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RINGKASAN EKSEKUTIF

Tantangan kerawanan air di Indonesia menjadi perhatian yang signifikan, terutama di daerah-

daerah yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sepertiga wilayah sungai di Indonesia 

(36 persen) mengalami tekanan sepanjang tahun, dan hampir setengahnya (46 persen) mengalami 

tekanan selama musim kemarau. Kerawanan air sangat mengkhawatirkan di daerah-daerah yang 

menjadi penggerak pembangunan di Pulau Jawa, yang jika dibiarkan tidak tertangani, diperkirakan 

akan menurunkan pencapaian pembangunan Indonesia. Di sisi lain, proyeksi pembangunan 

menunjukkan bahwa mengatasi kerawanan air secara saksama dan terpadu dapat membantu 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan hasil pembangunan yang positif.

Penanganan kerawanan air di Jabodetabek sangat mendesak mengingat wilayah ini menghasilkan 

22 persen dari total PDB Indonesia dan menjadi tempat tinggal bagi 12 persen dari total populasi 

negara. Jabodetabek, yang mencakup 14 pemerintah kabupaten dan kota di bawah tiga provinsi, 

telah mengalami defisit neraca air yang ekstrem, yang diperparah oleh peristiwa banjir yang 

semakin meluas dan berkala serta kualitas air yang menurun akibat sanitasi yang buruk. Proyeksi 

iklim juga mengarah pada peningkatan kerentanan akibat anomali hidrometeorologi dan proses 

yang terjadi di wilayah pesisir, yang diperkirakan akan menyebabkan lebih banyak kekeringan dan 

kenaikan curah hujan, serta paparan yang lebih besar pada fenomena kenaikan permukaan laut 

yang mengakibatkan terpaan gelombang badai yang hebat, sehingga membuat daerah pesisir 

dengan kepadatan tinggi tidak lagi layak ditinggali.

Jabodetabek merupakan salah satu kawasan metropolitan di Asia Timur dengan pertumbuhan 

penduduk paling cepat, dengan peningkatan kepadatan penduduk dan pembangunan yang 

merambah lebih jauh ke daerah kritis DAS. Penduduk Jabodetabek tumbuh sebesar 7 juta orang 

antara tahun 2000 dan 2010 dan meningkat dua kali lipat secara absolut antara tahun 2000 dan 2020, 

mencapai 33,5 juta orang pada 2018. Sepanjang waktu itu, wilayah metropolitan juga mengalami 

peningkatan kepadatan dan persebaran penduduk. Antara tahun 1992 dan 2018, kawasan terbangun 

bertambah lebih dari 28 persen, dengan konversi lahan yang nyata di daerah hulu, menimbulkan 

tantangan baru yang signifikan terhadap pasokan air, pengelolaan banjir, dan kualitas lingkungan. 

Skala pertumbuhan wilayah metropolitan yang cepat, ditambah dengan struktur tata kelola yang 

ada tidak memadai dari sisi layanan air publik dan kualitas lingkungan yang layak kepada warga, 

dan penduduk yang terus bertambah, dapat melemahkan upaya untuk mengurangi risiko banjir.

Bencana banjir di Jabodetabek semakin sering terjadi dan semakin parah, namun data pemantauan 

banjir tidak memadai untuk melacak skala masalah, mengidentifikasi solusi, dan menunjukkan 

keberhasilan inisiatif yang ada. Data yang dikumpulkan oleh BPBD (Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah) tentang jumlah kejadian banjir dan penduduk yang terkena dampak diambil 
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dari basis data pemerintah yang ada dan laporan media—sumber data yang memiliki banyak 

kekurangan. Akibatnya, angka BPBD kemungkinan jauh mengecilkan kondisi banjir yang ada. 

Sebagian dari hal ini disebabkan oleh masalah pengarusutamaan lintas lembaga yang baru dibentuk 

dan kurangnya mekanisme pelaporan dan pencatatan data, khususnya lintas daerah. Laporan ini 

membantu mengidentifikasi dinamika spasial dan luasnya banjir dengan cara yang dapat membantu 

lembaga pemerintah memahami masalah dengan lebih baik dan menargetkan solusi secara lebih 

efektif. Langkah ini akan menjadi krusial, karena bahkan data saat ini sudah menunjukkan tingkat 

keparahan banjir di Jabodetabek. Angka BPBD menunjukan bahwa selama periode 2013-2020 

terjadi 1.741 peristiwa banjir yang berdampak pada antara 28.000 hingga 377.000 orang setiap 

tahunnya. Lebih lanjut, data banjir yang dikumpulkan untuk tahun 2020 yang mencakup Januari 

dan Februari saja sudah menunjukkan peningkatan kejadian dan dampak banjir yang signifikan 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat mencerminkan tahun 2020 sebagai tahun 

dengan curah hujan yang luar biasa tinggi di wilayah tersebut, tetapi hal ini juga menggambarkan 

risiko yang meningkat akibat urbanisasi yang meluas dan paparan terhadap efek iklim. Di masa 

depan, Jabodetabek kemungkinan akan mengalami peningkatan besaran dan intensitas banjir yang 

lebih parah akibat kondisi curah hujan setempat dan di daerah hulu, disertai dengan lebih tingginya 

kemungkinan banjir rob akibat gelombang pasang. Sebagai contoh, peristiwa banjir tahun 2007 

di DKI Jakarta diperkirakan telah menimbulkan kerugian finansial sebesar US$900 juta dengan 

estimasi periode pengulangan setiap dua tahun, ini menunjukkan betapa banjir memiliki dampak 

yang kronis dan kompleks. Dengan meningkatnya kejadian banjir di Jabodetabek, paparan yang 

meluas dan genangan yang lebih merusak akan menimbulkan kerugian ekonomi yang substansial 

di wilayah tersebut.

Jabodetabek juga menghadapi kendala yang berat pada sumber daya air, dan selama diskusi 

antar pemangku kepentingan untuk studi ini, pemerintah daerah se-Jabodetabek menyatakan 

keprihatinan berkenaan dengan pencapaian target yang tercantum dalam rencana pembangunan, 

terutama mengingat proyeksi pertumbuhan di masa depan. Studi ini memetakan cakupan layanan 

teknis dan administratif untuk PDAM Jabodetabek, dan jaringan distribusi air yang diletakkan secara 

spasial untuk menyoroti potensi koordinasi yang lebih baik. Temuan-temuan studi ini menengarai 

suatu praktik investasi yang tidak efisien jika dibandingkan dengan kepadatan dan distribusi 

penduduk. Beberapa infrastruktur pengolahan air kurang dimanfaatkan sementara pasokan 

perpipaan hanya tersedia untuk sebagian kecil Jabodetabek, dan terdapat tumpang tindih area 

cakupan wilayah layanan air minum. Perusahaan penyedia layanan telah memulai rencana untuk 

meningkatkan alokasi air permukaan dan kapasitas pengolahan, tetapi masih tingginya kebocoran 

dan angka air tak berekening terus menghambat operasional. Selain itu, insentif dan langkah-

langkah pengelolaan konsumsi air lainnya tidak ada, pun upaya berkelanjutan untuk mendorong 

konservasi air. Sayangnya, data tentang titik dan volume pengambilan air untuk pengembangan 

properti pribadi dan lokasi komersial dan industri masih belum tersedia. Walaupun ada sebagian 

data spasial sumur air tanah dalam yang dapat diperoleh (untuk Kota Tangerang Selatan), masih 

ada persoalan regulasi dan penegakan hukum dalam perizinan pengambilan air di zona air tanah 

yang belum terlaksana, baik dari segi pengawasan izin maupun volume yang ditarik.

9Menuju Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu untuk Jabodetabek



Cakupan sanitasi di seluruh Jabodetabek masih sangat rendah, yang menyiratkan adanya 

kontaminasi dan penurunan kualitas air tanah dan permukaan yang signifikan. Walaupun akses 

sanitasi masih rendah di seluruh Jabodetabek, terdapat peningkatan komitmen peningkatan 

penyediaan layanan. Komitmen ini menggembirakan dan dapat menjadi contoh keberhasilan inisiatif 

yang dapat direplikasi dan diperluas. Akan tetapi, layanan infrastruktur sanitasi off-site masih 

sangat minim, dan layanan sanitasi melalui sistem on-site yang ada saat ini juga belum dikelola 

dengan baik dari aspek operasional, pemeliharaan, regulasi maupun koordinasi. Tanggung jawab 

penyediaan layanan sanitasi terdesentralisasi dan mengalami fragmentasi secara spasial. Selain 

itu, masing-masing pemerintah daerah mengelola layanan sanitasinya sendiri, dengan koordinasi 

yang minim. Kurangnya perhatian terhadap sanitasi ini telah mengakibatkan ekosistem yang 

terdegradasi, krisis kesehatan masyarakat, dan penurunan kelayakan huni secara keseluruhan, 

terutama di daerah perkotaan yang padat.

Selain tantangan tata kelola yang ada, tren pertumbuhan Jabodetabek, banjir berulang, dan 

kendala air semakin membebani kapasitas kelembagaan untuk menyediakan pasokan air dan 

layanan sanitasi yang memadai. Instansi-instansi pemerintah tampak paling kewalahan selama 

peristiwa banjir menahun dan meluas yang secara berkala melumpuhkan Jabodetabek. Pada tahun 

2020, pertumbuhan Jabodetabek yang pesat dan gencar turut mendorong keputusan penting untuk 

memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Meski dengan keputusan pemindahan tersebut, 

kerawanan air masih akan menjadi tantangan besar bagi wilayah Jabodetabek, yang akan terus 

menjadi pusat ekonomi utama Indonesia. Tanpa kemampuan untuk menyediakan pasokan air yang 

konsisten, bisnis besar dan kecil dan masyarakat kaya dan miskin di seluruh wilayah akan terpaksa 

mencari sumber air mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, ini menimbulkan tekanan ekstrem 

pada air tanah, yang telah menyebabkan penurunan tanah permanen, dan khususnya membebani 

penduduk yang paling rentan di kawasan itu. Penurunan tanah juga merusak fungsi keseluruhan 

sistem pengelolaan banjir, yang menyebabkan kejadian banjir yang lebih luas dan lebih lama. Untuk 

mengatasi masalah air yang kompleks dan saling berkait ini, Jabodetabek perlu mengembangkan 

inisiatif yang sudah dibangun untuk berkoordinasi pada seluruh aspek yang terkait dengan siklus air. 

Ini merupakan sebuah pendekatan yang dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan melalui kerangka 

Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu (Integrated Urban Water Management, IUWM).

Sebagai kerangka yang menyeluruh, IUWM menggabungkan serangkaian prinsip dalam rencana 

tata ruang kota dan pengelolaan daerah aliran sungai, dan memiliki potensi strategis untuk 

diterapkan di Jabodetabek. Prinsip-prinsip utama kerangka ini mencakup berbagai elemen 

siklus air perkotaan – pasokan air, sanitasi, air hujan, dan air limbah – untuk menciptakan suatu 

pendekatan terkoordinasi terhadap masalah air. Inisiatif di Amerika Latin dan Asia Timur, yang telah 

lama didukung oleh Bank Dunia, menggambarkan manfaat yang berbeda dari pendekatan IUWM. 

Misalnya, IUWM dapat membantu mengidentifikasi nilai tambah untuk efisiensi air, melengkapi 

proyek infrastruktur besar, mengintegrasikan risiko banjir dengan berbagai pertimbangan desain 

perkotaan, dan berinovasi untuk peningkatan kualitas air pada berbagai skala. Studi-studi kasus 

yang diambil dari kota-kota di seluruh dunia juga menyoroti bagaimana solusi yang diterapkan 
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untuk mengatasi masalah air yang mendesak dapat ditingkatkan untuk memprakarsai IUWM, 

memposisikan struktur kelembagaan untuk mengintegrasikan rencana pembangunan yang lebih 

baik di seluruh bagian siklus air, alih-alih merespons secara reaktif pada saat-saat krisis. Di 

Jabodetabek, IUWM juga memberikan kesempatan strategis untuk membangun model berdasarkan 

prinsip-prinsip ini bagi daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi kerawanan air.

Untuk mengkaji tantangan air di Jabodetabek dan peluang bagi IUWM, studi ini menggabungkan 

analisis data dan diskusi dengan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan data 

pemerintah, tim kajian menetapkan sederet indikator kunci untuk memvisualisasikan tiga sektor 

air – pengelolaan banjir, pasokan air, dan sanitasi – dan mengumpulkan instansi-instansi kunci dari 

pemerintah pusat dan daerah, membangun proses yang secara iteratif (berulang) menampilkan 

sederet pedoman untuk mengkatalisasi IUWM. Data resmi di tiga sektor air divisualisasikan dalam 

sejumlah peta untuk memfasilitasi diskusi seputar hal-hal yang menjadi keprihatinan bersama, 

menjembatani prioritas nasional dengan kepentingan daerah yang diartikulasikan dalam rencana 

pembangunan. Mitra-mitra pemerintah pusat, antara lain, di Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengikuti serangkaian lokakarya dengan masing-masing 

kabupaten/kota dari wilayah Jabodetabek, melibatkan badan perencanaan, dinas, perusahaan 

penyedia layanan masing-masing, dan pemangku kepentingan lainnya. Lokakarya awal membahas 

hambatan dan peluang konseptual yang luas untuk IUWM, sementara lokakarya klaster regional 

yang lebih kecil menggunakan visualisasi data untuk mendorong peserta mendiskusikan tantangan 

koordinasi yang ada, dan mengusulkan solusi.

