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Kata Pengantar
Rektor Universitas Paramadina

Jakarta telah berkembang menjadi kota yang menjadi contoh 
bagi kota-kota lain  dunia dalam pengelolaan kebijakan publik.  
Kebijakan ini melibatkan partisipasi publik dan penyediaan 
ruang publik bagi warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
telah melakukan perubahan terhadap pengelolaan kebijakan 
publik dalam beberapa tahun terakhir. 

Slogan Kota Kolaborasi yang diperkenalkan oleh Gubernur 
Anies Baswedan memberikan warna baru terhadap pembangunan 
Jakarta, dengan melibatkan seluruh stake holder, baik warga kota 
maupun pengelola kota. Dengan demikian, model kebijakan 
publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
telah menjadikan pembangunan kota menjadi lebih ramah bagi 
warga dan lingkungan sekitarnya

Kebijakan kolaborasi ini telah merangsang tumbuhnya 
inisiatif dan kreativitas warga dalam mewarnai setiap proses 
pembangunan kota. Kebijakan ini telah menjadikan sebagian 
besar warga kota senantiasa memiliki dan bertanggung jawab 
terhadap keberadaan kotanya. Kolaborasi antar elemen baik 
warga maupun pengelola kota dapat menciptakan ekosistem 
pendukung dalam mewujudkan visi dan mimpi bersama untuk 
Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, setara dengan 
kota-kota besar lainnya. Jakarta terus melangkah, seolah-olah 
ingin membuktikan bahwa kebersamaan dengan warga akan bisa 
menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi.



Kebijakan publik yang tepat merupakan instrument penting 
bagi Pemerintahan untuk menata kota yang sejalan dengan visi yang 
telah ditetapkan bersama. Pola pembangunan kolaborasi dengan 
melibatkan partisipasi warga, tentunya tidak bisa dilepaskan dari 
kebijakan publik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dalam melaksanakan proses pembangunannya. Pelibatan publik 
dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik telah menumbuhkan 
kesadaran baru bagi masyarakat akan pentingnya keberadaan 
barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service). 
Ditambah lagi, keberadaan ruang publik di Jakarta yang semakin 
luas, diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas hidup baik 
fisik maupun non-fisik setiap warga kota.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Public Policy Centre 
(JPPC) bersama dengan Universitas Paramadina. Kerjasama ini 
salah satunya dilakukan dalam bentuk penulisan berbagai tema 
kebijakan publik dalam bentuk studi kasus tentang kebijakan dan 
strategi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI. Jakarta dengan segala kompleksitas yang 
dimilikinya telah menjadi laboratorium besar bagi penyusunan 
kebijakan publik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi 
kepada pemangku kepentingan tidak hanya bagi Jakarta tetapi 
juga bagi daerah lain di seluruh Indonesia, bahkan kota-kota 
besar lainnya.

Buku Studi kasus kebijakan publik ini merupakan hasil 
kolaborasi yang membanggakan dari berbagai pihak, yakni 
widyaiswara Pemprov DKI dan  para Dosen Universitas 
Paramadina  dari berbagai bidang dan keahlian serta SKPD 
dan pihak-pihak lainnya. Hingga saat ini diterbitkan tiga 
volume, yakni: Volume I: Mencerdaskan Jakarta, dan Volume II: 
Mewujudkan Janji Kesejahteraan, Volume III: Membangun Kota 
Berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman yang berharga dalam 
buku ini bisa menjadi informsi dan pengetahuan yang sangat 
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berharga untuk dipelajari, bagaimana sebuah proses kebijakan 
publik lahir dan dihasilkan oleh Pemerintah Provinis DKI Jakarta.
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Kerjasama dan kolaborasi dalam berbagai hal. Ucapan terima 
kasih juda disampaikan kepada JPPC serta Widyaiswara dalam 
kolaborasi untuk penulisan studi kasus ini. Kepada seluruh dosen 
Universitas Paramadina yang kami banggakan, terima kasih atas 
partisipasi dan keterlibatan saudara dalam penulisan studi kasus 
kebijakan publik ini. Kami berharap Kerjasama baik ini, akan 
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Gubernur DKI Jakarta pada konferensi antar-wali kota dan 
Gubernur Dunia bulan Juni 2020–Forum Cities Against Covid-19 
Global Summit 2020 menyatakan bahwa DKI Jakarta mendapat 
pembelajaran baru dari Pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah 
dipacu untuk melakukan perubahan secara besar dalam 
pemulihan perekonomian. Keadaan ini merupakan kesempatan 
untuk mengubah kota, menjadi Kota Anti Pandemi, Kota 
Berketahanan terhadap Pandemi, Kota Maju berbasis Digital, 
Kota yang berkelanjutan dan nyaman dihuni.

Dalam melakukan pemulihan perekonomian, perlu 
menjalankan Bisnis Pemerintahan yang mempunyai fungsi dan 
tujuan:  1) meningkatkan taraf hidup warga sambil meningkatkan 
mutu layanan masyarakat; 2) meningkatkan pemerintahan 
daerah; dan 3) akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan 
yang efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 
menjalankan fungsi dan tujuannya dengan berbagai strategi 
dan kebijakan pada berbagai sektor. Hal ini tentu dapat menjadi 
pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi banyak 
pihak, baik para pengambil kebijakan, akademisi, pihak swasta, 
maupun lembaga pemerintah. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan 
Kompetensi dan Kebijakan Publik yang lebih dikenal dengan 
Jakarta Public Policy Center (JPPC) merupakan UPT di bawah 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi 
DKI Jakarta yang dibentuk  sebagai upaya terstruktur dan 

Kata Pengantar
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sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola 
manajemen pengetahuan (knowledge management) terkait 
kebijakan publik. Pengelolaan manajemen pengetahuan menjadi 
prioritas untuk memastikan kebijakan publik yang ditetapkan 
menjadi konsisten, tepat sasaran, dan sesuai dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Hadirnya JPPC menjadi kanal bagi Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta untuk dapat mengambil pelajaran dari berbagai kota-kota 
maju di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan kebijakan publik 
yang lebih baik di masa mendatang. JPPC juga turut memberikan 
andil bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan 
edukasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, 
serta sektor privat di seluruh Indonesia mengenai praktik terbaik 
(best practice) kebijakan publik yang diterapkan di Jakarta.

Salah satu tugas utama dari sebuah sistem manajemen 
pengetahuan adalah memproduksi pengetahuan itu sendiri 
dan JPCC diharapkan mampu memproduksi publikasi yang 
dapat mendukung pelaksanaan tugas. Praktik-praktik yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 
kolaborasi dengan para pemangku kepentingan belum banyak 
dituangkan dalam tulisan dan ini menjadi inovasi untuk 
menghadirkan tulisan-tulisan yang mampu menjelaskan 
praktik-praktik secara sistematis, mudah dicerna, tetapi dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademis. 

BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga memiliki widyaiswara 
yang mampu menghasilkan publikasi sebagaimana dimaksud di 
atas dan berkolaborasi dengan para dosen Universitas Paramadina 
untuk berusaha menuangkan berbagai topik kebijakan publik 
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke 
dalam tulisan berbentuk studi kasus. Studi kasus ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan 
untuk dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk 
pelaksanaan kebijakan serta tata kelola publik saat ini maupun di 
masa yang akan datang.
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PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DI JAKARTA: PROBLEMATIKA & TANTANGAN

Sri Mahendra Satria Wirawan, Iqbal Akbar, dan Prima Naomi

ABSTRAK
Ketika Masterplan Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta disusun pada 
tahun 2012, pengolahan air limbah domestik di kawasan DKI Jakarta 
masih banyak dilakukan secara individual dan mandiri tanpa desain yang 
benar. Seiring dengan pertambahan penduduk di ibu kota, permasalahan 
pengolahan air limbah menjadi salah satu momok dalam pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Peningkatan produksi air 
limbah domestik tidak diikuti dengan pembangunan pengolahan air limbah 
yang benar sehingga mencemari air sungai dan sumur. Buruknya kualitas 
air menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kerusakan lingkungan 
hidup. Terdapat tiga faktor utama yang dapat menjamin keberhasilan 
pengembangan pengelolaan air limbah yakni penyediaan infrastruktur, 
penguatan kelembagaan, dan kesiapan masyarakat. Tantangannya adalah 
pemahaman penduduk DKI Jakarta terhadap polluter pays principle yang 
masih belum terbentuk. Dengan demikian pemerintah daerah harus 
menyelenggarakan pendidikan formal/informal dan rekayasa sosial (social 
engineering) secara masif. Komitmen untuk mempersiapkan prasara dan 
menata kebijakan publik menjadi sangat krusial dalam mengakselerasi 
pengembangan. Penulis menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
untuk menerbitkan peraturan guna mempercepat pembangunan dan juga 
merevisi peraturan yang berlaku, seperti Keputusan Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta No. 991 Tahun 2012 dan No. 41 Tahun 2016. Perubahan 
struktur tarif pengelolahan air limbah diharapkan bisa membantu untuk 
memicu integrasi operator air bersih dan air limbah untuk meningkatkan 
pelayanan publik.

Kata Kunci: air limbah dosemstik, lingkungan hidup, polluter pays principle, 
kualitas air
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A. LATAR BELAKANG

Sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia, Jakarta merupakan 
kota metropolitan dan pusat perekonomian yang terus 
berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan kota yang 
pesat ini menimbulkan tekanan terhadap daya dukung dan daya 
tampung lingkungan. Salah satu dampak yang dapat kita rasakan 
adalah tingginya tingkat pencemaran air sungai dan air sumur 
(tanah) akibat buruknya sanitasi pengolahan air limbah domestik 
rumah tangga masyarakat dari aktivitas mandi, cuci, dan kakus. 
Tidak hanya masyarakat yang terdampak, buruknya kualitas 
air sungai dan air sumur (tanah) akan mengganggu lingkungan 
biodiversitas pada ekosistem akuatik pada badan sungai, situ, 
atau danau di wilayah DKI Jakarta.

Selama ini masyarakat tidak menyadari bahwa air sumur 
(tanah) yang mereka konsumsi telah tercemar oleh bakteri coli 
yang berasal dari air tinja. Di samping itu, masyarakat juga 
kurang memahami dampak yang akan ditimbulkan akibat 
buruknya sanitasi dan tingginya tingkat pencemaran air akibat 
tidak terkendalinya pembuangan air limbah domestik rumah 
tangga terutama air tinja. Hal ini terjadi karena masyarakat 
tidak merasakan dampaknya secara langsung, padahal beberapa 
penelitian menyimpulkan bahwa salah satu dampak negatif 
yang ditimbulkan akibat buruknya sanitasi adalah stunting, 
yaitu suatu kondisi pada anak yang memiliki perawakan lebih 
pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya dan 
mengalami keterlambatan dalam berpikir akibat terjadinya 
gagal pertumbuhan tubuh dan otak pada anak. Selain itu, dapat 
disampaikan pula bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh 
UNICEF bekerja sama dengan Bappenas, pada bulan April tahun 
2019 lalu menyebutkan bahwa setiap satu setengah menit, paling 
tidak ada satu anak Indonesia yang meninggal akibat sanitasi 
yang buruk. 
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Dalam Masterplan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta 
yang disusun oleh Japan International Cooperation Agency 
(JICA) tahun 2012, dikatakan bahwa air limbah domestik yang 
dihasilkan kota besar Indonesia diperkirakan mencapai 147 liter/
orang/hari, sehingga dengan jumlah penduduk Jakarta yang saat 
ini mencapai 10.557.810 jiwa (BPS, 2020), diperkirakan setiap 
hari Jakarta menghasilkan air limbah domestik sebesar 1.551.998 
m3, dan 75% dari total air limbah domestik berasal dari rumah 
tangga. Hal ini menunjukan bahwa air limbah domestik yang 
secara umum terdiri dari grey water seperti air limbah mencuci 
piring, mencuci pakaian dan mandi (Edokpayi, dkk., 2017; 
Shaikh, dkk., 2015), serta black water berupa campuran tinja, 
urine, kertas toilet, dan air bilasan (Edokpayi, dkk., 2017; Knerr, 
dkk., 2011) atau dapat dikatakan air kotor buangan mandi, cuci 
dan kakus dari rumah tangga adalah kontributor utama terhadap 
terjadinya pencemaran air di Jakarta.

Disadari ataupun tidak bahwa pembangunan instalasi 
pengolahan air limbah domestik sebagai upaya pengembangan 
pelayanan air limbah domestik merupakan program yang sering 
kali bahkan cenderung selalu luput dari perhatian kita bersama, 
tidak seperti pembangunan yang dapat dianggap monumental 
seperti infrastruktur bangunan gedung, jalan layang, taman, 
ataupun infrastruktur lain yang dapat dilihat secara kasat mata. 
Kita tidak menyadari bahwa dengan kurangnya perhatian 
terhadap upaya pengembangan pengolahan air limbah domestik 
akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak tanpa 
kita sadari, ketika air tanah (sumur) kita sebagian besar telah 
tercemar akibat penggunaan tangki septik untuk mengolah air 
limbah secara tidak terkendali. Jika air tanah (sumur) sudah 
terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya, masyarakat 
memiliki akses yang sangat terbatas terhadap air bersih dari 
tanah. Masyarakat akan terpapar dengan penyakit-penyakit 
yang ditularkan melalui air yang tercemar, seperti disentri, 
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tipus, parathipus, kolera, hepatitis A, dll (Edokpayi, dkk., 2017; 
Komala, 2019; Said, 2008). Demikian pula aktivitas masyarakat 
yang membutuhkan air bersih seperti pengairan atau perikanan 
akan terdampak dari terbatasnya ketersediaan air bersih. 
Dus masyarakat harus membeli air bersih untuk melakukan 
kegiatannya. Masyarakat berpenghasilan rendah akan terimbas 
secara ekonomi dari terbatasnya ketersediaan air tanah yang 
layak untuk digunakan akibat dari pengolahan air limbah 
domestik yang buruk.

Berdasarkan data yang dikutip dari Status Lingkungan 
Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, tingkat 
pencemaran air sungai menunjukkan angka yang sangat tinggi. 
Hanya 1% air sungai dan 4% air situ/danau yang kualitasnya 
sesuai dengan baku mutu. Terhadap tingkat pencemaran air 
sumur, hanya 42% air sumur yang kualitasnya sesuai dengan 
baku mutu. Terlihat bahwa pemanfaatan air sungai maupun situ 
untuk keperluan minum maupun masak bagi masyarakat Jakarta 
sudah tidak dapat dilakukan. Sedangkan pemanfaatan air tanah 
(sumur), walaupun hanya 42% yang memenuhi baku mutu, 
masih banyak dikonsumsi, terutama pada lokasi yang belum 
mendapatkan layanan air bersih perpipaan oleh PAM Jaya. 

