan tempat 

terjadinya proses aerobic, bagian tengah merupakan lintasan dan bagian bawah 

merupakan tempat terjadinya proses anaerobic. Selama melintasdi pipa tengah, 

limbah akan terurai menjadi gas, air, dan lumpur mineral. Waktu penguraian 

sekurangkurangnya 3 hari. (Nur et. al., 2014). Prinsip tripikon hampur sama 

dengan tangki septik, yaitu dilakukan pemisahan antara padatan dan cairan 

kemudian terjadi proses alami yang dilakukan mikroba didalamnya. Dari segi 

kelengkapan pengolahannya masuk pada kategori 6. Pemisahan cairan dan 

padatan, pengolahan cairan sederhana 

c. Beban Pencemar : Tripikon-S berdasarkan hasil pengujian laboratorium dapat 

menurunkan BOD dari 420 mg/l hingga 100 mg/l. (Nurmandi, 2006) Nilai 

effluent BOD 100 mg/l adalah batas maksimum yang dapat ditoleransi mengacu 

pada peraturan pemerintah tentang baku mutu air limbah domestik. Berdasarkan 

hasil ini maka kemampuan maksimum beban cemaran yang dapat diolah oleh 

Tripikon-S adalah kategori (4) BOD 350-425 mg/l dan COD 700-850 mg/l. 

Dengan effluent hasil olahannya masuk pada kategori b. yaitu mencapai 90-100 

mg/l.Daya dukung lingkungan : Dengan effluent hasil olahannya masuk pada 

kategori (2) yaitu mencapai 90-100 mg/l. 

pada ujung bawah-nya dibuat celah – celah sebesar 1-2 cm yang mengelilingi 

pipa untuk keperluan pengurasan lumpur tinja.  (Nur et. al., 2014) 

 

Tripikon memerlukan pemeliharaan pengurasan lumpur tinja secara berkala, hal 

ini berarti dari segi kelembagaan, tripikon membutuhkan pengolahan mandiri 

secara berkala dengan kapasitas sumber daya manusia yang non terampil. 

Berdasarkan kelembagaannya tripikon-S masuk kategori h. Memerlukan 

pengawasan secara individu. Berdasarkan kebutuhan sumberdaya manusianya 

masuk kategori h. Kebutuhan akan tenaga non terampil beberapa kali dalam 

setahun. 

 

Konstruksi Tripikon-S terdiri dari 3 buah pipa penguraian  (Nur et. al., 2014) 

 

Material yang digunakan tripikon adalah pipa, pipa dapat terbuat dari PVC, 

galvanis ataupun bahan lainnya. Material yang umum digunakan untuk tripikon 

adalah yang berbahan PVC, Ukuran tebal pipa, komposisi polimer yang 

menyusunnya, kontak dengan matahari akan mempengaruhi umur pipa. Pipa PVC 

dengan kualitas baik & tebal, dilengkapi dengan perlindungan seperti cat atau 

penempatan yang tidak terkena sinar matahari dapat memperpanjang umur 

tripikon. Sehingga umur tripikon diperkirakan dapat mencapai lebih 20 tahun. 

Berdasarkan hal tersebut maka dari segi periode designnya tripikon-S masuk pada 

kategori i. Umur rencana diatas 20 tahun.  

 

Tripikon-S (Tri/Tiga Pipa Konsentris-Septik) merupakan salah satu alternatif 

pengolahan air limbah domestik yang pada awalnya dikembangkan oleh 

Laboratorium Teknik Sipil Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Teknologi ini 
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dikembangkan untuk menjawab tantangan kondisi lingkungan yang dihadapi 

didaerah yang terpengaruh pasang surut, seperti misalnya daerah pesisir pantai, 

muara, sungai, 

maupun rawa. (Nur et. al., 2014) 

 

Tripikon-S merupakan teknologi yang dikembangkan untuk daerah pasang surut 

termasuk pantai dan rawa. Oleh karena itu tripikon-S dapat berada pada semua 

jenis topografi dan kedalaman air, maupun jarak dengan badan air. Atas dasar 

tersebut maka, dari segi topografinya masuk kategori i. yaitu kawasan pantai. 

kedalaman muka air tanah yang dapat ditoleransi teknologi masuk pada 

kategori i. Air berada selalu diatas permukaan tanah. Jarak yang dapat 

ditoleransi terhadap badan air masuk pada kategori i. 0-1m. 