Temuan laporan ini didasarkan pada proses penelitian kolaboratif yang melibatkan pemangku 

kepentingan lokal dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, dan dalam mengidentifikasi 

tindakan. Masukan dari pemangku kepentingan dikumpulkan dalam serangkaian lokakarya fisik 

dan online, konsultasi berbasis klaster, dan wawancara mendalam dengan 71 pejabat pemerintah, 

manajer PDAM, dan sektor swasta dan mitra pembangunan yang dilakukan pada 2019–2021. Laporan 

ini disertai dengan Laporan Kerangka IUWM Nasional, yang menyajikan temuan dan rekomendasi 

implementasi IUWM di tingkat nasional. Upaya-upaya semacam ini memerlukan lingkungan yang 

dapat mendukung kolaborasi antar dan intra-daerah, pengelolaan data dan informasi yang lebih 

baik, dan perubahan paradigma menuju solusi berbasis alam dan jasa ekosistem, yang ditopang 

oleh pembiayaan dan otoritas yang memadai. Rekomendasi yang dihasilkan mengarah pada jalur di 

mana kementerian di tingkat pusat dan pemerintah daerah dari seluruh Jabodetabek untuk mulai 

menerapkan intervensi segera yang akan membantu melakukan transisi pengetahuan dasar dan 

kemampuan untuk perencanaan jangka panjang seputar IUWM.

Laporan ini menawarkan sejumlah rekomendasi untuk mendukung penerapan IUWM di 

Jabodetabek. Rekomendasi-rekomendasi tersebut mengakui perlunya koordinasi pada tiga 

skala pemerintahan: i) kerja sama antar daerah; ii) koordinasi vertikal antara pemerintah daerah, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; dan iii) koordinasi horizontal lintas sektor dan lembaga 
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dalam pemerintah daerah, serta menjembatani dengan kelompok pemangku kepentingan lainnya. 

Studi ini mengungkapkan kesenjangan dan peluang yang membutuhkan tindakan segera, jangka 

pendek, dan jangka menengah. Hal ini harus ditangani melalui kerangka implementasi dan melalui 

intervensi IUWM langsung, yang keduanya mendukung reformasi kelembagaan jangka panjang. 

Rekomendasi peta jalan berkenaan dengan ancaman air yang dihadapi Jabodetabek di lima kategori 

kerangka IUWM (peraturan perundang-undangan, tata kelola, perencanaan dan implementasi, 

manajemen informasi, dan pembiayaan). Tindakan-tindakan yang direkomendasikan fokus pada 

langkah-langkah untuk segera dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui 

alokasi sumber daya independen yang tidak memerlukan investasi besar. Peta jalan rekomendasi 

juga melacak langkah-langkah  yang akan membutuhkan investasi lebih besar, seperti program 

pembangunan infrastruktur skala besar yang sedang berjalan. Ini termasuk Bendungan Jatiluhur 

dan Karian untuk pasokan air, berbagai inisiatif saluran air limbah Jakarta untuk memperluas 

dan meningkatkan cakupan layanan sanitasi, rencana Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota 

Nasional (National Capital Integrated Coastal Development, NCICD), dan bendungan hulu yang sedang 

dipersiapkan untuk pengendalian dan perlindungan terhadap banjir.

Laporan ini ditutup dengan pemaparan mengenai tindakan prioritas segera bagi IUWM untuk 

mengatasi kerawanan air di Jabodetabek. Tindakan-tindakan termasuk intervensi untuk 

mempercepat perluasan akses sanitasi dan pasokan air – hal kunci untuk menghentikan atau 

mengurangi pengambilan air tanah yang berlebihan – dan rekomendasi mengenai kerangka 

pelaksanaan untuk meningkatkan pengelolaan dan perencanaan air. Kerangka implementasi 

spesifik tindakan prioritas mencakup berbagai kegiatan yang sedang berlangsung dan inisiatif 

utama, seperti meningkatkan koordinasi antar daerah, mengembangkan pedoman dan protokol 

untuk perencanaan dan berbagi data lintas sektor, menegakkan peraturan yang ada terkait 

perizinan pembuangan dan standar pasokan air dan sanitasi, dan memperbaiki pengelolaan air 

tanah. Intervensi prioritas mencakup mempercepat inisiatif sumber daya air dalam skala besar, 

meningkatkan efisiensi sistem pasokan air, menerapkan manajemen permintaan dan penggunaan 

kembali air, dan memperbaiki sistem drainase, serta memperluas layanan pasokan air dan sanitasi 

melalui sumber pembiayaan dan peraturan tarif yang terpadu.
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1  PENDAHULUAN
1.1.  Air dan pembangunan di Jabodetabek

1. Risiko air di Indonesia sangat akut, terutama di wilayah Jabodetabek, yang merupakan 

pusat ekonomi dan politik Indonesia. Kegagalan untuk mengatasi ancaman terhadap 

ketahanan air di Jabodetabek akan secara signifikan menghambat pencapaian target 

pembangunan nasional jangka menengah dan panjang. Diagnostik Keamanan Air Indonesia 

(Bank Dunia, “Indonesia Vision,” akan terbit) memproyeksikan terjadinya peningkatan 

kerawanan air di Indonesia karena meningkatnya permintaan air, perencanaan dan 

pengelolaan yang tidak memadai, dan variabilitas iklim. Dengan menggunakan model 

Computational General Equilibrium (CGE), Diagnostik ini memproyeksikan kerugian hingga 

4,9 persen dari PDB pada 2030 dan hingga 7,3 persen pada 2045 jika masalah ketahanan air 

tidak ditangani.1 Sebaliknya, studi tersebut menemukan bahwa mengambil tindakan untuk 

menangani masalah ketahanan air dapat secara signifikan mempercepat pertumbuhan 

PDB. Dampak sosial dan ekonomi kerawanan air akan sangat terasa di Jabodetabek,2 yang 

terus mengalami pertumbuhan penduduk secara pesat, dan kini ditinggali oleh 33,5 juta 

orang, setara dengan sekitar 12 persen dari total penduduk Indonesia. Seperti yang akan 

ditunjukkan oleh studi ini, wujud paling nyata dari kerawanan air di Jabodetabek adalah 

banjir yang parah dan berulang, kelangkaan air bersih yang semakin parah, dan kualitas 

air permukaan dan air tanah yang sudah mencapai tingkat yang berbahaya.

2.  Gambar 1 menyoroti dua wilayah sungai yang berhimpit,  melintasi dan terhubung dengan 

Jabodetabek, dan yang mengalami kerawanan air paling parah di Indonesia. Jabodetabek 

sebagian besar bergantung pada pasokan air dari wilayah Sungai Citarum, yang dinyatakan 

sebagai wilayah sungai yang paling tercemar di Indonesia. Kenyataan ini mendorong 

terbitnya peraturan presiden pada 2018 untuk membentuk satuan tugas pembersihan 

darurat di bawah program Citarum Harum.3 Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang 

bersebelahan mengalami kerawanan air yang parah, secara spasial melingkupi wilayah 

Jabodetabek, dan berkontribusi terhadap 22 persen dari PDB nasional. Oleh karena itu, 

risiko pembangunan ekonomi akibat keterlambatan tindakan terhadap masalah air dapat 

melemahkan potensi pertumbuhan yang signifikan, baik untuk kawasan dimaksud maupun 

secara nasional.
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1 Angka yang dihasilkan menggunakan perkiraan pra-COVID-19.
2 Wilayah Jabodetabek mencakup 14 pemerintah daerah (kota dan kabupaten) (lihat gambar 2), yang tersebar di tiga 
provinsi: Banten, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).
3 Program Citarum Harum dijalankan di bawah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan 
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.



Gambar 1: GDP Relatif terhadap Tingkat Stress  Air di Wilayah Sungai di Pulau Jawa

3. Jabodetabek adalah salah satu wilayah metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di 

Asia Timur. Studi East Asia Changing Urban Landscape menunjukkan bahwa antara tahun 

2000 dan 2010, Populasi Jabodetabek mengalami peningkatan laju pertumbuhan tahunan 

sebesar 3,7 persen, menambahkan total 7 juta orang selama periode tersebut (Bank 

Dunia 2015; Bank Dunia 2016a). Kepadatan penduduk DKI Jakarta juga terus meningkat, 

mencapai 16.260 orang per kilometer persegi pada tahun 2018 (naik dari 12.200 orang per 

kilometer persegi pada tahun 2000, dan menempati posisi kedua di Asia Timur setelah 

Hong Kong), dan pertumbuhan pesat juga terjadi di daerah tetangga Jakarta, yakni Bekasi 

dan Tangerang (lihat tabel 1). Pentingnya Jabodetabek di Indonesia terlihat dari ukuran dan 

skalanya dibandingkan wilayah metropolitan lainnya. Luas wilayah Jabodetabek hampir 

6.500 kilometer persegi, lebih dari dua kali luas kawasan regional metropolitan terbesar 

kedua di Indonesia (Surabaya). Jabodetabek juga tumbuh lebih cepat secara merata di 

seluruh wilayah, dengan laju 1,8 persen per tahun, dibandingkan dengan 1,5 persen di kota-

kota lain di Indonesia.
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Tabel 1: Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Asia Timur

Gambar 2: Perubahan Tutupan Lahan di Jabodetabek, 1992–2018

Sumber: UN-Habitat 2020.

4. Pertumbuhan kawasan perkotaan sangat menonjol di bagian hulu wilayah sungai, yang 

mengubah daerah tangkapan air dan pertanian menjadi daerah terbangun. Gambar 

2 menunjukkan perubahan drastis ini, dan menyoroti bagaimana kawasan terbangun 

meningkat lebih dari 28 persen antara tahun 1992 dan 2018. Tabel 2 menunjukkan perubahan 

tata guna lahan terkait, yang telah menyebabkan terjadinya perluasan permukaan kedap 

air dan penurunan jumlah dan ukuran resapan air. Sementara hilangnya lahan pertanian 

berkorelasi dengan perluasan pemukiman, luas sungai, danau, dan embung juga menurun, 

dari 180 kilometer persegi pada 1992 menjadi 150 kilometer persegi pada 2018.
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Tabel 2: Luas Tutupan Lahan Nominal di Jabodetabek, 1992–2018

5. Seiring bertambahnya area terbangun di Jabodetabek telah mengubah kawasan 

tersebut, permintaan akan sumber daya dan layanan dasar telah menciptakan tantangan 

pembangunan yang sangat besar, dan berbagai solusi tidak terkoordinasi dengan 

baik antar daerah. Keamanan air dan perencanaan pembangunan saling terkait erat di 

banyak sektor. Misalnya, masalah kronis yang saling terkait, termasuk perencanaan tata 

ruang yang buruk dan pembangunan tidak terkendali tanpa perencanaan, peraturan, dan 

penyelenggaraan layanan dasar yang mendukung kelayakan dan pertumbuhan. Pendekatan 

kebijakan terkait urusan air tetap bersifat sektoral dan berjalan sendiri-sendiri dalam 

kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan sebagian besar inisiatif 

berada di dalam wilayah DKI Jakarta. Kebiasaan ini tetap ada meskipun pembuat kebijakan 

dan perencana telah lama mengusulkan pembentukan wilayah metropolitan yang lebih 

luas di bawah otoritas yang terkoordinasi (Firman 2004; Silver 2008).4 Mengingat skala 

kepadatan dan ekspansi perkotaan, solusi untuk tantangan pembangunan yang kompleks 

akan membutuhkan sinergi yang lebih besar antara berbagai tingkat pemerintahan

6. Satu keputusan besar baru-baru ini diharapkan dapat mengubah karakter Jakarta.  

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk memindahkan 

ibu kota pemerintahan dan administratif ke Kalimantan Timur karena besarnya risiko dan 

terbatasnya sumber daya di Jabodetabek dan sekitarnya. Pergeseran ini akan membutuhkan 

perencanaan jangka panjang, dan bahkan dengan pemindahan ibu kota negara, Jakarta 

akan tetap menjadi pusat populasi utama negara dan berfungsi sebagai pusat komersial 

dan keuangannya. Oleh karena itu, kapasitas untuk mengelola risiko air di Jabodetabek 

akan sangat penting bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

7. Dampak risiko air paling dirasakan oleh komunitas paling rentan di Jabodetabek. 

Masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang lebih terbatas ke sistem pasokan 

air perpipaan dan lebih cenderung bergantung pada air tanah berkualitas buruk untuk 

minum dan keperluan rumah tangga. Mereka juga terpapar risiko kesehatan yang lebih 

tinggi karena kurangnya sanitasi yang aman, pengumpulan air limbah, dan pengolahan 

air limbah. Sungai-sungai perkotaan, Teluk Jakarta, dan badan air lainnya juga sangat 

4 Lihat bagian 4 untuk rincian lebih lanjut tentang konteks kelembagaan.
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terkontaminasi. Mereka juga lebih berisiko terkena banjir. Dampak pada komunitas rentan 

dibahas lebih rinci sepanjang bagian desain, analisis, dan rekomendasi dari laporan ini.