Pengelolaan air limbah domestik di Jakarta selama ini masih 
dilakukan secara konvensional. JICA (2012) menyampaikan 
bahwa sebanyak 9,71% masyarakat terutama di lingkungan 
kumuh, membuang air limbah domestiknya langsung ke sungai/
saluran umum. Sebagian besar, sebanyak 64,03% masyarakat di 
lingkungan perumahan menggunakan tangki septik. Sebanyak 
25% masyarakat di lingkungan yang lebih tertata, perkantoran, 
daerah komersial dan domestik telah menggunakan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara mandiri. Sementara 
itu, yang telah mendapatkan pelayanan air limbah domestik 
perpipaan atau sistem sewerage yang lebih baik dengan IPAL 
terpusat yang ada di Waduk Setiabudi baru mencapai 1,26%. 
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B. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DI 
DKI JAKARTA

Air limbah adalah air yang telah digunakan dan terkontaminasi 
oleh kegiatan manusia, baik itu kegiatan rumah tangga (air 
limbah domestik) atau kegiatan domestik (air limbah domestik). 
Air limbah domestik bisa berasal dari kegiatan mandi, cuci, dan 
kakus yang berupa air sabun, air detergen, atau air tinja. Selain 
buangan dari rumah tangga, air limbah juga bisa dihasilkan 
dari kegiatan domestik dimana kontaminannya berbeda 
dengan kegiatan rumah tangga karena melibatkan proses kimia 
untuk kegiatan operasi domestik tersebut. Air limbah, baik 
domestik maupun industri, harus diolah sebelum dibuang ke 
lingkungan melalui sungai/saluran umum. Air limbah domestik 
yang tidak diolah dapat mengotori sungai/saluran umum dan 
mengakibatkan pencemaran lingkungan. Tercemarnya air 
sungai/saluran umum oleh parameter-parameter berbahaya 
seperti domestik dan bakteri coli menyebabkan air tersebut 
tidak layak dimanfaatkan untuk air mandi atau untuk menyiram 
tanaman.

Dalam penelitiannya, Yudo (2014) menyebutkan bahwa 
pencemaran air di hilir sungai Cipinang Jakarta diper parah 
dengan munculnya permukiman-permukiman yang berada di 
sekitar daerah aliran sungai (DAS) oleh air limbah domestik 
yang dibuang langsung ke sungai Cipinang tanpa pengelohan. 
Tumbuhnya pemukiman di daerah penyangga Jakarta yang tidak 
memiliki fasilitas pengolahan air limbah turut memperparah 
pencemaran air sungai/saluran umum di hulu (Said, 2006). 
Lingkungan memiliki carrying capacity termasuk kemam-
puannya untuk mengendalikan air limbah yang dibuang ke 
sungai, saluran umum, situ, dan waduk; atau yang meresap ke 
dalam tanah. Di luar batas carrying capacity lingkungan, maka 
akan menimbulkan pencemaran air, baik air permukaan maupun 



133Volume 3 Membangun Kota Berkelanjutan 133֎

air sumur. Saat ini pelayanan air bersih melalui pipa hanya bisa 
menjangkau 50%–60% masyarakat DKI Jakarta sehingga sisanya 
menggunakan air tanah (sumur), walaupun air sumur di DKI 
Jakarta terindikasi telah tercemar oleh air limbah domestik yang 
banyak diresapkan ke dalam tanah. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017, sistem air limbah 
domestik di Indonesia didefinisikan sebagai sistem yang terdiri 
dari sekelompok permukiman (baik perumahan ataupun kawasan 
bisnis) dengan sistem pengolahan air limbah domestik setempat 
maupun dan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.

1. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat

Sistem pengolahan air limbah domestik setempat hanya melayani 
satu kelompok permukiman (baik individu maupun komunitas). 
Lumpur tinja dari sistem pengolahan setempat diolah di 
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 
mengatur sistem pengolahan setempat yang dikenal dengan 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). 
Komponen SPALD-S terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat 
(tangki septik), sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem 
pengolahan lumpur tinja.

Sistem pengolahan air limbah terpusat melayani seke-
lompok permukiman dengan menggunakan pipa air limbah, 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan IPLT. Di level 
kawasan/kota, sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) 
menerima air limbah dari permukiman melalui sistem pipa air 
limbah untuk dialirkan ke IPAL. Lumpur tinja dari IPAL akan 
diangkut melalui truk ke IPTL. Sistem pengolahan air limbah 
terpusat dikelola oleh institusi pemerintah/swasta sementara 
sistem pengolahan air limbah setempat bisa dikelola oleh indi-
vidu atau komunitas perumahan/kawasan bisnis.
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Gambar 1. Sistem Pengolahan Air imbah Domestik Setempat 

Pengelolaan air limbah domestik yang dibuang ke sungai/
saluran umum selepas diolah di IPLT dan IPAL diatur dalam 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 
dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 4 Tahun 2017. Semua air hasil olahan instalasi 
pengolahan air limbah harus di bawah ambang batas baku 
mutu yang telah ditetapkan di aturan tersebut sesuai dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016. 
Baku mutu yang diatur antara lain adalah kandungan BOD 
(biological oxygen demand), COD (chemical oxygen demand), pH 
(tingkat keasaman air), TSS (total suspended solid), kandungan 
minyak dan air, kandungan amonia, dan kandungan bakteri 
coli. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 
dijadikan landasan untuk baku mutu olahan dari air limbah 
domestik di wilayah DKI Jakarta. Parameter yang diatur hampir 
sama dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 
68 Tahun 2016, tetapi lebih ketat untuk kandungan BOD dan 
TSS dan penambahan baku mutu untuk kandungan KMnO4 
dan senyawa biru metilen. Keputusan Gubernur DKI Jakarta 
Nomor 122 Tahun 2005 menyaratkan kandungan BOD sebesar 
75 Mg/L dan TSS sebesar 50 Mg/L untuk air limbah domestik 
dari pengolahan individual/rumah tangga dan kandungan BOD 
sebesar 50 Mg/L dan TSS sebesar 50 Mg/L dari pengolahan 
komunal. 
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Pengelolaan air limbah setempat yang sesuai aturan selalu 
dimulai dengan ketersediaan sistem pengolahan yang berfungsi 
dengan baik. Di lingkungan perumahan, masyarakat bisa 
menggunakan tangki septik sebagai fasilitas pengolahan air 
limbah domestik sehingga air limbah tersebut bisa diolah secara 
aerob maupun anaerob sebelum dibuang ke sungai/saluran 
umum. Tangki septik adalah instalasi yang mudah perawatan 
sehingga selama instalasinya didesain dan dibangun dengan 
baik. Setiap 2–3 tahun sekali, tangki septik harus disedot untuk 
meminimalisasi pencemaran kontaminan berbahaya meresap 
ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Fungsi sanitasi yang 
baik salah satunya adalah keberadaan instalasi tangki septik yang 
sesuai desain di mana bagian bawah dari tangki tidak diisolasi 
dan dibiarkan terbuka sehingga air limbah domestik bisa 
meresap ke dalam tanah. Bappenas menyebutkan hanya 7,42% 
saja masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap fungsi 
sanitasi (pengolahan air limbah) yang baik (Bappenas, 2019). 
Sehingga tidak heran seandainya masyarakat Indonesia jarang 
menyedot lumpur tinja di tangki septik mereka sebagai bagian 
dari perawatan tangki septik karena tangki septik tidak pernah 
penuh oleh air limbah domestik. Dan bahkan air limbah tersebut 
kebanyakan hilang terserap ke tanah karena desain tangki 
septiknya tidak sesuai standar yang keemudian mencemari air 
tanah. DKI Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang 
sudah dapat melayani penyedotan lumpur tinja secara berkala 
(Layanan Lumpur Tinja Terjadwal/ LLTT).