 

Biaya Tipe 1 - Instalasi Tripikon-S (Tanpa Closet): Rp.2.567.000 s/d 

Rp.4.454.500 (Nur et. al., 2014) 

 

Dengan asumsi biaya satu buah tripikon adalah Rp. 4.000.000,- maka apabila 

biaya investasi dibebankan pada masyarakat dengan asumsi dicicil selama 5 tahun 

(tanpa memperhitungkan bunga dan inflasi) adalah Rp. 67.000,-/bulan. Sedangkan 

pemeliharaannya yang diprediksi hampir sama dengan tangki septik, yaitu 

pengurasan 1 tahun sekali membutuhkan biaya pemeliharaan, Rp. 4.200,-/bulan, 

dengan asumsi biaya sekali pengurasan adalah Rp. 50.000,-. Berdasarkan hal 

tersebut maka tripikon-S dari segi biaya dibutuhkan teknologi terdiri dari 2 

kriteria. Kriteria pertama dimana investasi dibiaya pemerintah hanya 

membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 4.200,-/bulan atau kategori g. 

memerlukan biaya pengolahan antara Rp. 2000 – Rp. 5000 setiap bulannya. 

Sedangkan apabila investasi dibebankan terhadap masyarakat maka biaya 

yang harus dikeluarkan setiap bulan adalah Rp. 67.000 untuk investasi dan 4.200 

untuk pemeliharaan sehingga berjumlah Rp. 71.200,-/kk.bulan atau masuk 

kategori i. dimana memerlukan iuran bulanan lebih dari Rp. 30.000,-/bulan. 

 

Tripikon-S memiliki panjang pipa 6m yang dipasang horizontal (untuk tipe-1) 

(Nur et. al., 2014) 

 

Tripikon-S umumnya menggunakan gaya gravitasi dari segi pergerakkan air 

limbah domestiknya. Oleh sebab itu dikarenakan dipasang memanjang vertikal, 

maka head yang dibutuhkan minimal 6 m. Namun, untuk kawasan pantai atau 

rawa dengan pasang surut dimana tipikal rumahnya telah memiliki ketinggian 

yang cukup antara 3-4 m, hal ini tidak terlalu masalah, penambahan head dapat 

dilakukan dengan penggalian untuk dudukkan tripikon. Sedangkan pada aplikasi 

kawasan darat, Tripikon-S dimodifikasi dengan menggunakan buis beton sehingga 

kedalaman/ head hidrolis yang diperlukan dapat ditiadakan, terlebih mengingat 

penempatan sistem tepat di bawah sistem toilet. Sehingga dinilai tidak 

memerlukan energi (kategori 7) 

 

Sistem Toilet dan Pengelolaan : Desain tripikon-S adalah dengan penempatan di 

bawah sistem toilet. Serupa dengan sistem aquaprivy yang merupakan tangki 

septik yang penempatannya di bawah sistem toilet. Hal ini membuat sistem toilet 
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apapun dapat digunakan untuk aplikasinya, termasuk yang berbentuk lubang (di 

papan/di tanah). Reed (2010) menyatakan bahwa dalam aplikasinya, kebutuhan air 

bersih menjadi lebih kecil dibandingkan sistem tangki septik yang memerlukan air 

penggelontoran untuk mengalirkan air limbah dari toilet ke tangki septik. 

 

 

F.13 Tripikon-S dengan AF 

Anaerobic filter disini berfungsi sebagai pengganti bidang resapan 

 

Kategori sama dengan Tripikon-S, kecuali : 

 Penambahan luas area diameter 1,2 m (Saraswati dkk, 2009). Luas 1,13 
m2. Namun masih pada kategori 9. 

 Kualitas efluen BOD (Saraswati dkk, 2009) di bawah 20 mg/L, kategori 9 

 Kebutuhan energi : Metoda pengaliran secara manual, dengan 
pertimbangan ketinggian efluen tripikon-S mendekati ketinggian 

perpipaan toilet, dengan perhitungan kemiringan yang sama dengan tangki 

septik, maka kebutuhan head hidrolisnya masuk pada kategori 6) 

Membutuhkan sedikit energi atau head hidrolis 0-1 m. 

 

F.14 T-pikon H 

Serupa dengan tripikon-S namun kebutuhan lahan lebih besar (kategori 7); 

Effisiensi penyisihan BOD 60-65%, sehingga BOD pada effluen 168 mg/L 

(kategori 1) 

 

F.15 Dehydration Vault + Jerry can (DV+JC) 

Sistem dengan tujuan pengeringan feses, dengan pemisahan urin dan feses dan 

menggunakan sistem yang kedap air. Perbedaan dari tangki pengomposan adalah 

pada sistem ini diharapkan feses menjadi kering, tidak ada mikroorganisme yang 

bekerja, sedangkan pengomposan mengharapkan kelembaban terjaga sehingga 

mikroorganisme bekerja dan proses pengomposan terjadi. 