8. Pendekatan Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu (Integrated Urban Water Management, 

IUWM) dapat digunakan untuk mengatasi risiko air yang saling terkait di Jabodetabek 

sambil mengatasi hambatan penerapan dan mendorong kerja sama antara unsur 

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kotak 1 memberikan pengantar 

singkat tentang IUWM. Untuk mengatasi risiko air di Jabodetabek, investasi skala besar 

dalam pengembangan sumber daya air, penyimpanan, pengolahan, dan infrastruktur 

perlindungan banjir akan diperlukan. Namun IUWM menyediakan sejumlah tindakan untuk 

menjembatani dan melengkapi pengembangan proyek infrastruktur besar, menekankan 

perencanaan terpadu, desain dan pemanfaatan yang efisien, manajemen permintaan, dan 

konservasi.

Kotak 1: Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu (Integrated Urban Water Management, IUWM)

IUWM merupakan pendekatan perencanaan dan pengelolaan semua sumber air 

(air tanah, permukaan, air hujan, air daur ulang, desalinasi, dll.), tahapan dalam 

siklus air (pengelolaan sumber daya air, pengolahan dan distribusi air bersih, serta 

pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah), pemanfaatan dan permintaan 

air, dan perlindungan lingkungan air dan lingkungan perkotaan melalui koordinasi 

dengan mempertimbangkan kondisi dan prioritas setempat. Ini menyiratkan 

koordinasi horizontal dengan sektor infrastruktur perkotaan lainnya dan bidang 

kebijakan – termasuk di antaranya pengembangan tata ruang, pengelolaan limbah 

padat, dan pengelolaan bencana – untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana di 

bidang ini memperhitungkan sepenuhnya dampaknya terhadap air perkotaan. Gambar 

3 menggambarkan elemen yang saling terkait dari sistem air perkotaan dan konteks 

solusi masalah untuk Jabodetabek yang ingin ditangani oleh IUWM.

Selama dua dekade terakhir, IUWM telah berevolusi untuk menggabungkan tantangan 

dan konsep perkotaan kontemporer. Ini termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim, efisiensi sumber daya dan energi, ekonomi sirkular dan sistem loop tertutup 

untuk air, dan membangun ketahanan untuk risiko saat ini dan masa depan. Konsep-

konsep ini tertanam dalam konseptualisasi IUWM untuk Jabodetabek.
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9. Laporan ini bertujuan untuk mengembangkan inisiatif sektor air yang sudah ada, 

mengidentifikasi kebijakan, perencanaan, dan praktik yang dapat menghasilkan 

pendekatan-pendekatan yang lebih terintegrasi, tindakan tambahan/pelengkap, dan 

kerangka kelembagaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Studi ini tidak dirancang 

untuk untuk membahas semua sektor air secara menyeluruh, karena sudah sangat banyak 

studi terperinci yang dilakukan di wilayah dan kota di Jabodetabek. Sebaliknya, studi ini 

menggunakan kerangka IUWM untuk memanfaatkan berbagai kegiatan sektoral yang 

sedang berjalan sebagai pemicu. Dari segi tersebut, studi ini menghubungkan berbagai 

risiko kerawanan air dengan perencanaan umum serta inisiatif pembangunan di seluruh 

wilayah Jabodetabek, dan dengan itu mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat dipadukan 

untuk mencapai hasil yang optimal.

10. Oleh karena itu, studi ini fokus pada konteks kelembagaan, mengkaji hal-hal yang 

saling melengkapi, kontinjensi, dan sinergi menuju IUWM. Laporan ini menjembatani 

perspektif tingkat nasional dan daerah tentang kompleksitas IUWM dengan menerapkan 

suatu kerangka (dapat merujuk pada laporan Kerangka Nasional IUWM), dan memosisikan 

peran kementerian/lembaga utama – seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), dan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) – berdampingan dengan proses perencanaan dan 

pembangunan serta perspektif pemerintah kabupaten/kota di Jabodetabek. Rekomendasi 

laporan ini dimaksudkan untuk mendorong dilakukannya intervensi langsung yang 

Gambar 3 : Elemen Solusi-Masalah Sistem Air Minum Perkotaan Jabodetabek

Sumber: Diadaptasi dari Water Partnership Program 2016.
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Pencemaran air 
tanah/permukaan

Material yang 
dak berpori

Air limbah yang 
dak terolah

Sistem drainase 
kurang terjaga

Pembatasan 
pengambilan 
air tanah

Penurunan muka tanah

Pengambilan 
air tanah dalam
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12. Jabodetabek menghadapi tantangan berat di seluruh unsur sistem air perkotaan. Di 

seluruh wilayah, akses ke air rendah dan permintaan air meningkat, sehingga mendorong 

masyarakat untuk mencari sumber air alternatif, yang mengakibatkan pengambilan air 

tanah yang berlebihan dan penurunan tanah permanen. Penurunan tanah merusak sistem 

pengelolaan banjir yang sudah tidak lagi mampu mengatasi banjir parah yang menahun. 

Sementara itu, rendahnya tingkat pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah yang aman 

memperburuk kualitas air, dan mempengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

Bagian ini menjelaskan gambaran umum dari masing-masing subsektor air yang saling 

terkait dan masalah yang dihadapi.

1.2.1. Pengelolaan banjir dan air hujan

13. Banjir berulang di Jabodetabek berdampak besar pada kehidupan dan harta benda  

diakibatkan oleh tiga jenis bahaya banjir – hujan di hulu, peristiwa hujan lokal, dan 

fluktuasi pasang surut. Peristiwa paling parah dalam dua dekade terakhir terjadi pada 

Februari 2007, ketika banjir mengakibatkan 57 kematian dan lebih dari 400.000 orang 

terdampak, serta menyebabkan kerugian sekitar US$900 juta (Bank Dunia 2019b). Pada 

awal 2020, banjir di Jabodetabek menyebabkan 66 korban jiwa dan menelan biaya sekitar 

Rp 5,2 triliun atau US$370 juta (Bappenas 2020). Gambar 4 menunjukkan luasan banjir 

yang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) digambarkan sebagai 

banjir terparah sejak bencana 2007. Meskipun data dalam gambar 4 tidak lengkap untuk 

1.2. Tinjauan risiko air dan pembangunan perkotaan di Jabodetabek

dapat dijalankan dalam jangka pendek. Laporan ini juga diharapkan dapat memperkuat 

basis pengetahuan dan keahlian untuk menghasilkan pendekatan perencanaan dan 

pengembangan kelembagaan yang lebih strategis dalam jangka panjang. Hal ini akan 

membutuhkan proses pelibatan yang berkelanjutan dan berulang.

11. Laporan ini disusun sebagai berikut.  Bagian 1.2 menguraikan risiko-risiko utama terkait air 

di Jabodetabek. Bagian 1.3 menjelaskan kompleksitas struktur tata kelola yang membentuk 

sistem air perkotaan di wilayah ini. Bagian 2 menjelaskan metodologi kolaboratif yang 

digunakan untuk penelitian ini. Bagian 3 menyajikan analisis dan visualisasi data kuantitatif, 

sedangkan bagian 4 menyajikan temuan tentang upaya IUWM yang dilaksanakan saat ini 

di Jabodetabek, yang diperoleh dari data kualitatif pelengkap yang dikumpulkan secara 

periodik. Selanjutnya, bagian 5 menyajikan rekomendasi. Laporan ini dimaksudkan untuk 

digunakan sebagai titik masuk memahami risiko air yang paling mendesak di Jabodetabek 

dan disandingkan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih luas. Studi 

ini juga berfungsi sebagai landasan bagi sejumlah pedoman awal reformasi kelembagaan 

dan langkah-langkah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah lintas sektor terkait 

dengan ketahanan air.
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Gambar 4 : Genangan banjir pada awal 2020
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seluruh Jabodetabek, namun skala dampaknya jelas. Warna merah pada gambar ini 

mewakili wilayah kelurahan yang tergenang berulang kali, dan titik-titik pada gambar 

memperlihatkan kedalaman banjir, yang dapat memberikan gambaran tentang besar dan 

luasnya banjir. Kondisi banjir puncak cenderung terjadi pada awal setiap tahun, tetapi 

tidak jarang juga terjadi sepanjang perubahan musiman. Awal 2021 juga serupa tingkat 

keparahannya.

Kejadian Banjir, 2020: Jumlah kejadian banjirPeta Area
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14. Jabodetabek rawan banjir akibat hujan lokal karena sistem dan pengelolaan drainase 

yang buruk, sementara wilayah hilir juga terkena banjir akibat curah hujan tinggi di DAS 

bagian hulu yang mengirimkan air dalam jumlah besar. Bagian terpadat dari wilayah 

metropolitan terletak di dataran aluvial datar yang dibatasi oleh perbukitan di selatan. 

Kondisi hujan orografis – meningkatnya curah hujan yang disebabkan oleh ketinggian 

– menghasilkan risiko banjir yang signifikan. Kejadian hujan dengan intensitas tinggi di 

daerah hulu, terutama pada puncak musim hujan, memindahkan volume air yang besar 

ke dataran hilir yang padat penduduk. Selama tiga dekade terakhir, risiko banjir musiman 

telah diperburuk oleh pembangunan di hulu dan alih guna lahan, sehingga mengurangi 

kapasitas retensi DAS bagian hulu dan mempercepat laju dan volume pengiriman ke 

hilir. Manajemen risiko banjir di Jabodetabek tidak memadai dan sebagian besar tidak 

terkoordinasi di seluruh daerah, dan kejadian curah hujan di seluruh wilayah dapat 

memicu banjir (Hahm dan Fisher 2011; Bank Dunia 2019b). Pengelolaan limbah padat serta 

pengendalian dan pemeliharaan sedimentasi yang tidak memadai dan tidak efektif juga 

menciptakan penyumbatan tambahan dalam sistem drainase.

15. Banjir diperkirakan akan menjadi lebih sering dan parah karena penurunan tanah, 

perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan kota, peningkatan kepadatan, dan 

perubahan iklim. Beberapa studi telah memodelkan genangan banjir di masa depan 

untuk Jakarta hingga tahun 2050. Takagi et al. (2016) memproyeksikan kenaikan 86 persen 

luasan zona risiko banjir. Sebagian besar disebabkan oleh faktor penurunan tanah yang 

diperkirakan akan meningkat tajam setelah tahun 2025. Risiko banjir pesisir dan sungai 

juga meningkat karena penurunan tanah. Penurunan permukaan tanah membahayakan 

struktur hidrogeologi dasar Jabodetabek sepanjang garis pantai utaranya, merusak strategi 

pengelolaan banjir yang ada yang dirancang untuk mengalirkan air banjir ke laut (Budiyono 

et al. 2015). Penurunan permukaan tanah yang diamati berhubungan dengan pengambilan 

air tanah yang berlebihan, proses pengendapan alami, dan faktor pemuatan, yang jika 

ditambah dengan fluktuasi pasang surut dan naiknya permukaan laut, dapat menimbulkan 

ancaman signifikan terhadap sistem pengelolaan banjir yang tidak diantisipasi pada saat 

dibangun (Abidin et al. 2011).

16. Rencana pengelolaan banjir di Jabodetabek selama ini diprakarsai dan dilaksanakan oleh 

Kementerian PUPR.  Sungai, kanal, saluran pembuangan, dan saluran air dikendalikan dan 

dipelihara di bawah koordinasi yang kompleks antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 

KemenPUPR, dan pemerintah daerah (Bank Dunia 2011). Anggaran untuk pemeliharaan 

saluran sering tidak dapat diserap karena belum adanya persiapan kegiatan terkait oleh 

lembaga pemerintah lainnya.