Pengelolaan lumpur tinja di DKI Jakarta dilakukan oleh 
perusahaan pemerintah daerah, seperti PD PAL Jaya, atau 
perusahaan swasta. PD PAL Jaya memiliki dua Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Pulo Gebang dan Duri 
Kosambi. IPLT PD PAL Jaya di Pulogebang memiliki kapasitas 
sebesar 900.000 m3 sementara di Duri Kosambi memiliki 
kapasitas sebesar 300.000 m3. Lumpur tinja biasanya diolah 
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secara konvensional (pengolahan fisik) menggunakan Sludge 
Drying Bed dan secara biologis/kimia. Hasil pengolahan lumpur 
tinja dialirkan kembali ke sungai/saluran umum setelah 
diolah dan lolos baku mutu yang ditetapkan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup (KLH) sesuai Peraturan Menteri Kementerian 
Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016. Sayangnya 
pengelolaan lumpur tinja oleh perusahaan swasta disinyalir 
terdapat pelanggaran. Kebanyakan lumpur tinja yang disedot 
oleh perusahaan swasta dari perumahan/kawasan bisnis oleh 
perusahaan swasta dibuang ke sungai, situ, laut, atau tempat 
publik lainnya tanpa diolah terlebih dahulu (Komala, 2019). Air 
tanah, sungai, saluran umum, dan laut pun bisa tercemar oleh 
kontaminan dari lumpur tinja yang dibuang secara sembarangan.

2. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat

Gambar 2. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat 

Dalam Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat 
(SPALD-T), air limbah domestik dari perumahan/kawasan 
bisnis ke IPAL terpusat. Menurut Peraturan Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017, IPAL 
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skala perkotaan harus dapat melayani lebih dari 20.000 jiwa, 
sementara kawasan dengan penduduk kurang dari 20.000 
jiwa harus dapat dilayani oleh IPAL skala kawasan. Air limbah 
domestik dari perumahan/kawasan bisnis dialirkan melalui 
pipa tinja dan non-tinja lalu dikumpulkan ke sistem pengumpul 
melalui pipa induk. Sarana dan prasarana pendukung seperti 
manhole dan stasiun pompa menjadi komponen penting untuk 
menjaga agar pelayanan air limbah domestik melalui sistem pipa 
bisa berjalan dengan baik.

Sesuai Masterplan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta 
JICA, DKI Jakarta terbagi dalam 15 zona sewerage yang melayani 
kebutuhan pengolahan air limbah domestik dari permukiman. 
Kapasitas IPAL beserta kebutuhan lahan yang diperlukan oleh 
tiap zona sewerage direncanakan ditingkatkan secara bertahap 
dengan mempertimbangkan kenaikan populasi dan ketersediaan 
lahan untuk pengolahan air limbah domestik. Tiap zona sewerage 
memiliki satu IPAL kecuali Zona 0 dan Zona 11 yang sama-
sama melayani area Jakarta Selatan memiliki masing-masing dua 
IPAL. IPAL Krukut dan Waduk Setiabudi untuk melayani Zona 
0 sementara IPAL Taman Bendi dan Waduk Ulujami berada di 
Zona 11. Pengolahan air limbah dari IPAL yang dikelola secara 
komersial harus memenuhi baku mutu yang sama dengan 
pengolahan air limbah domestik setempat (SPALD-S) yakni 
sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 
Tahun 2016 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 
Tahun 2005.

Dari semua zona sewerage di DKI Jakarta, hanya kawasan 
tertentu saja di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan, yang sudah 
terkoneksi oleh sistem pipa air limbah yang dikelola oleh PD. 
PAL Jaya. Menurut laporan Tahunan PD. PAL Jaya, kawasan 
yang sudah dilayani adalah seluas 1.147 hektare atau sekitar 
1,74% dari luas total wilayah DKI Jakarta. Untuk meningkatkan 
pelayanan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan 
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amanat di Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 
41 Tahun 2016, DKI Jakarta merencanakan penyelesaian 
pembangunan dan revitalisasi IPAL di 14 zona sewerage, di luar 
Zona 0, sebesar 62,2 hektare yang terbagi dalam dua tahap, yakni 
tahap 1 di tahun 2015–2022 dan tahap 2 di tahun 2023–2030.

3. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan 
Air Limbah Domestik

Suksesnya pengolahan air limbah domestik di DKI Jakarta tidak 
lepas dari peran serta pemangku kepentingan. Seluruh lembaga 
yang bertanggung jawab dengan pengolahan air limbah 
domestik di DKI Jakarta sesuai dengan peran dan kewenangannya 
masing-masing adalah sebagai berikut.

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meren-
canakan dan mengendalikan program pembangunan sistem 
pengolahan air limbah domestik.

b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk 
menyiapkan ASN sebagai fasilitator penyiapan masyarakat 
dalam program pengembangan pengelolaan air limbah 
domestik. 

c. Dinas Lingkungan Hidup untuk membina dan mengawasi 
kualitas buangan air limbah domestik ke badan air 

d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk 
menyiapkan peruntukan tata ruang dan trase prasarana 
dan sarana perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah 
domestik. 

e. Dinas Sumber Daya Air untuk merencanakan, membangun 
dan memelihara prasarana dan sarana sistem pengolahan 
air limbah domestik. 

f. Dinas Kesehatan untuk mempromosikan dampak kesehatan 
dari sistem pengolahan air limbah domestik yang benar.
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g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk me-
ngawasi pelaksanaan pengolahan air limbah domestik di 
kawasan permukiman dan rumah susun.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah kendali masing-
masing Dinas yang berperan dalam kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis masing-masih Dinas.

i. PD PAL Jaya untuk mengoperasikan sistem pengolahan 
air limbah domestik setempat dan terpusat sesuai kewe-
nangannya.

j. RT dan RW untuk ikut bertanggung jawab dalam penge lo-
laan sistem pengolahan air limbah domestik skala komunal. 

Kerja sama antara pemangku kepentingan untuk memper-
siapkan, merencanakan, mendukung, dan mengelola pengolahan 
air limbah domestik sangat diperlukan untuk mewujudkan 
tujuan pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta sesuai 
dengan regulasi yang berlalu seperti Peraturan Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 dan Peraturan 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2016. Selain 
pemerintah dan masyarakat, pemangku kepentingan lainnya 
tidak memiliki kewenangan dalam regulasi, tetapi berperan 
penting dalam membantu pengelolaan air limbah domestik di 
DKI Jakarta adalah sektor swasta yang dapat menjadi operator 
sistem pengolahan air limbah domestik (IPAL/IPLT). 

Kehadiran lembaga pemerintah, seperti Bappeda Badan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Dinas Cipta 
Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kesehatan/
Puskesmas pada tahap persiapan dan perencanaan memberikan 
kontribusi yang penting dalam menentukan strategi pengelolaan 
air limbah domestik untuk menghindari tumpang tindih 
perencanaan daerah. Contohnya adalah enam program di 
DKI Jakarta terindikasi berjalan tanpa ada sinergi antara 
satu lembaga dan lembaga lainnya (DLH DKI Jakarta, 2019; 
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Kusumaningrum & Cahyadi, 2018). Enam program tersebut 
adalah Program Muhammad Husni Thamrin, Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan/RPPLH, Buku 
Putih Sanitasi/BPS, Sanitasi Berbasis Masyarakat, Rukun Warga 
Kumuh/BPS, dan Program Kota Tanpa Kumuh/Kotaku.