 

Pemenuhan kriteria sama dengan tangki pengomposan. 
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Lampiran G Panduan Konstruksi 

 

G.1 Terhadap Genangan 

Panduan 1 

penambahan konstruksi kayu untuk menyangga sistem dan perpipaan jika 

diperlukan (disesuaikan dengan kondisi rumah panggung) 

Panduan 2 : 

1. Penempatan Infrastruktur : kondisi sebagian terendam menetap (terikat kuat 

dengan rumah, dengan/ tanpa penyangga) - tidak rentan perubahan tekanan; 

diletakkan pada posisi yang aman dari benturan horizontal - bukan jalur layar/ 

parkir perahu; 2. potensi korosi - pilih bahan non-korosif (fiber/ plastik); 3. 

Pemasangan dengan mengisi tangki terlebih dahulu sehingga air dapat tenggelam 

sebagian dalam air; 5. Media fIlter ringan, kondisi aliran upflow 

Panduan 3 

1. Material non-korosif dan kedap air; 2. penambahan konstruksi kayu untuk 

menyangga sistem 

Panduan 4 : Penempatan Infrastruktur : kondisi sebagian terendam menetap 

(terikat kuat dengan rumah, dengan/ tanpa penyangga) - tidak rentan perubahan 

tekanan; diletakkan pada posisi yang aman dari benturan horizontal - bukan jalur 

layar/ parkir perahu; 2. potensi korosi - pilih bahan non-korosif (fiber/ plastik); 3. 

Pemasangan dengan mengisi tangki terlebih dahulu sehingga air dapat tenggelam 

sebagian dalam air 

Panduan 5 

Material non-korosif dan kedap air; cerucuk penyangga 

Panduan 6 

penambahan konstruksi kayu untuk menyangga sistem dan perpipaan jika 

diperlukan (disesuaikan dengan kondisi rumah panggung); wetland dapat dibuat 

pada permukaan tanah 

Panduan 7 

ABR/ TS/ Biofilter : 1. Material non-korosif dan kedap air; 2. penambahan 

konstruksi kayu untuk menyangga sistem dan perpipaan; 3. penambahan pemberat 

(ankor atau tutup beton) untuk mengatasi tekanan air; Wetland : material 

pembatas kedap air 
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Panduan 8 : 

Aplikasi tipe indoor (dengan ember penampung/ material penampung indoor lain) 

Panduan 9 :  

Konstruksi dipastikan kedap air (mencegah infiltrasi)/ tipe indoor 

dan perpipaan; 3. penambahan pemberat (ankor atau tutup beton) untuk mengatasi 

tekanan air 

Panduan 10 : 

Material PVC (atau non korosif kedap air lain), 2. menancapkan sebagian 

konstruksinya ke dalam tanah sehingga beban Tripikon-S dapat tertahan, apabila 

Tripikon-S tidak dapat mencapai permukaan tanah, maka perlu penyangga; 3. 

Penempatan bebas dari kemungkinan benturan horizontal; 4. Struktur terikat 

dengan lantai toilet 

Panduan 11 : 

Bahan PVC/ ring beton/ kombinasi sesuai kebutuhan, 2. menancapkan sebagian 

konstruksinya ke dalam tanah sehingga beban Tripikon-S dapat tertahan, apabila 

Tripikon-S tidak dapat mencapai permukaan tanah, maka perlu penyangga; 3. 

Penempatan bebas dari kemungkinan benturan horizontal; 4. Struktur terikat 

dengan lantai toilet 

Panduan 12 : 

Material PVC/ non-korosif kedap air lain; 2. Pipa outlet dipastikan di atas tinggi 

air maksimum 

Panduan 13 : 

Material PVC/ non-korosif kedap air lain 

Panduan 14 : 

horizontal; cegah pergerakan horizontal sistem (diikat ke rumah apung) 

Panduan 15 : 

Penempatan dengan menempelkan secara horizontal di samping/ bawah rumah; 2. 

posisi aman dari benturan horizontal; 3. material PVC atau lainnya sesuai 

kebutuhan; 4. menggunakan penyangga kayu 
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G.2 Terhadap Tanah Lunak 

Panduan a : 

Penggunaan struktur pondasi cerucuk untuk meminimalisasi pergerakan sistem 

dengan kedalaman disesuaikan dengan kedalaman tanah lunak 

Panduan b : 

Menggunakan struktur dinding (lining) yang kokoh, jika memungkinkan dapat 

menggunakan sistem indoor/ penampung plastik 

 

 

 

 

 

 