17. Rencana induk banjir untuk Jabodetabek bergantung pada sistem polder yang 

diperkenalkan pada abad ketujuh belas dan terakhir diperbarui pada tahun 1975, yang 

masih tidak memadai untuk skala pertumbuhan kawasan. Orientasi ruang kota dan 
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pengembangan layanan publik sangat terkait dengan masa lalu kolonialnya: sistem banjir 

didasarkan pada prinsip-prinsip Belanda, mengarahkan air ke titik terendah di kawasan dan 

memompanya ke dalam sistem kanal yang mengalir ke laut (Silver 2008; Kooy dan Bakker 

2008). Sistem drainase lingkar skala besar yang diajukan dalam rencana induk tahun 1975 

akhirnya menghubungkan Kanal Banjir Timur dan Barat untuk melindungi daerah dataran 

rendah. Namun, skala pembangunan yang tidak terduga di Jabodetabek belum tercermin 

dalam rencana induk banjir terkini. Selanjutnya, penurunan tanah yang ekstrem sepanjang 

wilayah pesisir mengakibatkan rusaknya infrastruktur pengendali banjir, memperlambat 

pengaliran air, dan menyebabkan berulangnya masalah yang membutuhkan peningkatan 

kapasitas pemompaan. Proyek Penanggulangan Banjir Darurat Jakarta (Jakarta Urgent 

Flood Management Project) yang didukung Bank Dunia membantu upaya rehabilitasi 

sistem pengelolaan banjir DKI Jakarta yang ada dan memulihkannya ke kapasitas desain 

awal. Upaya ini dilakukan melalui pengerukan dan perbaikan tanggul, serta mendukung 

pembentukan program pemeliharaan untuk menjaga sistem bekerja pada kapasitas 

yang dimaksudkan. Sementara itu, perencanaan induk skala besar telah dilakukan untuk 

mengatasi urbanisasi yang tidak terduga dan mengevaluasi kembali kondisi yang muncul 

dari terganggunya dasar-dasar pengelolaan banjir akibat penurunan tanah. Proses ini 

menghasilkan terbentuknya suatu komisi nasional, yang diformalkan sebagai program 

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Karena dimensinya yang lintas 

sektoral, program ini diawasi oleh kementerian koordinator (Bappenas 2016). NCICD 

berencana untuk membangun tanggul sepanjang 33 kilometer yang mengelilingi Teluk 

Jakarta di 12 lokasi berbeda, menambah tujuh stasiun pompa baru dan memutakhirkan 

empat stasiun pompa yang ada (lihat KPPIP, n.d.).

18. Banyak permukiman berpenghasilan rendah terletak di daerah yang berisiko tinggi 

banjir. KemenPUPR memperkirakan bahwa 71.000 rumah tangga berpenghasilan rendah 

(angka yang dikutip dalam Rukmana dan Indraprahasta 2020) tinggal di permukiman 

informal sepanjang sungai dan tanggul DKI Jakarta sehingga rentan mengalami banjir 

paling parah. Studi ini juga akan menunjukkan dampak geografis luas dari banjir di seluruh 

Jabodetabek, menyoroti bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi 

hambatan adaptasi tambahan untuk dapat menghadapi banjir di seluruh wilayah. Kondisi 

ini menimbulkan risiko bagi manusia dan harta benda, dan meningkatkan risiko penyakit 

bawaan air akibat kondisi lingkungan air yang terdegradasi. Untuk DKI Jakarta, Peraturan 

Gubernur No. 90/2018 mengamanatkan peningkatan kualitas permukiman, dengan fokus 

pada perbaikan drainase dan perluasan layanan air limbah. Program KOTAKU yang 

dilaksanakan KemenPUPR bekerja untuk mengatasi elemen-elemen yang peka air dalam 

program perbaikan kawasan kumuh dan perumahan (lihat KOTAKU 2017). Namun demikian, 

inisiatif spesifik lokasi dan regional seperti ini perlu lebih diintegrasikan ke dalam inisiatif 

perencanaan dan pembangunan dalam skala besar untuk mengatasi risiko yang lebih luas 

seputar banjir, drainase, dan kualitas air.
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1.2.2. Sumber daya air

19. Jabodetabek bergantung pada sumber air yang terletak di luar wilayah metropolitan, dan 

beberapa daerah sudah menghadapi kendala sumber daya. Infrastruktur air utama yang 

memasok Jabodetabek,  contohnya Waduk Jatiluhur yang memasok 345.600 meter kubik air 

per hari, dibagi antara DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Karawang. Bendungan 

Karian yang saat ini sedang dibangun (dengan kapasitas 315 juta meter kubik dan perkiraan 

pasokan 276.500 meter kubik per hari) diperkirakan akan selesai pada 2021. Tambahan 

pasokan air dari bendungan ini akan didistribusikan ke Kabupaten Lebak, Kabupaten dan 

Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta melalui SPAM Karian-Serpong yang 

diperkirakan selesai pada 2023. Kendala sumber daya sudah dialami di beberapa lokasi di 

wilayah tersebut. Hal ini paling nyata terlihat di DKI Jakarta, yang 94 persen pasokan air 

curahnya bergantung pada sumber di luar wilayah administrasinya. PDAM kabupaten dan 

kota lainnya di Jabodetabek mengandalkan air permukaan dan instalasi pengolahan air 

melalui layanan umum yang terkadang didukung oleh operator swasta, dilengkapi dengan 

proyek pasokan air pendukung yang lebih kecil untuk masyarakat perdesaan, dan melalui 

inisiatif-inisiatif berbasis masyarakat lainnya.

20. Pasokan air baku tidak mencukupi untuk memenuhi cakupan air perpipaan 100 persen 

di Jabodetabek, dengan kekurangan sebesar 52 meter kubik per detik (atau 51.940 

liter per detik), berdasarkan perkiraan data pasokan dan permintaan air tahun 2019. 

Untuk air perpipaan di antara penduduk di wilayah layanan PDAM, infrastruktur saat 

ini beroperasi dengan perkiraan defisit 18,5 meter kubik per detik di Jabodetabek. Pada 

tahun 2020, Bappenas memperkirakan defisit pasokan air baku di Jabodetabek sebesar 

22 meter kubik per detik karena keterbatasan kapasitas kelembagaan. Estimasi-estimasi 

yang ada bervariasi karena perbedaan asumsi dan proyeksi, namun jelas bahwa pasokan 

air baku tidak dapat memenuhi bahkan kebutuhan air perpipaan saat ini di Jabodetabek. 

Karena permintaan terus meningkat, perkiraan menunjukkan bahwa pasokan tambahan 

dari Bendungan Karian sekali pun tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan air 

perpipaan di masa depan dalam skenario business as usual (tidak ada perubahan dari yang 

biasa dilakukan). Rencana untuk meningkatkan penyediaan layanan dan menghubungkan 

pelanggan dengan jaringan distribusi tentunya akan meningkatkan permintaan air dalam 

jumlah besar. Beralih dari ketergantungan berlebihan pada air tanah adalah hal yang 

sangat penting, tetapi ini akan membutuhkan investasi dalam infrastruktur air perpipaan, 

manajemen permintaan, dan sistem sumber air alternatif untuk memenuhi defisit pasokan 

air perpipaan.

21. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sumber daya air yang tersedia melalui 

peningkatan efisiensi, manajemen permintaan, dan kampanye penggunaan kembali dan 

daur ulang air, terutama untuk penggunaan selain air minum. Tingkat kehilangan air 

saat ini dalam sistem transfer dan distribusi air cukup tinggi (lihat bagian 3.2). Namun, 
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1.2.3. Persediaan air

22. Cakupan dan keandalan pasokan air perpipaan di Jabodetabek cukup rendah dan 

kurang merata, sehingga banyak konsumen bergantung pada moda akses alternatif 

yang memperburuk penurunan tanah. Daerah berpenghasilan menengah dan tinggi serta 

pengguna komersial dan industri sering mengandalkan pengambilan air tanah menggunakan 

sumur dalam, sedangkan daerah berpenghasilan rendah mengandalkan sumur dangkal. 

Pengambilan dari akuifer dalam yang berlebihan dan meluas menyebabkan kekhawatiran 

tersendiri karena penurunan tanah menjadi semakin intensif. Studi gabungan berbasis 

geodesi dan GPS menunjukkan penurunan muka tanah sebesar 15 hingga 25 sentimeter per 

tahun sepanjang pesisir utara Jabodetabek, dan analisis penginderaan jauh menunjukkan 

tingkat penurunan tanah antara 9,5 dan 21,5 sentimeter per tahun, yang menegaskan bahwa 

laju penurunan tanah yang cepat disebabkan oleh pengambilan air tanah baik di kawasan 

industri dan kawasan penggunaan campuran (Chaussard et al. 2013). Oleh karena itu, ada 

kebutuhan mendesak untuk menyediakan pasokan air yang memadai melalui layanan air 

perpipaan untuk menghentikan penggunaan air tanah. Mengingat tingkat penggunaan air 

tanah yang ada, perluasan pasokan air perpipaan yang memadai menyiratkan perlunya 

mengamankan sumber daya air tambahan. Upaya ini harus dilengkapi peningkatan efisiensi 

melalui manajemen permintaan dan memperkenalkan sumber-sumber alternatif untuk 

non air minum.

23. Sebagian besar sambungan air perpipaan Jabodetabek dilayani oleh PDAM milik 

pemerintah kota atau kabupaten (PDAM), kecuali di DKI Jakarta.  Di DKI Jakarta, PDAM 

dimiliki oleh pemerintah provinsi dan layanan disediakan oleh dua perusahaan konsesi 

swasta. Pihak swasta juga terlibat dalam pembangunan dan pengoperasian instalasi 

pengolahan air di Tangerang dan Bekasi. Karena tanggung jawab pasokan air diserahkan 

kepada pemerintah daerah di bawah sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia, 

koordinasi dan kolaborasi dalam penyediaan layanan di seluruh kawasan metropolitan 

menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal sepanjang perbatasan. 
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sejauh ini, pemerintah daerah lebih memprioritaskan infrastruktur sumber daya air baru 

daripada langkah efisiensi. Rata-rata konsumsi air rumah tangga di Jabodetabek sekitar 

150 liter per kapita per hari (lpcd), sedangkan standar pelayanan minimum adalah 100 

lpcd. Meskipun beberapa bangunan komersial dan pengembang swasta menerapkan 

penggunaan kembali atau daur ulang air di dalam properti mereka, insentif keseluruhan 

dan langkah-langkah lain untuk mendukung konservasi air masih terbatas. Sementara 

itu, jumlah orang yang terlayani oleh infrastruktur air di Jabodetabek pada 2019 adalah 

12,1 juta, dan proyeksi mengarah pada 22,5 juta orang yang akan dilayani pada 2025. 

Dengan rencana ekspansi yang ambisius tersebut, upaya untuk meningkatkan efisiensi, 

manajemen permintaan, penggunaan kembali dan daur ulang air harus memainkan peran 

penting dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air di masa depan.



1.2.4. Sanitasi dan pengelolaan air limbah

27. Wilayah Jabodetabek adalah salah satu wilayah dengan jangkauan saluran air limbah 

yang terendah di dunia. Sekitar 90 persen DKI Jakarta menggunakan sistem pengolahan 

air limbah onsite (jamban atau septic tank). Beberapa pengembang swasta mengoperasikan 

fasilitas pengumpulan dan pengolahan skala kecil di pengembangan real estat kelas atas, 

tetapi semua air limbah lainnya di Jabodetabek dikelola di tingkat rumah tangga melalui 

sistem di tempat tersebut. Sistem-sistem ini bervariasi kualitas dan pemeliharaannya; 

kebanyakan di bawah standar dan tidak dipelihara secara teratur, yang mengakibatkan 

tingginya pencemaran air tanah di sekitar mereka (DLH DKI Jakarta 2020).

Tantangan koordinasi ini dan keengganan pemerintah daerah untuk berkolaborasi 

mengakibatkan banyak rumah tangga tidak terlayani, atau dalam beberapa kasus, 

lingkungan yang dilayani oleh penyedia layanan yang tumpang tindih (misalnya, Kota dan 

Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi).

24. Semua PDAM di Jabodetabek diklasifikasikan sebagai “sehat” berdasarkan hasil audit 

kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, tetapi masih memiliki cakupan pelayanan 

yang rendah. Kinerja PDAM dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator kinerja keuangan, 

penyelenggaraan layanan, kinerja operasional, dan sumber daya manusia (lihat laporan 

Kerangka Nasional IUWM). Umumnya, PDAM di Jabodetabek memiliki profitabilitas yang 

buruk, cakupan jaringan distribusi yang rendah, pelayanan belum tersedia secara kontinu, 

dengan tekanan air rendah, memiliki tingkat air tak berekening yang tinggi dan inefisiensi 

operasional lainnya.

25. Air minum dalam kemasan menyebar di semua rumah tangga.  Pada 2010, ketika sensus 

terakhir dilakukan, dari semua daerah di Jabodetabek, hanya 12 persen penduduk yang 

menggunakan air perpipaan sebagai sumber air minum utama mereka. Pada tahun 2020, 

tingkat akses yang sama ini menyiratkan bahwa lebih dari 29 juta orang bergantung pada 

sumber air non-perpipaan. Rumah tangga di semua tingkat pendapatan hampir secara 

eksklusif membeli air minum dari perusahaan air kemasan atau tempat air isi ulang, 

sebuah fenomena yang semakin besar implikasinya di seluruh Indonesia (Bank Dunia 2020). 

Kerentanan penduduk termiskin meningkat secara tidak proporsional akibat kurangnya 

akses ke air bersih dan terjangkau. Ini dibahas lebih lanjut di bagian 3 dari laporan ini.

26. Selain PDAM, pengembang properti swasta juga membangun dan mengoperasikan 

jaringan distribusi air di proyek-proyek mereka yang lebih besar. Pengembang tersebut, 

antara lain, Pantai Indah Kapuk, Lippo Karawaci, Summarecon (di Bekasi dan Serpong), 

BSD City, Bintaro Jaya, dan Alam Sutera. Kawasan industri juga mencari akses air sendiri. 