Peran serta KSM dan KPP juga tidak kalah penting agar 
masyarakat setempat memiliki rasa tanggung jawab terhadap 
keberadaan sistem pengolahan air limbah tersebut, terlebih 
lagi untuk sistem dalam skala permukiman. Pemerintah 
memberikan perhatian lebih untuk mempersiapkan masyarakat 
untuk mengelola air limbah domestik secara bertanggung 
jawab. Demikian pula kontribusi sektor swasta karena menurut 
penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, dkk. (2013); 
kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta 
sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ber ke-
lanjutan untuk pengolahan air limbah di daerah yang padat 
dengan permukiman dan industri. Peraturan Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 menyebutkan bahwa skema 
PPP (Public Private Partnership) bisa menjadi salah satu sumber 
pendanaan pengelolaan air limbah domestik.

C. MASTERPLAN PENGELOLAAN AIR 
LIMBAH DI DKI JAKARTA

Masterplan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta yang 
di susun oleh JICA pada tahun 2012, merekomendasikan 
membangun 14 zona pengembangan pengolahan air limbah 
domestik beserta dengan opsi teknologinya yang tersebar di lima 
wilayah DKI Jakarta, di samping Zona 0 (nol) yang telah ada di 
kawasan Setiabudi. Pembangunannya direncanakan dilakukan 
hingga tahun 2050 yang dibagi dalam rencana pengembangan 
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 
Pengembangan pengelolaan air limbah DKI Jakarta yang disusun 
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oleh JICA mempertimbangkan mandeknya pembangunan 
layanan air limbah melalui pipa, banyaknya air limbah domestik 
(>90%) yang dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih 
dahulu, menurunnya kualitas air tanah di wilayah DKI Jakarta, 
dan terbatasnya lahan untuk pembangunan fasilitas pengolahan 
air limbah (IPAL/IPLT) di Jakarta.

Tabel 1. Target pembangunan fasilitas air limbah sesuai JICA 
2012

Prioritas Zona Sewerage Target Pembangunan

1 1 Jangka pendek (2012–2020)

2 6

3 sampai 6 4, 5, 8, dan 10 Jangka menengah (2020–2030)

7 sampai 14 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, dan 14 Jangka panjang (2030–2050)

Gambar 3. Zona sewerage di DKI Jakarta sesuai JICA 2012
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Pengembangan jangka pendek (2012–2020) menyertakan 
proyek-proyek prioritas (sistem sistem pengolahan limbah 
setempat maupun terpusat). Pengembangan jangka menengah 
(2020–2030) dan jangka panjang (2030–2050) me nyertakan 
pembangunan sistem pengolahan lainnya sehingga air sungai di 
DKI Jakarta bisa digunakan sebagai air bersih oleh masyarakat 
DKI Jakarta di tahun 2050. Melalui Keputusan Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana 
Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air 
Limbah Domestik, rencana pengembangan sistem pengolahan 
air limbah diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini. 

Faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan dan men-
jadi kunci keberhasilan program pengembangan penge lolaan 
air limbah domestik ada beberapa hal, yakni 1) penyediaan 
infrastruktur pengolahan air limbah domestik; 2) penguatan 
kelembagaan pengelolaan; dan 3) kesiapan masyarakat untuk 
menerima program pengembangan pengelolaan air limbah 
domestik dan membayar layanan yang diberikan.

1. Penyediaan Infrastruktur

Telah diter bitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan 
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik, 
dengan tujuan mening katkan akses fasilitas pengelolaan air 
limbah domestik yang berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta 
yang dibagi atas pengolahan air limbah domestik sistem terpusat 
dan sistem setempat hingga tahun 2030. Dalam RPJMD 2017–
2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan untuk 
membangun infrastruktur pengolahan limbah pada 6 zona 
prioritas, yaitu a) Waduk Pluit; b) Muara Angke; c) Transfer ke 
IPAL Zona 10; d) Hutan Kota Waduk Sunter; e) Duri Kosambi; 
dan f) Waduk Marunda.

Selama ini program pengembangan infrastruktur pe ngo-
lahan air limbah dalam skala mikro sebagai program antara 
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sebelum program pengembangan zona pengolahan air limbah 
domestik dapat direalisasikan juga sangat tidak signifikan. Hal 
ini diperparah dengan munculnya pandemi Covid-19 sehingga 
beberapa rencana pengembangan yang sudah direncanakan 
baru akan dibangun pada tahun 2020 mengalami penundaan. 
Penyediaan infrastruktur ini juga harus dilengkapi dengan ke-
tersediaan biaya modal, baik melalui APBN, APBD, maupun 
sum ber pendanaan lainnya seperti bantuan hibah dari luar negeri 
atau dukungan dari pihak swasta melalui program CSR mereka.

Menurut laporan World Bank dan AusAID untuk Sanitasi 
Indonesia di tahun 2013, pembiayaan yang diperlukan untuk 
revitalisasi tangki septik rumah tangga di DKI Jakarta sendiri 
membutuhkan dana sebesar 2,1 miliar rupiah. Sementara 
itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan bahwa 
pengembangan air limbah di sembilan zona sewerage saja, 
mengikuti skenario pengembangan JICA 2012, membutuhkan 
dana sebesar 43 triliun rupiah (Pemprov DKI, 2017). Pemerintah 
Pusat telah menyetujui anggaran sebesar 69 triliun rupiah untuk 
pengembangan IPAL di lima zona sewerage prioritas, yakni 
Zona 1 (Menteng dan Pluit), Zona 6 (Slipi dan Duri Kosambi), 
Zona 2 (Muara Angke), Zona 5 (Sunter Utara), dan Zona 8 
(Marunda) (Rahardyan, 2019). Ketersediaan lahan menjadi salah 
satu momok dalam pengembangan IPAL.

Kepemilikan lahan oleh instansi pemerintah tidak men-
jamin bahwa proses peralihan menjadi mudah. Terlebih lagi 
seandainya jika lahan tersebut dimiliki oleh pihak swasta atau 
publik, pembebasan lahan akan membutuhkan waktu yang lebih 
lama. Biaya pengembangan IPAL akan lebih besar dari estimasi 
pada tahun-tahun sebelumnya seperti yang diutarakan di atas, 
dengan mempertimbangkan kondisi terbaru di lapangan dan 
faktor inflasi terhadap harga barang dan lahan. 

Untuk mewujudkan target RPJMD 2018–2022, Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian terkait 
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sedang melakukan lelang fisik pada Zona 1 (Waduk Pluit) 
dan berencana untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas 
air limbah pada tahun 2026. Sementara itu, basic engineering 
design (BED) untuk Zona 5 (Sunter Utara) dan Zona 6 (Duri 
Kosambi) sedang dirampungkan. Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta dibantu oleh mitra pemerintah dari Australia untuk 
menyelesaikan BED Zona 5 (Sunter Utara). Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta berencana untuk memulai pembangunan fisik 
Zona 6 (Duri Kosambi) pada tahun 2023. Zona 8 (Marunda) 
sedang dikembangkan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta beserta dengan pihak swasta melalui skema kerja sama 
pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

2. Penguatan Kelembagaan

Setelah mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan 
pengelola air limbah domestik, baru beberapa tahun belakangan 
ini kelembagaan pengelolaan air limbah domestik ditetapkan, 
baik a) regulasi berupa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan 
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik; b) 
pembina dan pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup; c) 
regulator yaitu Dinas Sumber Daya Air, dan d) operator yaitu 
Perusahaan Air Limbah DKI Jakarta (PD PAL Jaya). Namun, 
dalam struktur kelembagaan pengelolaan air limbah domestik 
belum ada institusi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab 
untuk penyiapan masyarakat agar dapat memahami konsep 
pengelolaan air limbah domestik sehingga dapat berpartisipasi 
dalam program pengembangan pengelolaan air limbah.

3. Kesiapan Masyarakat

Guna meningkatkan kesiapan masyarakat agar dapat me ne-
rima konsep pengolahan air limbah domestik yang dalam 
operasionalnya memerlukan biaya untuk sambungan ins-
talasi maupun pembayaran terhadap pelayanan pengolahan 
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air limbah domestik, belum ada rencana program yang akan 
dilaksanakan. Hal ini menjadi permasalahan, terutama terkait 
dengan willingness to pay, karena selama ini biaya pengolahan 
air limbah domestik tidak pernah dikeluarkan oleh masyarakat, 
khususnya golongan menengah ke bawah yang mendominasi 
struktur penduduk Jakarta. Masyarakat selama ini membuang 
air limbah domestiknya langsung ke badan air atau meresapkan 
langsung ke dalam tanah tanpa mengeluarkan biaya. Karena itu, 
dalam upaya pengembangan pengelolaan air limbah domestik 
diperlukan perhatian yang lebih serius untuk meningkatkan 
kesiapan masyarakat untuk dapat menerimanya, baik melalui 
rekayasa sosial maupun pendidikan formal dan informal. Tidak 
hanya itu, perlu diperhitungkan juga penyusunan aturan dan 
sanksi kepada masyarakat dan badan usaha jika melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan yang berlalu. 

D. REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Kebijakan untuk pengembangkan fasilitas sanitasi di DKI 
Jakarta dimulai sejak tahun 1972. Pemerintah menginisiasi 
pengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik 
menggunakan sewerage. Namun, pengembangan Jakarta Sewerage 
Sistem Program (JSSP) sangat lambat. Laporan JICA (2012) 
menerangkan cakupan layanan air limbah dengan sistem pipa 
hanya mencapai 1,26% di tahun 2012 dan bertambah menjadi 
2,07% di tahun 2018 (Kusumaningrum & Cahyadi, 2018).

Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai macam 
peraturan yang dapat mempercepat pengembangan sistem 
pengolahan air limbah domestik di perkotaan, mulai dari 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 
yang menjadi landasan regulasi pencegahan pengotoran air 
yang merugikan masyarakat dan lingkungan, sampai Peraturan 
Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dimana penyelenggaraan 
SPAL adalah bagian terpadu kegiatan sanitasi untuk mencegah 
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pencemaran air baku. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri 
sudah menerbitkan berbagai keputusan untuk untuk mengatur 
pelaksanaan pengolahan air limbah, seperti Keputusan 
Gubernur DKI Jakarta Nomor 991 Tahun 2012 mengenai tarif 
jasa pelayanan pengolahan air limbah.

Perangkat hukum dan kebijakan yang berlaku harus 
dapat menjadi landasan hukum untuk pengembangan kerangka 
sistem pengolahan air limbah domestik di DKI Jakarta yang 
mempertimbangkan dinamika aspek ekonomi, ekologi, sosial, 
teknologi, dan kelembagaan di DKI Jakarta. Terlebih lagi 
revitalisasi sistem diperlukan sejumlah lahan yang tidak sedikit 
dan dibutuhkan koordinasi dengan kelembagaan terkait untuk 
pembebasan lahan. Sesuai amanat Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, perencanaan tata ruang 
untuk sistem pengolahan air limbah harus memperhatikan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup setempat. Fasilitas 
tersebut bisa menampung air limbah untuk beberapa periode 
selanjutnya. Kurang efisien koordinasi antar-kelembagaan, 
baik lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat menyebabkan pengembangan sistem 
pengolahan air limbah menjadi lambat (Rahardjo, 2009).

Yudo dan Said (2017) dalam penelitiannya menyebutkan 
bahwa lemahnya fungsi kelembagaan dan terbatasnya biaya 
modal dari pemerintah menjadi salah satu masalah penghambat 
pengelolaan air limbah domestik yang efektif dan efisien. 
Keterbatasan dana pemerintah adalah bersumber dari APBN 
maupun APBD (Komala, 2019). Keterlibatan para pihak 
swasta yang beroperasi DKI Jakarta dalam mengembangkan 
pengolahan air limbah domestik di DKI Jakarta menjadi 
penting, apalagi melihat bahwa DKI Jakarta menjadi pe-
nyumbang terbesar ekonomi nasional. Hal ini juga telah lama 
diusulkan sebagai salah satu rekomendasi dalam laporan World 
Bank dan AusAID untuk Sanitasi Indonesia di tahun 2013. 
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Sektor swasta bisa terlibat dalam pendanaan dan pengelolaan 
pengolahan air limbah domestik di DKI Jakarta.

Tabel 2. Regulasi pusat dan daerah yang berkaitan dengan 
pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta

Nomor Regulasi  Mengenai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 1974

Pengairan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2002

Bangunan Gedung 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2002 mengenai Bangunan 
Gedung 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Ruang Sungai, Pengelolaan Sungai, 
Perizinan, Sistem Informasi Sungai, 
dan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/
PRT/M/2008

Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengem bangan Sistem Pengolahan 
Air Limbah Pemukiman

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 
Tahun 2010

Tata Laksana Pengendalian 
Pencemaran Air 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 
68 Tahun 2016

Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017

Penyelenggaraan Sistem Pengolahan 
Air Limbah 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 
2017–2022

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 
Tahun 2016 

Rencana Induk Pengembangan Pra-
sarana dan Sarana Pengelolaan Air 
Limbah Domestik

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Nomor 991/2012

Penetapan Tarif Jasa Pelayanan 
Pem buangan Air Limbah dan Biaya 
Penyam bungan Pipa Air Limbah 
Perusahaan Daerah PAL Jaya

Sumber: kompilasi penulis 
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1. Polluter Pays Principle
Upaya pengembangan sarana pengolahan air limbah domestik 
selalu terkendala dengan rendahnya partisipasi dan resistensi 
masyarakat terhadap pembangunan IPAL di wilayahnya 
sehingga implementasi program pembangunan instalasi 
pengolahan air limbah sering kali mendapat penolakan dari 
masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Hal ini terjadi karena 
selama ini tidak pernah diberikan edukasi tentang lingkungan, 
sehingga pembuangan air limbah domestik dari aktivitas mandi, 
cuci, dan kakus menjadi tidak terkendali. 

Penerapan konsep polluter pays principle yang menuntut 
pencemar untuk menanggung beban atau biaya pencegahan 
dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan perlu 
dite rapkan (Muhdar, 2009). Setiap orang yang melakukan 
pencemaran dan perusakan lingkungan harus bertanggung 
jawab mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan 
yang dilakukannya (Darma dan Redi, 2018). Di samping itu, 
pemahaman bahwa ketika masyarakat menggunakan air bersih 
untuk kegiatan domestiknya, pasti akan menghasilkan air limbah 
juga perlu disosialisasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 
tentang Baku Mutu Air Limbah, yang dimaksudkan dengan air 
limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan 
dan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari 
aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan 
pemakaian air. Air limbah domestik dapat juga dikatakan sebagai 
air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berasal dari 
aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan 
pemakaian air. 