Sebagian perusahaan swasta ini memperoleh sumber daya langsung dari air permukaan 

dan/atau air tanah, dan yang lainnya membeli pasokan air curah dari PDAM setempat.
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1.2.5. Kualitas lingkungan air

30. Kualitas lingkungan sumber air baku yang buruk di Jabodetabek. Pada tahun 2016, 

semua sungai besar di Jabodetabek (Cidurian, Cisadane, Ciliwung, Citarum, dan Bekasi) 

tercemar pada tingkat sedang hingga berat menurut indeks pencemaran Indonesia, yang 

memperhitungkan indikator fisik, kimia, dan biologis (KLHK 2016). Tingkat nitrat, fosfat, dan 

amonia semuanya melebihi ambang batas, menunjukkan tingginya kadar efluen dan limbah 

organik, pertanian, dan domestik yang mengalir tanpa diolah ke perairan Jabodetabek. 

Logam berat (timbal, merkuri, dan lain-lain) yang berasal dari limbah industri dan perkotaan 

juga melebihi ambang batas standar, mencerminkan tingkat akumulasi yang diamati pada 

kerang hijau dan ikan di Teluk Jakarta (Riani et al. 2018). Studi tentang kualitas air berulang 

kali menunjukkan buruknya kualitas air yang mengalir ke Teluk Jakarta, di mana air limbah 

kota menyumbang 70–80 persen polutan (Dsikowitsky et al. 2018). Kualitas air baku yang 

buruk memiliki implikasi negatif bagi lingkungan, kesehatan, dan pasokan air minum.

31. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015–2019), 

pemerintah pusat mengidentifikasi 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas untuk 

direhabilitasi, tiga di antaranya melintasi kawasan Jabodetabek: DAS Cisadane, 

Ciliwung, dan Citarum. Namun, inisiatif untuk bertindak berdasarkan prioritas ini masih 

terbatas. Selain program Citarum Harum yang disebutkan sebelumnya, ada juga inisiatif 

Gerakan Ciliwung Bersih (GCB). GCB dibentuk pada tahun 1989 oleh Kementerian Negara 

Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH), bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan 

berbagai instansi pemerintah daerah DKI Jakarta – Gubernur DKI, Dinas Lingkungan Hidup 
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28. Aturan mengenai pengelolaan limbah cair masih belum memadai dan sebagian besar 

limbah dibuang secara ilegal ke badan air, dan bukan disalurkan ke instalasi pengolahan. 

Operator truk swasta dan pemerintah daerah mengumpulkan limbah sesuai permintaan, 

meskipun metode penyedotan terjadwal sedang dikembangkan di beberapa kota. Instalasi 

pengolahan limbah, yang dikelola oleh pemerintah daerah, biasanya dibangun di pinggiran 

wilayah mereka. Aksesnya sulit dan mahal, dan fasilitasnya mengalami kekurangan 

kapasitas, sumber daya manusia yang tidak terlatih, dan pemeliharaan yang tidak teratur.

29. Rencana untuk memperluas cakupan sanitasi di DKI Jakarta sedang berlangsung.  

Lima belas zona layanan telah ditetapkan, salah satunya saat ini dilayani oleh instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL) Setiabudi. Di empat zona tambahan, pembangunan jaringan 

saluran air limbah dan peningkatan layanan di lokasi sedang berlangsung; pada tahun 

2022, cakupan 26 persen baik untuk layanan on-site dan off-site diharapkan akan dicapai di 

DKI Jakarta. Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan sudah mulai membangun 

jaringan saluran air limbah skala kecil dengan sistem pengolahan off-site, meskipun sistem 

ini beroperasi pada skala yang sangat terbatas dibandingkan dengan seluruh jumlah 

penduduk.



1.2.6. Perubahan Iklim dan Ketahanan

33. Perubahan iklim meningkatkan risiko banjir di Jabodetabek dengan menghasilkan 

intensitas curah hujan yang lebih tinggi di daerah hulu dan menyebabkan kenaikan 

permukaan laut. Meski efek penurunan tanah menimbulkan ancaman yang semakin 

mendesak dan semakin cepat terhadap pesisir Jabodetabek dan sistem pengelolaan banjir, 

peningkatan paparan banjir akibat perubahan iklim menengarai adanya peningkatan 

risiko banjir (Fuchs 2010; Firman et al. 2011). Wilayah khatulistiwa Pasifik diperkirakan 

mengalami kenaikan permukaan laut 30 persen lebih tinggi dari rata-rata global, yakni 

rata-rata kenaikan permukaan laut (SLR) hingga 1 meter pada tahun 2100 di bawah skenario 

emisi menengah, dan kemungkinan beberapa meter di bawah skenario emisi business-as-

usual. Sementara itu, curah hujan dengan intensitas yang lebih besar di elevasi atas, yang 

disebabkan oleh pergeseran proses iklim, menimbulkan risiko banjir karena volume air 

yang lebih besar dan penyaluran yang lebih cepat ke daerah hilir yang sudah jenuh.

34. Akibat ancaman perubahan iklim ini, sangat mendesak bagi Jabodetabek untuk 

menerapkan langkah-langkah adaptasi untuk membangun ketahanan. NCICD mencakup 

langkah-langkah adaptasi pengendalian banjir skala besar. Yang paling menonjol di 

antaranya adalah tanggul laut di Jakarta Utara. Selain itu, ada sejumlah tindakan mitigasi 

yang sedang berjalan, seperti hutan kota dan sistem waste-to-energy yang dirancang 

untuk meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya. Langkah-langkah mitigasi ini 

belum menghasilkan dampak yang signifikan untuk mengurangi jejak karbon DKI Jakarta, 

terutama karena pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali terus berlanjut di seluruh 

wilayah.
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Daerah (DLHD), Bappeda, dan PAM Jaya. Ini diikuti dengan membangun kerangka multi-

pemangku kepentingan yang melibatkan Universitas Indonesia, kelompok masyarakat 

setempat, dan pemangku kepentingan swasta. GCB menyelenggarakan acara, seminar, 

peningkatan kapasitas, dan kegiatan sosialisasi masyarakat, yang bertujuan untuk 

membangun persatuan dan memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan untuk 

perlindungan dan konservasi DAS Ciliwung, terutama di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. 

Namun demikian, di seluruh daerah tangkapan hujan dan daerah aliran sungai, belum ada 

rencana yang memadai dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas air baku.

32. Pada 2019, 50 persen akuifer air tanah di DKI Jakarta ditemukan tercemar ringan dan 

20 persen tercemar sedang hingga berat. Fecal coliform dan total coliform dalam jumlah 

yang signifikan ditemukan di akuifer yang tercemar berat akibat buruknya pemeliharaan 

fasilitas sanitasi dan septic tank (DLH DKI Jakarta 2020). Selain itu, akuifer di Jakarta Utara, 

Barat dan Timur ditemukan mengandung konsentrasi garam (natrium klorida) yang sangat 

tinggi, yang berhubungan dengan intrusi air asin (BKAT 2016).



1.2.7. Pengelolaan Limbah Padat

35. Pengelolaan limbah padat terkait erat dengan air limbah dan sanitasi. Kondisi di 

Jabodetabek menghadirkan tantangan tambahan bagi kesehatan masyarakat dan 

memengaruhi kelayakan huni secara keseluruhan, serta menghadirkan hambatan yang 

signifikan bagi upaya pengelolaan banjir. Tabel 3 menunjukkan jumlah sampah yang 

dihasilkan oleh masing-masing kabupaten atau kota, dan jumlah yang berakhir di TPA 

pada tahun 2019 dan di sungai pada tahun 2015. Meskipun berasal dari tahun yang berbeda, 

angka-angka tersebut dapat menggambarkan seberapa besar jumlah sampah yang masuk 

ke sungai-sungai di Jabodetabek. Pada 2020, sampah padat yang dihasilkan dilaporkan 

lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena COVID-19; karena orang-orang bekerja dari 

rumah, lebih banyak sampah plastik dihasilkan di sebagian besar daerah (Fauzan 2020).

Tabel 3: Sampah Yang Dihasilkan, Dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan yang Bermuara di 
Sungai-sungai di Jabodetabek

5 Mantalean 2019.
6 Nursastri 2019.
7 Faisol 2020.
8 “Setiap Hari” 2021.
9 Ikbal dan Ismail 2020.
10 Mantalean 2019.
11 Fatubun 2019.
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12 Ikhsan dan Assifa 2020.
13 Saudale 2020.
14 Rajaguguk 2019.
15 Nurdiansyah dan Yolandha 2020.
16 Mantalean dan Parnistik 2019.
17 Panduwinata 2020.
18 Fauzan 2020.

19 Septalisma 2019.
20 Masqudi dan Jarkasih 2020.

Sampah padat 
yang dihasilkan 
pada 2019 
(ton/hari)

Sampah padat 
yang dihasilkan 
pada 2020 
(ton/hari)

Jumlah yang 
masuk ke 
sungai pada 
20155 (ton/hari)

Jumlah yang 
dikirim ke TPA 
(ton/hari)

TPA



1.2.8. Kesehatan

38. Risiko kesehatan akibat penyakit yang ditularkan melalui air banyak terjadi di 

Jabodetabek. Di seluruh wilayah, pada 2019, lebih dari 900.000 kasus diare dilaporkan 

(tabel 4). Di DKI Jakarta, 10 persen kematian pasca kelahiran (1–11 bulan) dan 10,4 persen 

kematian balita (1-4 tahun) pada 2019 disebabkan oleh diare, yang merupakan penyebab 

kematian kedua pada kelompok usia tersebut setelah pneumonia (Kemenkes 2020). Angka-

angka tersebut menjadi alasan kuat bagi upaya yang lebih terpadu untuk meningkatkan 

kualitas air lingkungan, akses ke infrastruktur sanitasi, dan sosialisasi ke masyarakat 

tentang praktik kebersihan yang lebih baik.

39. Demam berdarah adalah risiko kesehatan terkait air lainnya yang signifikan di 

Jabodetabek. Khususnya pada musim hujan, banjir dan retensi air menyebabkan 

peningkatan populasi nyamuk Aedes, vektor virus dengue (Kemenkes 2020). Pada 2019, 

di DKI Jakarta, angka kejadian demam berdarah per 100.000 penduduk adalah 82,5, jauh 

di atas angka kejadian nasional sebesar 51,5 (Kemenkes 2020). Angka kejadian dan Case 

Fatality Rate (CFR) penyakit demam berdarah pada 2019 di Jabodetabek dapat dilihat pada 

36. Ada banyak sekali tantangan di sepanjang rantai layanan limbah padat. Rantai ini 

dimulai dengan pengumpulan menggunakan truk dan transportasi ke instalasi transfer. 

Tergantung jenisnya, sampah kemudian dipindahkan ke berbagai instalasi pengolahan, 

dan akhirnya berakhir di salah satu dari 11 TPA dengan berbagai ukuran yang tersebar 

di seluruh Jabodetabek. Di antara tantangan selama proses tersebut adalah tidak 

memadainya sistem pengumpulan lokal, kekurangan truk sampah, masalah manajemen di 

stasiun transfer, dan masalah signifikan di tempat pembuangan sampah. Semua TPA telah 

melebihi kapasitasnya, sehingga terjadi penumpukan sampah yang sangat besar di lokasi-

lokasi tersebut. Kondisi tersebut juga mengakibatkan kejadian pembuangan terbuka dan 

pencemaran badan air yang signifikan, terutama di dalam dan sekitar lokasi TPA. Tingginya 

limbah padat, terutama sampah plastik di saluran air, juga secara signifikan menghambat 

efektivitas sistem pengendalian banjir.

37. Manajemen yang buruk di tempat pembuangan sampah diketahui menghasilkan ledakan 

metana dan “longsoran” berbahaya yang mengungkap kondisi kelebihan beban dan 

degradasi dari tempat-tempat ini. Kondisi ini khususnya mempengaruhi banyak sekali 

pemulung yang mencari peluang mata pencaharian di lokasi tersebut. Tempat pembuangan 

sampah baru direncanakan akan mulai beroperasi dalam waktu dekat – misalnya, TPA 

Regional Lulut-Nambo di Kabupaten Bogor yang akan mulai beroperasi pada 2022, yang 

akan melayani beberapa pemerintah daerah serta insinerator waste-to-energy yang akan 

dibangun di DKI Jakarta. Informasi tambahan tentang pengelolaan limbah padat tersedia 

pada Lampiran 4.
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Populasi
2019

Diare Demam Berdarah Dengue

Jumlah
kasus

Tingkat
Kejadian (%)

Jumlah
kasus

Tingkat
Kejadian (%)

Tingkat Kasus
Kematian (%)

40. Bagian dari laporan ini telah menunjukkan risiko air yang saling terkait dan beragam 

yang dihadapi Jabodetabek. Sementara risiko-risiko ini sangat penting bagi masa depan 

Jabodetabek, studi ini selebihnya berfokus pada manajemen risiko banjir, pasokan 

air, dan layanan sanitasi. Fokus ini dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan. Pertama, 

ketiga subsektor air ini adalah subsektor di mana pemerintah daerah dapat dan memang 

memainkan peran utama dalam desain dan tindakan kebijakan, mengampu inovasi dan 

fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal, sejalan dengan pendekatan IUWM. Di 

sisi lain, pengembangan sumber daya air lintas-daerah skala besar dan upaya perlindungan 

pesisir dipimpin oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang 

atau kapasitas untuk berkontribusi secara signifikan terhadap rancangan kebijakan di 

bidang-bidang ini. Kedua, struktur kelembagaan dan peraturan untuk subsektor yang 

kami pilih sudah mapan dan memberikan landasan yang kuat untuk mengadopsi IUWM. 