Dalam pengelolaan lingkungan, polluter pays principle 
merupakan salah satu prinsip yang penting. Prinsip ini 
dikembangkan melalui rekomendasi Organization for Economic 
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Cooperation and Development (OECD) pada tahun 1972. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa setiap 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada 
orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/
atau melakukan tindakan tertentu. Hal ini merupakan realisasi 
asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut 
juga sebagai pencemar membayar, maka dapat dikatakan bahwa 
rumusan ketentuan ini merupakan bagian dari polluter pays 
principle, yang tidak hanya menyangkut aspek preventif, tetapi 
dapat pula dikaitkan dengan aspek represif. 

Setiawati, dkk. (2013) dalam penelitiannya tentang 
strategi pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah 
domestik yang berkelanjutan di Jakarta mengatakan bahwa 
keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik secara umum 
dapat dinilai berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, 
teknologi dan kelembagaan. Sementara Wirawan, dkk. (2018) 
dalam evaluasinya terhadap keberlanjutan pengelolaan air 
limbah domestik di Jakarta menyampaikan bahwa dalam aspek 
ekonomi, masyarakat dihadapkan pada keterbatasan peng-
hasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga sangat 
memberatkan jika harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 
pengolahan air limbahnya. Terhadap aspek sosial, masyarakat 
kurang mendapatkan pendidikan dan penjelasan, baik melalui 
jalur pendidikan formal maupun informal terhadap pentingnya 
pengelolaan air limbah domestik sehingga mengakibatkan 
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan air 
limbah domestik. Rekayasa sosial (sosial engineering) juga bisa 
dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap 
pemahaman polluter pays principle. Penelitian yang dilakukan 
oleh Adnyana, Wiryawan, Surata, dan Sumantra (2020) di 
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Kabupaten Tabanan Bali, rekayasa sosial untuk pengolahan air 
limbah berbasis komunitas dengan melibatkan pemangku dan 
perangkat adat bisa lebih meningkatkan pemahaman masyarakat 
terhadap pentingnya pengelolaan air limbah domestik. Pada 
aspek teknologi, masih ada masyarakat yang membuang air 
limbah domestik langsung ke sungai, sementara kelompok 
masyarakat lain yang sebagian besar menggunakan tangki 
septik tidak melakukan penyedotan dan pemeliharaan secara 
berkala. Sedangkan untuk aspek kelembagaan, peran pemerintah 
dirasakan masih kurang dalam menumbuhkan kepedulian 
masyarakat dan menggugah kontribusi masyarakat terhadap 
pengelolaan air limbah domestik.

Kondisi yang terjadi terhadap aspek ekonomi, ekologi, 
sosial, teknologi dan kelembagaan tersebut di atas menjadikan 
upaya pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tidak optimal 
sehingga mengakibatkan tekanan pada aspek ekologi yang 
ditandai dengan tingginya tingkat pencemaran air sungai/
saluran umum serta air sumur yang selama ini dikonsumsi 
oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan suatu upaya untuk 
meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan air limbah 
domestik kepada masyarakat agar pengelolaan yang dilakukan 
dapat menjadi optimal sehingga tingkat pencemaran terhadap 
air sungai/saluran umum serta air sumur masyarakat dapat 
dikendalikan. Namun, dapat diapresiasi bahwa penerapan 
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di DKI Jakarta adalah 
salah bentuk dari kesediaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
menerapkan polluter pays principle dalam pengelolaan air 
limbah domestik (Komala, 2019). 

Pengolahan air limbah di DKI Jakarta dikelola oleh PD 
PAL Jaya. Pengembangan pengelolaan air limbah di Jakarta telah 
dimulai sejak tahun 1972, tetapi implementasinya berjalan 
sangat lambat sehingga saat ini layanannya baru tercatat sebesar 
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1,26%, sementara PD PAL Jaya mengaku sudah dapat melayani 
hingga 2,07% dari penduduk Jakarta (Kusumaningrum dan 
Cahyadi, 2018). Menurut Laporan Tahunan PD. PAL Jaya 
tahun 2017, enggannya pemilik/pengelola bangunan untuk 
beralih dari sistem pembuangan air limbah sendiri ke sistem 
perpipaan disinyalir menjadi salah satu penyebabnya lambatnya 
pengembangan air limbah di Jakarta menggunakan sistem 
perpipaan. Hal ini terkait dengan konsep polluter pays principle 
dalam pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta. Kondisi 
tersebut tentunya sangat jauh tertinggal dibandingkan kota di 
negara-negara Asia lainnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asian Development 
Bank tahun 2004, sebagian besar kota besar di Asia, hampir 
seluruh penduduknya telah dapat dilayani oleh sistem sewerage 
untuk pengolahan air limbah domestik yang baik. Hongkong, 
Osaka dan Singapura layanannya telah mencapai 100%, Seoul 
98%, Chengdu 85%, Kuala Lumpur 80%, Shanghai 68%, 
serta Delhi yang mencapai 60%. Sementara pelayanan air 
limbah domestik di Jakarta tercatat baru berada di angka 2%. 
Pengembangan jaringan air limbah di DKI Jakarta membu-
tuhkan biaya yang besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
mengusulkan kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2019 
anggaran sebesar Rp69 triliun untuk pembangunan infra-
struktur lima IPAL yang diper kirakan selesai pada tahun 2025 
(Rahardyan, 2019).

Hal yang tidak kalah penting dalam mengimplementasi 
konsep polluter pays principle pengelolaan air limbah domestik 
adalah komunikasi dengan pemangku kepentingan (terutama 
masya rakat) untuk bisa mengubah persepsi dan perilaku 
terhadap air limbah domestik melalui berbagai macam program 
pendidikan dan sosialisasi oleh lembaga yang terkait. Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merancang 
kerangka nasional pengelolaan sani tasi perkotaan dengan 
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melibatkan masyarakat untuk mendukung pe nge lolaan air 
limbah dalam skala kota/kawasan (Iskandar, dkk., 2016).

Hafidh, dkk. (2016), dalam penelitiannya mengenai peran 
serta masyarakat setempat dalam keberlanjutan IPAL berbasis 
komunitas, menemukan bahwa salah satu tolok ukur kesuksesan 
dari keberlanjutan sistem pengolahan air limbah domestik adalah 
rasa kepemilikan masyarakat terhadap sistem tersebut yang 
sesuai dengan pemahaman polutter pays principle. Manfaat dari 
partisipasi yang aktif dalam pengolahan air limbah domestik 
berdampak langsung terhadap baiknya sanitasi masyarakat.

Masyarakat perlu dilibatkan lebih jauh dalam pengelolaan 
sistem pengolahan limbah setempat dengan mengubah perilaku 
dan persepsi mereka terhadap air limbah domestik yang mereka 
hasilnya. Mereka harus lebih bertanggung jawab terhadap limbah 
domestik yang mereka hasilkan. Namun, perlu diperhatikan 
bahwa Rahardjo (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan 
bahwa program-program sosialisasi terhadap masyarakat 
terkadang tidak memiliki substansi yang tidak tepat sehingga 
beberapa lembaga melakukan program yang hampir sama 
dan bisa menyebabkan terbuangnya anggaran lembaga. Kerja 
sama kelembagaan tetap menjadi komponen penting dalam 
keberhasilan kerangka pengelolaan sanitasi. 

2. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan 
hidup adalah kesatuan semua benda, keadaan, dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi 
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejah-
teraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Diperlukan 
pengelolaan lingkungan hidup yang bisa menjamin keselamatan, 
kesehatan, dan kehidupan manusia tidak hanya untuk masa 
sekarang, tetapi juga untuk masa depan. 