Di subsektor lain, terutama pengelolaan air tanah dan penurunan muka tanah, dibutuhkan 

kejelasan yang lebih besar tentang kerangka kelembagaan sebelum IUWM dapat diadopsi 

dan berguna. Ketiga, target kebijakan yang jelas dan ambisius telah ditetapkan untuk 

akses ke pasokan air dan sanitasi dan untuk pengelolaan banjir, dan tanggung jawab untuk 

memenuhi target ini berada di pemerintah daerah. Hal ini menjadi pendorong yang kuat 

bagi pemerintah daerah untuk mencari, dan terlibat dalam pendekatan baru seperti IUWM.

Tabel 4: Diare dan Demam Berdarah Dengue 2019 di Jabodetabek
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tabel 4. Karena genangan air selama banjir menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk 

Aedes, pengelolaan banjir yang lebih baik berpotensi mengurangi risiko demam berdarah 

di Jabodetabek.



1.3. Tata Kelola

41. Terlepas dari perubahan-perubahan positif yang dilembagakan oleh UU Sumber Daya 

Air tahun 2019, lembaga yang mengatur siklus air di Jabodetabek sangat banyak dan 

terfragmentasi. Salah satu perubahan utama yang tercantum dalam Undang-Undang 

Sumber Daya Air membahas masalah permintaan yang saling bersaing, khususnya 

pertanyaan yang pernah menjadi kontroversi tentang pengelolaan air sebagai sumber daya 

publik (Maskur 2019). Namun demikian, berbagai ketentuan ini tidak sampai mengatur 

layanan air dan struktur PDAM (Bank Dunia 2021). Undang-Undang Sumber Daya Air 

secara spesifik  memprioritaskan air permukaan di atas air tanah dan memberi ketentuan 

tambahan untuk zonasi yang lebih baik di sekitar badan air, terutama di danau prioritas. 

Undang-undang tersebut juga mendorong perbaikan penting dalam pengelolaan data, 

pengumpulan data, dan transparansi, yang terintegrasi dalam kebijakan Satu Peta21 dan 

Satu Data nasional.

42. Struktur kelembagaan yang akan melaksanakan ketentuan hukum tersebut tercantum 

pada gambar 5. Pemetaan kelembagaan menyajikan keseluruhan struktur tata kelola air di 

Jabodetabek, menjelaskan berbagai skala dan mandat lembaga, serta alur-alur kerja sama 

mereka. Bagan ini menyoroti fragmentasi horizontal, vertikal, dan administratif, terutama 

dalam hal peran dan tanggung jawab terkait pengaturan dan pengelolaan sumber daya air. 

Beberapa kementerian memainkan peran kunci dalam menetapkan norma dan standar; 

namun, pemerintah daerah memiliki mandat utama untuk merencanakan, menganggarkan, 

melaksanakan, dan mengoordinasikan berbagai elemen penerapannya di daerah. 

Dengan menyoroti kelembagaan tata air DKI Jakarta dibandingkan dengan pemerintah 

daerah tetangga, pemetaan kelembagaan di gambar 5 secara khusus menggambarkan 

keterputusan antar daerah dari sisi tata kelola air, serta berbagai persoalan koordinasi 

intra-lembaga dalam pemerintah daerah atas urusan air (dibahas lebih lanjut di bagian 4).

43. Pengelolaan air di Jabodetabek semakin rumit akibat tata ruang yang tumpang tindih 

Kementerian PUPR menggunakan terminologi “Wilayah Sungai”, yang dibagi menjadi distrik 

air (lihat gambar 6, masing-masing citra A1 dan A2), untuk merencanakan dan membiayai 

pembangunan infrastruktur sumber daya air. Kementerian PUPR bekerja melalui balai 

yang berada di level provinsi dan bermitra dengan pemerintah daerah dalam pengaturan 

untuk membangun dan mengoordinasikan pemeliharaan. Secara paralel, KLHK memiliki 

kewenangan untuk mengelola lahan di dalam kawasan hutan, yang biasanya terletak di 

daerah hulu. Sebagian besar tugas pokok KLHK adalah untuk merencanakan pengelolaan 

hutan untuk produksi, rehabilitasi, perlindungan, atau konservasi, tetapi juga memiliki 

kewenangan atas pemantauan kualitas air, yang dijalankan pada tingkat DAS (Daerah 

Aliran Sungai atau DAS, gambar 6, citra A3, warna hijau).

21 Peraturan tentang Satu Peta dirinci dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.
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44. UU 23/2014 telah memulai beberapa perubahan penting dalam desentralisasi, khususnya 

dalam hal pengaturan sumber daya alam. Pemerintah daerah diberi wewenang melalui 

kepemimpinan terpilih untuk menjalankan beberapa fungsi pengelolaan air dalam batas-

batas administratif mereka (gambar 6, citra A4). Gambar 6 menunjukkan bagaimana 

batas-batas ini bersinggungan secara spasial dengan tumpang tindih kewenangan 

BBWS KemenPUPR, mandat DAS KLHK, dan wilayah administrasi pemerintah provinsi 

dan kabupaten atau kota. Setiap kegiatan kementerian-kementerian ini membutuhkan 

koordinasi dan keterlibatan yang erat dari organisasi-organisasi perangkat pemerintah 

daerah, yang menunjukkan tidak hanya pentingnya pengembangan kapasitas tetapi juga 

fungsi strategis utama untuk mendorong koordinasi antar daerah, khususnya seputar 

masalah keamanan air hulu-hilir.

45. Pemerintah daerah di Jabodetabek harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) 

dalam penyediaan layanan dasar, termasuk air minum dan sanitasi, sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah 2/2018. Sebagaimana secara tegas diatur dalam UU 23/2014, 

penyediaan air dan sanitasi berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Undang-

undang tersebut membuka peluang untuk mengembangkan kerja sama untuk memenuhi 

target melalui sekretariat bersama lintas daerah pemerintah daerah. Hingga saat ini, 

BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan) yang dibentuk sebelum UU 23/2014 disahkan, 

merupakan satu-satunya badan koordinasi kerja sama antar daerah di Jabodetabek. 

Oleh karena itu, studi ini juga secara eksplisit membahas berbagai mekanisme untuk 

memperbarui perjanjian kerja sama di bawah perubahan peraturan dan hukum yang 

dinamis.
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Gambar 6: Air dan Wewenang Tata Ruang di Jabodetabek
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46. Pendekatan studi ini melibatkan kerja sama dengan mitra pemerintah pusat dan daerah 

untuk mengidentifikasi berbagai tindakan prioritas yang sejalan dengan IUWM yang 

dapat diterapkan di Jabodetabek untuk menjawab persoalan ketahanan air. Pendekatan 

dimulai dengan membangun basis bukti untuk pemilihan dan koordinasi tindakan oleh 

pemangku kepentingan, diikuti dengan identifikasi hambatan terhadap adopsi IUWM di 

tingkat lokal, regional, dan nasional. Setelah itu, upaya ini secara strategis dimulai untuk 

memicu minat pemangku kepentingan untuk mengambil langkah kebijakan dan pendekatan 

yang inovatif untuk menjawab persoalan ketahanan air. Sesuai praktik terbaik IUWM, studi 

ini mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pembuat kebijakan sejak awal 

dalam proses pengumpulan dan analisis data serta dalam pengembangan rekomendasi. 

Gambar 7 menyajikan metodologi keseluruhan. Studi ini melibatkan tiga tahap, yang 

dijelaskan pada bagian-bagian berikut: i) pengumpulan data; ii) analisis dan visualisasi 

data; dan iii) pengembangan rekomendasi.

47. Data dikumpulkan sesuai indikator kunci yang berkaitan dengan banjir, pasokan air, dan 

sanitasi, dengan penekanan kuat pada data geo-lokal; temuan ini dilengkapi dengan 

informasi tentang tata kelola dan kerangka perencanaan. Data dikumpulkan dari basis 

data, laporan, dan rencana pemerintah di tingkat nasional dan daerah; artikel yang 

diterbitkan dalam jurnal akademik; dan kumpulan data dan laporan yang disiapkan oleh 

mitra pembangunan. Sumber utama data resmi (tercantum dalam Lampiran 1) mencakup 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), serta berbagai basis 

data lainnya yang dikelola oleh instansi terkait. Awalnya, tim studi menghubungi masing-

2  PENDEKATAN METODOLOGIS

Gambar 7: Desain Studi: Metode dan Keluaran

2.1. Pengumpulan data kolaboratif: Sumber, validasi, dan pendekatan   
    terhadap data yang hilang
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masing unit terkait di tingkat nasional dan daerah dengan permintaan data yang formal 

dan terperinci. Ini disusul oleh komunikasi langsung dengan staf instansi dimaksud. Sejak 

awal pengumpulan data, inti dari kegiatan memang berfokus pada kerja sama dengan 

pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek. Pendekatan ini memang sengaja memiliki 

dimensi pengembangan kapasitas dan tim studi berusaha mengidentifikasi cara-cara di 

mana pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data di lembaga-lembaga ini dapat 

ditingkatkan.

 

48. Seperti yang diduga, tim studi menghadapi tantangan yang cukup besar dalam 

menemukan data yang terkini, valid, andal, dan dapat dibandingkan, pada indikator-

indikator utama.  Tantangan-tantangan ini sebagian terkait dengan struktur pemerintahan 

yang terdesentralisasi di Indonesia, yang menyebabkan variasi dalam pengumpulan data 

antar aktor tingkat daerah, meskipun sudah ada pedoman nasional untuk memastikan agar 

pelaporan dapat seragam antar daerah. Selain itu, tidak ada insentif yang kuat dan hanya 

sedikit preseden di antara pejabat lokal terkait pembagian data dalam format yang sesuai 

untuk memungkinkan analisis komparatif dan perencanaan terkoordinasi yang sejalan 

dengan pendekatan IUWM. Selain itu, kemunculan pandemi COVID-19 tepat di tengah-

tengah periode pendataan, sehingga menghambat interaksi langsung dengan pejabat 

setempat dan membuat kunjungan lapangan tidak mungkin dilakukan.

49. Proses pengumpulan data mengungkapkan banyak kesenjangan dan inkonsistensi 

dalam data antar daerah. Misalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

diwajibkan untuk mengumpulkan data kejadian banjir setiap tahun. Namun, data tersebut 

tidak dikelola dengan baik, terbukti dengan sulitnya mengumpulkan data lengkap tentang 

banjir untuk periode 2013–2020 dari kesembilan wilayah administrasi tersebut. Sebaliknya, 

program-program donor sangat mudah membagi data mereka, khususnya UNFPA, dan 

kerja sama erat yang telah berlangsung lama antara pemerintah daerah dan masyarakat 

sipil melalui proyek USAID IUWASH-PLUS juga terbukti membantu.

50. Agar dapat memicu perubahan, data perlu disampaikan kepada pengambil keputusan 

dengan cara yang mudah dipahami. Studi ini terutama menggunakan peta untuk 

menerjemahkan data menjadi pesan. Peta dapat sangat baik menjelaskan sifat antar 

daerah dari banyak persoalan keamanan air serta potensi langkah terkoordinasi lintas 

batas administratif untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Peta membantu menjelaskan 

konteks dan mempermudah menjelaskan  masalah dengan cara yang dapat mengkatalisasi 

dan mempertahankan inisiatif IUWM. Peta juga menyoroti di mana data masih kurang. 

Premis politik yang lebih luas adalah bahwa pengambilan keputusan terkait kebijakan 

dan perencanaan akan diarahkan untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian 

bersama.

2.2. Analisis dan visualisasi data
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2.3. Lokakarya pemangku kepentingan: Verifikasi dan pelibatan

51. Data dikumpulkan pada sub-sektor tertentu: i) pengelolaan banjir dan air hujan; 

ii) pasokan air; dan iii) sanitasi dan air limbah. Untuk banjir, tim mencari data untuk 

menjawab beberapa pertanyaan sederhana: seberapa sering banjir terjadi, apa penyebab 

banjir, dan apa dampak langsungnya (yaitu, seberapa banyak rumah tangga yang terkena 

dampak banjir). Untuk penyediaan air, pendekatannya adalah untuk mengidentifikasi cara-

cara yang lebih luas untuk menjamin akses ke air, dilengkapi dengan penjelasan tentang 

siapa yang mendapatkan akses ke air. Terakhir, pertanyaan tentang air limbah dan sanitasi 

berkisar pada jenis infrastruktur sanitasi, penyedia layanan dan fasilitas pengolahan yang 

berbeda, dan pertimbangan tentang kualitas air secara keseluruhan. Tim studi sudah 

memperkirakan bahwa mengembangkan kumpulan data yang lengkap tidak akan mungkin. 

Kendatipun demikian, tujuan studi adalah untuk menyajikan metode pengumpulan dan 

pengelolaan data yang dapat membangun kepemilikan di lembaga lokal dan berfungsi 

sebagai dasar untuk koordinasi, perencanaan, dan intervensi ke depan.

52. Data divisualisasikan dalam serangkaian peta tematik, yang digunakan untuk melibatkan 

pemangku kepentingan antar daerah dan lintas sektoral dalam mengidentifikasi bidang-

bidang potensial untuk kolaborasi. Isu-isu utama dapat disorot dengan menggunakan 

data terbaru yang tersedia untuk pemerintah daerah, yang disajikan dalam visualisasi 

yang jelas kepada mitra pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Ini memberikan 

landasan untuk mengampu kolaborasi dan memfasilitasi diskusi secara efektif, ringkas, 

dan akurat di antara pemangku kepentingan yang disasar.

53. Studi ini dilakukan dengan keterlibatan erat pemerintah pusat (Bappenas, KemenPUPR, 

Kemendagri) dan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 

delapan pemerintah kabupaten dan kota di sekitarnya. Mengingat pentingnya peran 

Bappenas dan Kementerian PUPR dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan 

infrastruktur terkait IUWM, lembaga-lembaga ini merupakan mitra utama di pemerintah 

pusat. Bappenas, melalui Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, menjabarkan 

pendekatan regulasi dan strategis untuk perencanaan tata ruang berbasis air di seluruh 

daerah. Sementara itu, Direktorat Perumahan dan Permukiman menyoroti target ambisius 

yang diamanatkan secara nasional untuk meningkatkan dan memperbaiki akses ke air dan 

sanitasi, dan memaparkan kepada pemerintah daerah di Jabodetabek dukungan program 

nasional yang ditawarkan untuk membantu memenuhi target tersebut. Kementerian Dalam 

Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, memainkan peran 

penting dalam memberikan arahan kebijakan dan membangun mekanisme koordinasi di 

tingkat daerah – sebuah komponen penting, karena studi ini bertujuan untuk mendukung 

koordinasi antar daerah dan keterlibatan lintas sektoral. Kemendagri memberikan 

masukan tentang kedudukan regulasi secara keseluruhan dari otoritas daerah yang 

dapat mendukung IUWM di Jabodetabek dan menjelaskan mekanisme untuk membangun 
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hubungan yang memaksimalkan manfaat bersama antara pemerintah daerah. Data 

juga dikumpulkan dari sumber resmi, misalnya, data sensus nasional dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan instansi pemerintah pusat (lihat Lampiran 1). Koordinasi melibatkan 

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk memfasilitasi lokakarya, dan 

koordinasi rutin dilakukan dengan lembaga donor lainnya.

54. Tiga rangkaian lokakarya pemangku kepentingan membantu memandu studi secara 

keseluruhan. Proses lokakarya dimulai dengan identifikasi masalah secara luas, berlanjut 

ke pertemuan seputar masalah kebijakan tertentu, dan akhirnya diturunkan ke lokakarya 

klaster di antara sub-wilayah. Lokakarya awal (pada 2019) membantu membentuk kerangka 

umum IUWM, memperkenalkan pendekatan studi, dan melibatkan pemerintah pusat dan 

daerah dalam isu-isu yang lebih luas terkait koordinasi dengan daerah dan lintas daerah. 

Beberapa bulan kemudian, pada November 2019, lokakarya kedua diadakan seputar 

masalah pengumpulan data sambil memperdalam pertanyaan tentang peluang dalam 

sistem otoritas daerah, mengeksplorasi kemungkinan opsi dukungan kebijakan nasional, 

dan mengambil inisiatif sektoral. Karena kekhawatiran pandemi COVID-19, lokakarya ketiga 

yang sudah direncanakan dipindahkan ke format daring. Pada Agustus dan September 

2020 telah dilaksanakan empat kali diskusi kelompok klaster.22 Dalam lokakarya akhir 

ini, keseluruhan temuan dari fase pengumpulan data dan visualisasi dipresentasikan 

oleh tim studi, diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memfasilitasi bidang-bidang 

kerja sama IUWM. Kemendagri dan Bappenas secara aktif berpartisipasi memberikan 

umpan balik tentang kemungkinan peraturan yang dapat membantu mengatasi hambatan 

potensial untuk kolaborasi, sementara pemerintah daerah mencatat peluang untuk IUWM 

di Jabodetabek ke depan. Draf laporan juga didistribusikan ke semua mitra, dan semua 

masukan dipertimbangkan dalam laporan, termasuk masukan yang dikumpulkan melalui 

proses konsultasi tambahan secara langsung.

55. Pengembangan rekomendasi. Melalui serangkaian lokakarya terkait tata kelola, para 

pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah yang relevan dipertemukan 

untuk membahas isu-isu sektoral yang sama. Karena data dan peta menjadi lebih spesifik 

untuk isu-isu utama, para pemangku kepentingan utama dikumpulkan dalam kelompok-

kelompok klaster melalui identifikasi area-area potensial untuk mengembangkan 

kolaborasi jangka panjang dengan membentuk kelompok-kelompok kerja potensial untuk 

menangani masalah-masalah tersebut. Pendekatan ini memberikan jalan bagi tim studi dan 

pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi langkah-langkah awal untuk mendorong 

22 Klaster pertama meliputi Wilayah Bogor Raya dan meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok; klaster kedua 
terdiri dari Wilayah Bekasi Raya, terdiri dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi; klaster ketiga mewakili DKI Jakarta; dan 
klaster terakhir mewakili Wilayah Tangerang Raya, termasuk Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten 
Tangerang.
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IUWM dan mengidentifikasi elemen-elemen kerangka nasional untuk mendukung IUWM. 

Rekomendasi untuk kerangka nasional disajikan dalam laporan terlampir. Kedua laporan 

tersebut ditulis secara paralel sehingga keseluruhan temuan pada dimensi regulasi, 

kebijakan, dan tata kelola memberi masukan bagi studi Jabodetabek, dan sebaliknya.

56. Konsultasi. Rekomendasi dalam laporan ini dikembangkan secara iteratif dengan pembuat 

kebijakan nasional dan daerah selama studi berlangsung. Studi kasus tentang berbagai 

inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah di Jabodetabek membantu menentukan 

upaya untuk mengembangkan kerangka IUWM nasional. Konsultasi diharapkan berlanjut di 

antara kelompok kerja yang menangani isu-isu tematik yang diidentifikasi dalam penelitian 

ini.
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57. Data dikumpulkan untuk menjawab tiga pertanyaan menyeluruh: Di mana banjir 

terjadi dan seberapa sering? Apa penyebab banjir? Berapa rumah tangga yang 

terkena banjir? Data dikumpulkan dari BPBD, tetapi data yang dapat dikumpulkan 

kurang dari setengah target capaian untuk periode 2013–2020 (lihat Lampiran 2). Data 

tersebut tidak selalu tersedia di tingkat desa/kelurahan dan beberapa kumpulan data 

hanya memuat deskripsi suatu kejadian tanpa penjelasan lebih lanjut tentang penyebab 

banjir atau jumlah rumah tangga yang terkena dampak. Meskipun representasi spasial 

dari data yang ada mengungkapkan temuan unik, studi ini juga berupaya melakukan 

pengembangkan model estimasi untuk mencoba menyajikan visualisasi dinamika banjir 

yang lebih akurat untuk periode 2013–2020.

3.1. Banjir

3.1.1. Frekuensi banjir di Jabodetabek

58. Gambar 8 menunjukkan frekuensi banjir di Jabodetabek dari 2013 hingga 2020 

menggunakan data mentah yang dikumpulkan dari BPBD. Gambar ini menunjukkan 

peristiwa banjir selama periode delapan tahun, dikumpulkan dari data pemantauan yang 

dicatat oleh BPBD. Metode ini menghasilkan perkiraan total 1.741 kejadian banjir tingkat 

desa/kelurahan untuk Jabodetabek (tabel 5). Kejadian banjir tertinggi terjadi di Kabupaten 

Tangerang – total 460 kejadian banjir selama delapan tahun – tetapi angka yang tinggi itu 

juga mencerminkan catatan pemerintah daerah yang paling lengkap. Namun demikian, 

pengecekan silang data BPBD Kabupaten Tangerang dengan berbagai sumber media 

tentang banjir menunjukkan bahwa angka resmi kemungkinan besar kurang mewakili 

kejadian banjir yang sebenarnya selama periode tersebut. Ini menyoroti perlunya 

pendekatan pengumpulan data yang lebih kuat.
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Gambar 8: Kejadian Banjir di Jabodetabek, 2013–2020
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Tabel 5: Jumlah Kejadian Banjir per Tahun di Jabodetabek

3.1.2. Penyebab banjir

59. Gambar 9 melengkapi data frekuensi banjir dengan memetakan penyebab genangan di 

Jabodetabek yang tercatat oleh BPBD. Peta tersebut mengkategorikan penyebab banjir 

di setiap desa/kelurahan yang melaporkan kejadian banjir. Kejadian banjir dikelompokkan 

dalam beberapa kategori penyebab luapan sungai/danau/badan air, hujan lokal lebat, 

drainase tersumbat, sedimentasi, banjir bandang, banjir rob, dan kombinasi beberapa 

penyebab. Kejadian banjir paling sering terjadi karena kejadian hujan deras di daerah 

dengan drainase lokal yang tidak memadai, penyebab yang menyumbang 227 laporan 

desa/kelurahan. Meskipun beberapa penyebab banjir dapat diatasi secara lokal (misalnya, 

drainase atau infrastruktur yang rusak atau tersumbat), beberapa memerlukan lebih 

banyak kolaborasi hulu-hilir. Selama konsultasi dengan pemerintah daerah, visualisasi 

seperti gambar 9 membantu memfasilitasi diskusi tentang kemungkinan intervensi 

terhadap masalah banjir tertentu, di mana berbagai lembaga dan entitas antar daerah 

dapat bekerja sama untuk mengatasinya bersama. 
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Gambar 9: Penyebab Banjir di Jabodetabek per Desa/Kelurahan, 2013–2020 
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3.1.3. Dampak banjir pada rumah tangga

61. Gambar 11 dan tabel 6 menyoroti skala dampak banjir pada rumah tangga di Jabodetabek. 

Data tidak merinci apakah beberapa rumah tangga mengalami dampak berulang dari 

tahun ke tahun. Definisi dan interpretasi dampak banjir di antara BPBD juga masih sangat 

luas. Berdasarkan data dan definisi BPBD, tabel 6 menunjukkan jumlah rumah tangga 

yang terkena dampak banjir dari tahun 2013 hingga 2020. Terdapat variasi yang besar 

dalam jumlah rumah tangga yang terkena dampak setiap tahun, dari 5.627 rumah tangga 

(lebih dari 28.000 jiwa) pada 2018 menjadi 75.565 rumah tangga (377.000 jiwa ) pada 2020; 

gambar terakhir belum memasukkan dampak banjir di DKI Jakarta pada 2020 yang belum 

dipublikasikan pada saat penulisan.

Gambar 10: Distribusi Banjir Menurut Distrik Air Peristiwa di Desa/Kelurahan, 2013–2020

60. Banjir bukan hanya fenomena di wilayah hilir, karena seluruh wilayah yang ada di dalam 

DAS juga dipengaruhi oleh genangan tersebut. Peta relief yang disajikan dalam gambar 

10 menunjukkan cakupan geografis desa/kelurahan yang terdampak banjir. Meskipun 

kumpulan data dari seluruh BPBD Jabodetabek belum lengkap, data yang tersedia 

menunjukkan bahwa lebih dari separuh total desa/kelurahan (768 dari 1.504) yang ada 

di Jabodetabek pernah mengalami banjir dalam delapan tahun terakhir. Peta tersebut 

membedakan kejadian banjir menurut distrik air (ditunjukkan dengan warna) sebagai cara 

untuk menggambarkan keterkaitan  dimensi topografi dalam batas cekungan. Diskusi dalam 

lokakarya mencatat bahwa melihat keterhubungan air dengan cara ini dapat membantu 

untuk memulai diskusi antara daerah hulu dan hilir dan mendorong keterlibatan lembaga 

pemerintah pusat yang diberi mandat untuk mengelola daerah aliran sungai (KLHK) dan 

daerah aliran sungai (KemenPUPR).
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Gambar 11: Dampak Banjir per Rumah Tangga, Jabodetabek, 2013–2020
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Tabel 6: Jumlah Rumah Tangga Terkena Banjir di Jabodetabek, 2013–2020

62. Banjir memiliki dampak yang signifikan terhadap rumah tangga dalam hal kehidupan, 

mata pencaharian, dan harta benda. Sebagian besar dampak langsung berkaitan dengan 

kesehatan. Banjir secara rutin menjadi penyebab wabah diare, penyakit kulit, infeksi mata, 

gastritis, pneumonia, dan penyakit pernapasan akut, serta berkorelasi dengan lonjakan 

demam berdarah dan leptospirosis (Bappenas 2016, 81). Anak-anak dan bayi sangat berisiko 

selama kondisi banjir. Kejadian yang berulang-ulang ini menyebabkan lembaga pemerintah 

harus mempersiapkan diri untuk pengelolaan dan tanggap bencana juga menimbulkan 

beban yang signifikan, membutuhkan koordinasi dan alokasi sumber daya, termasuk untuk 

evakuasi, tempat berlindung, bantuan darurat, kesehatan, dan layanan darurat. Hilangnya 

harta benda dan kerusakan fasilitas umum juga menambah beban investasi pada rumah 

tangga dan lembaga publik, dan dampak lainnya dapat diukur dari segi gangguan pada 

sistem transportasi dan ekonomi secara lebih luas (Bank Dunia 2018; Bank Dunia 2019a).
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*Untuk sel berwarna abu-abu, tidak ada data yang tersedia.