Menurut Rosana (2018), pembangunan berwawasan ling-
kungan adalah pembangunan berkelanjutan yang melibatkan 
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pengunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara wajar 
dan bijaksana untuk men capai kualitas hidup yang berkualitas. 
Pembangunan berwawasan ling  kung an bisa mewujudkan 
keadilan antargenerasi untuk bisa te rus memanfaatkan sumber 
daya alam dengan bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas 
hidup generasi masa sekarang dan masa depan. 

Pembangunan di DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, 
selalu diikuti dengan peningkatan aktivitas manusia, termasuk 
pembuangan air limbah domestik. Tujuan pengelolaan air limbah 
domestik, menurut Laporan JICA 2012, adalah untuk menjamin 
ketersediaan sumber air dari sungai/saluran umum dengan 
kualitas yang layak bisa digunakan pada tahun 2050. Konsep 
pembangunan berwawasan lingkungan ini bisa menjamin bahwa 
penduduk DKI Jakarta di masa mendatang bisa menggunakan 
sumber air tanpa harus khawatir adanya pencemaran yang bisa 
menganggu keselamatan dan kesehatan publik.

Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2017), air 
limbah domestik yang dihasilkan oleh penduduk DKI Jakarta 
akan meningkat dari 90 m3/hari di tahun 2020 menjadi 175 m3/
hari di tahun 2030. Jika tidak diolah dengan baik, air limbah ini 
akan membebani lingkungan dengan mencemari air sungai/
saluran umum dan air tanah (sumur). Kapasitas pengolahan 
air limbah domestik harus disesuaikan dengan pertumbuhan 
penduduk. Alhasil, bisa menjamin ketersediaan sumber air 
bersih untuk penduduk DKI Jakarta.

3. Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan penelitian tentang penyiapan masyarakat dalam 
rangka pengembangan pengelolaan air limbah domestik di 
Jakarta yang dilakukan oleh Wirawan (2020), terlihat bahwa 
pemahaman masyarakat Jakarta terhadap air limbah domestik 
relatif masih rendah, karena gambaran lebih dari separuh 
masyarakat yang direpresen tasikan oleh 58,75% responden 
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mengatakan mereka tidak mengetahui tentang Instalasi 
Pengolahan Air Limbah domestik secara terpusat.

Dalam mengolah air limbah domestiknya, 86,50% res-
ponden menggunakan tangki septik pribadi dan 2,50% res-
ponden langsung membuang air limbah domestiknya ke sungai, 
walaupun 92,00% responden mengetahui bahwa pembuangan 
air limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik 
menyebabkan pencemaran air, baik air sungai/sungai maupun 
air sumur dangkal dengan kedalaman kurang dari 20 meter dan 
berpotensi dapat mengganggu kesehatan masyarakat. 

Terhadap tanggung jawab pengelolaan air limbah domestik, 
85,50% responden mengatakan bahwa pengelolaan air limbah 
domestik adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah 
dan masyarakat, namun 80,50% responden mengatakan bahwa 
peran pemerintah terhadap pengelolaan air limbah domestik 
saat ini masih kurang. Di samping itu 86,75% responden 
mengatakan bahwa masyarakat kurang peduli. Terhadap 
rencana pemerintah untuk membangun 14 zona pengolahan 
air limbah domestik, 65,00% responden mengatakan tidak 
mengetahui adanya program tersebut. 

Terhadap willingnes to pay, 81% responden menyatakan 
kesediaannya untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan 
pelayanan air limbah domestik yang sedang dikembangkan 
pemerintah. Akan tetapi, hanya 56% yang bersedia untuk 
membayar pelayanan air limbah yang akan diberikan. Hasil 
perhitungan terhadap willingness to pay masyarakat untuk mem-
bayar layanan pengolahan air limbah domestik di DKI Jakarta 
berada pada kisaran Rp44.049 hingga Rp57.200 per bulan.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tarif 
pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 991 
Tahun 2012, untuk sebagian besar masyarakat yang menghuni 
bangunan dengan luas sampai dengan 150 m2 yaitu Rp43.350 
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per bulan. Di samping itu 74,75% responden setuju bahwa 
produksi air limbah domestik tergantung dari air bersih yang 
digunakan sehari-hari. Untuk menghitung jumlah produksi air 
limbah domestik, sehingga 54% responden mengusulkan agar 
tarif pelayanan pengolahan air limbah domestik dihitung berda-
sarkan jumlah penghuni rumah tangga dan 31,50% mengusulkan 
berdasarkan pemakaian air bersih. 

E. KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan kondisi yang telah disampaikan di depan, secara 
umum dapat disimpulkan bahwa a) progres pembangunan 
infrastruktur instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat 
di Jakarta selama ini masih belum optimal, bahkan cenderung 
berjalan sangat lambat, karena belum ada pembangunan infra-
struktur di zona pengembangan yang dapat direalisasikan; b) 
kinerja kelembagaan pengelolaan air limbah domestik yang ada 
saat ini belum berjalan dengan baik dan belum ada institusi yang 
ditugaskan khusus untuk melaksanakan program peningkatan 
pemahaman masyarakat tentang pengelolaan air limbah; dan c) 
pengetahuan dan kesiapan masyarakat untuk mendukung upaya 
pemerintah dalam mengembangkan pengelolaan air limbah 
domestik termasuk juga willingness to pay masyarakat terhadap 
jasa layanan pengolahan air limbah terlihat masih rendah. 
Belum terbentuknya pemahaman tentang polluter pays principle 
sehingga masih memiliki persepsi bahwa penanganan air limbah 
domestik merupakan tanggung jawab pemerintah. Diperlukan 
juga integrasi antara operator yang mengelola air bersih dengan 
operator yang mengelola air limbah domestik sehingga tarif 
pengolahan air limbah bisa diperhitungkan secara optimal 
menggunakan parameter volume air bersih yang digunakan.
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2. Saran 

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pengembangan 
pengelolaan air limbah di DKI Jakarta disarankan agar 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni a) berkomitmen dalam 
pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik; 
b) menyiapkan program untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya pengolahan air limbah domestik 
secara masif melalui pendidikan formal/informal maupun 
rekayasa sosial (social engineering) sebagai bentuk partisipasi 
dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 
untuk memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang 
berkelanjutan dan sanitasi bagi semua; dan c) menyesuaikan 
tarif pengolahan air limbah untuk rumah tangga dengan tidak 
menggunakan parameter daya listrik dan luas rumah, tetapi 
menggunakan jumlah anggota keluarga dan volume air bersih 
yang digunakan. 

3. Rekomendasi

Untuk akselerasi program pengembangan pengelolaan air 
limbah direkomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta untuk a) menerbitkan Instruksi Gubernur tentang 
percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah 
domestik; b) merevisi Keputusan Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta No. 991 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Jasa 
Pelayanan Pembuangan Air Limbah dan Biaya Penyambungan 
Pipa Air Limbah Perusahaan Daerah PAL Jaya, mengingat tarif 
yang ditetapkan sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat 
ini; dan c) merevisi Keputusan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta No. 41 Tahun 2016 tentang Rencana 
Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air 
Limbah Domestik, dengan memasukan program peningkatan 
pemahaman pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat, 



157Volume 3 Membangun Kota Berkelanjutan 157֎

penyiapan fasilitator atau tenaga penyuluh serta penugasan 
instansi yang bertanggung jawab dalam menyiapkan strategi 
pengembangan kapasitas fasilitator dan masyarakat. 
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