63. Salah satu tren mencolok dalam data banjir menunjukkan tingkat keparahan banjir pada 

2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data tahun 2020 hanya memperhitungkan 

kejadian banjir hingga bulan Maret, namun dampaknya sudah dirasakan 75.565 rumah 

tangga. Menurut BNPB, diperkirakan 397.000 orang di Jabodetabek harus mencari 

perlindungan sementara di sekolah dan gedung pemerintah, dengan genangan hingga 6 

meter di daerah tertentu (Karmini 2020). Ini dua kali lipat dari rata-rata dampak banjir 

tahun-tahun sebelumnya di tingkat rumah tangga. Tingkat keparahan dampak ini dapat 

terkait dengan pola variabilitas iklim dan anomali terkait El Niño/La Niña Southern 

Oscillation (ENSO), atau bisa juga mencerminkan pengumpulan data yang lebih andal dan 

kuat dari pihak BPBD. Namun demikian, kembalinya hujan pada paruh kedua tahun 2020 

kemungkinan akan menghasilkan angka yang lebih tinggi.

64. Dampak ekonomi dari banjir di Jabodetabek menunjukkan hambatan yang signifikan 

terhadap pembangunan. Bencana banjir tahun 2007 menimbulkan kerugian finansial 

sebesar US$900 juta, ditambah sekitar US$140 juta dalam klaim asuransi terkait banjir (Bank 

Dunia 2019b). Bappenas telah memperkirakan kerugian sebesar US$370 juta akibat banjir 

pada tahun 2020 (IDN Financials 2020). Setiap intervensi untuk meningkatkan pengelolaan 

banjir akan secara signifikan berkontribusi untuk mengurangi dampak ekonomi dan 

melindungi nyawa dan harta benda. Misalnya, Jakarta Urgent Flood Mitigation Project yang 

didanai Bank Dunia, yang selesai pada 2019, membukukan tingkat pengembalian investasi 

internal ekonomi (Economic Internal Rate of Return, EIRR) sebesar 413 persen, dengan nilai 

bersih sekarang sebesar US$2,79 miliar (Bank Dunia 2019b).

65. Data dikumpulkan pada dua aspek penyediaan air: i) sumber air baku, infrastruktur 

penyaluran, dan pengolahan, serta ii) akses ke layanan. Dalam hal pasokan curah, data 

dikumpulkan pada sumber air baku dan titik pengambilan, dan tim mengidentifikasi lokasi, 

kapasitas, dan pemanfaatan fasilitas pengolahan air. Gambar 12 menunjukkan instalasi 

pengolahan air (IPA) utama, intake mata air, dan lubang bor di seluruh Jabodetabek. 

Sumber air baku untuk IPA adalah air sungai permukaan. Informasi rinci tentang titik dan 

volume pengambilan air baku tidak tersedia, dan tidak ada data yang tersedia mengenai 

titik dan volume pengambilan air tanah untuk pengembangan properti pribadi atau untuk 

lokasi komersial dan industri. Ini adalah celah kritis karena banyak dari fasilitas ini 

mengambil air langsung dari akuifer air tanah dalam. Pengambilan yang berlebihan ini 

terkait langsung dengan tingkat penurunan tanah yang tinggi. Di DKI Jakarta, pengguna 

komersial dan industri harus mendapatkan izin pengambilan air tanah dan memasang 

meteran untuk memungkinkan pemantauan dan pengisian. Secara teori, tidak ada izin baru 

untuk pengambilan air tanah di zona rentan. Terlepas dari itu, beberapa lokasi komersial 

dan industri kemungkinan masih bisa mengambil air tanah tanpa izin atau melebihi volume 

pengambilan yang diizinkan.

3.2. Persediaan air
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Infrastruktur Air Minum Peta Area
JABODETABEK

Gambar 12: Infrastruktur Air Minum di Jabodetabek
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66. Di tingkat kabupaten dan kota, pasokan air baku tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan air perpipaan. Sebagaimana dibahas pada bagian 1, diperkirakan terdapat defisit 

pasokan air sebesar 18,5 meter kubik per detik untuk memenuhi kebutuhan air perpipaan 

untuk penduduk di wilayah layanan PDAM; dan untuk seluruh penduduk administratif 

Jabodetabek, defisit pasokan air perpipaan adalah 51,9 meter kubik per detik. Rincian 

lebih lanjut tentang proyeksi kebutuhan air dapat dilihat pada Lampiran 3. Defisit pasokan 

air yang besar ini memaksa rumah tangga bergantung pada sumber air lain, termasuk 

air tanah. Selain itu, perusahaan air minum bersaing untuk mendapatkan sumber daya 

air ini dan alokasi antar pemasok jarang disesuaikan, sehingga beberapa perusahaan air 

minum perpipaan di wilayah tersebut kekurangan pasokan air baku. Misalnya, alokasi air 

untuk PAM Jaya (PDAM DKI Jakarta) tidak meningkat dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, 

infrastruktur penyaluran air tidak memadai – berupa kanal terbuka, bukan pipa tertutup – 

dan tidak terpelihara dengan baik, menyebabkan kontaminasi parah dari polutan domestik 

dan industri, kehilangan air, dan gangguan pasokan yang berulang.

67. Cakupan layanan air perpipaan masih rendah. Terdapat sembilan sistem jaringan 

perpipaan terpisah yang dioperasikan oleh BUMD air minum di Jabodetabek, yang 

bersama-sama melayani 1,7 juta sambungan rumah tangga, atau tingkat cakupan sekitar 

43 persen (lihat tabel 7). Namun perlu diperhatikan bahwa angka ini mencakup sambungan 

dengan tekanan rendah, pasokan terputus-putus, bahkan di beberapa daerah bahkan tidak 

ada pasokan sama sekali, serta rumah tangga yang memiliki sambungan perpipaan tetapi 

menggunakan sumber air lain untuk sebagian atau seluruh kebutuhan sehari-harinya. 

Di sisi lain, angka ini belum termasuk rumah tangga di lokasi pengembang swasta yang 

dilayani oleh jaringan yang dikembangkan dan dikelola swasta. Jaringan swasta ini tidak 

diregulasi, dan tidak ada data resmi yang dikumpulkan mengenai cakupan atau kualitas 

layanannya. Permintaan pasokan air untuk entitas industri dan komersial juga menjadi 

tantangan, karena permintaan yang tidak terpenuhi berhubungan dengan penyebab 

penurunan tanah. Untuk mengurangi ketergantungan operasi industri dan komersial skala 

besar pada air tanah, salah satu pilihan adalah memastikan pasokan air perpipaan yang 

memadai, konsisten, dan terjangkau dari PDAM; alternatif lainnya yang sejalan dengan 

IUWM adalah mewajibkan operasi-operasi semacam itu untuk mengelola daur ulang atau 

penggunaan kembali air mereka sendiri.

68. Permintaan diperkirakan akan meningkat, dan beberapa PDAM memiliki rencana untuk 

memperluas jaringan.  Dari berbagai dokumen perencanaan BUMD air minum diketahui 

bahwa mereka bermaksud untuk memperluas intake air permukaan dan kapasitas 

pengolahan untuk memenuhi permintaan. Namun, dalam penyelenggaraan urusan 

air dan dalam rencana bisnisnya tidak ada intervensi berupa penambahan modal untuk 

meningkatkan efisiensi operasi, melakukan manajemen permintaan dan konservasi air, 

atau mengembangkan sumber pasokan alternatif. Dalam diskusi lokakarya, pemerintah 

daerah menunjukkan bahwa mereka memiliki kekhawatiran tentang ketersediaan air 
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69. Beberapa pemerintah daerah di Jabodetabek melakukan kerja sama lintas batas dalam 

infrastruktur air untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Misalnya, IPA Serpong memasok 

air ke Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, dan IPA Legong dan IPA Citayam, 

yang terletak antara Kota Depok dan Kabupaten Bogor, memasok air ke kedua daerah 

tersebut. Namun demikian, ada beberapa kawasan yang cenderung luput dari perhatian 

atau kurang terlayani karena letaknya yang berdekatan dengan batas administrasi atau di 

permukiman dalam kawasan milik pengembang swasta. Di bidang lain, kurangnya kerja 

sama dan kolaborasi lintas batas mengakibatkan tumpang tindih layanan dan investasi 

yang tidak efisien. Isu-isu ini membutuhkan perhatian yang lebih besar dan kerja sama 

yang lebih baik antara PDAM dan pemerintah daerah, dan juga dengan sektor swasta. 

Kerja sama tersebut akan memungkinkan optimalisasi infrastruktur dan sumber daya 

untuk memenuhi kebutuhan air perpipaan.

Tabel 7: Tingkat Cakupan Layanan PDAM di Jabodetabek 
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Sumber: BPPSPAM 2019.

curah di masa depan dan diperkirakan akan menghadapi kendala dalam memperluas 

cakupan layanan air.



Tabel 8: Kapasitas, Pemanfaatan, dan Air Non-Pendapatan PDAM di Jabodetabek

70. Tingkat pemanfaatan kapasitas menunjukkan adanya potensi yang signifikan untuk 

meningkatkan pasokan. Tabel 8 menunjukkan tiga dari delapan PDAM di Jabodetabek 

memiliki tingkat pemanfaatan kapasitas di bawah 80 persen. Mengoptimalkan kapasitas 

terpasang infrastruktur pasokan air yang ada dapat menciptakan peluang untuk 

memperluas cakupan layanan dan memulihkan biaya. Selain itu, mengurangi kapasitas 

tak terpakai akan lebih cepat dan lebih terjangkau daripada membangun infrastruktur baru 

atau titik pengambilan air (intake). Peningkatan efisiensi operasi sangat penting mengingat 

terbatasnya sumber dan ketergantungan Jabodetabek yang tinggi pada sumber air yang 

diambil dari luar wilayah.

71. Tingkat air tak berekening (non-revenue water, NRW) masih tinggi. Tingkat NRW PDAM 

di Jabodetabek yang dilaporkan pada 2018 ditunjukkan pada tabel 8. Di enam dari delapan 

PDAM di wilayah tersebut, tingkat NRW jauh di atas standar nasional sebesar 20 persen. 

Seperti yang terjadi pada banyak PDAM di Indonesia, kemungkinan besar tingkat NRW 

sebenarnya jauh lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan, karena meteran air di dalam 

jaringan distribusi dan di lokasi pelanggan yang tidak terpelihara dengan baik menyebabkan 

pengukuran yang tidak akurat. Ini menengarai adanya peluang yang cukup besar untuk 

meningkatkan efisiensi, meskipun penting untuk menyadari bahwa pengurangan NRW 

membutuhkan investasi yang signifikan dan dukungan yang kuat dari pembuat kebijakan.

72. Pengurangan NRW dan manajemen permintaan berpotensi mengurangi defisit pasokan 

air.  Tabel 9 menunjukkan proyeksi neraca pasokan air pada 2030 untuk setiap daerah di 

bawah dua skenario: skenario business-as-usual dan skenario gabungan pengurangan NRW 

dan pengurangan permintaan. Meski ada rencana penambahan kapasitas pengambilan 
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Tabel 9: Proyeksi Neraca Pasokan-Permintaan Air untuk 2030 di Jabodetabek

23 100 lpcd adalah standar layanan minimum untuk PDAM.

air – yakni dari sistem pasokan air Karian, Jatiluhur, dan Juanda – belum ada kejelasan 

mengenai waktu kesiapan operasi instalasi tersebut. Maka untuk dapat melakukan 

perkiraan proyeksi, kapasitas pengambilan air terpasang diasumsikan konstan hingga 

tahun 2030. Dengan memperhitungkan peningkatan populasi, pengurangan NRW sebesar 

2 persen per tahun hingga mencapai tingkat 5 persen atau lebih rendah, dan pengurangan 

permintaan hingga 100 liter per kapita per hari (lpcd)23 dapat memangkas defisit pasokan 

air hampir setengah pada 2030.
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Keterangan: Angka dalam kurung mengindikasikan defisit pasokan air.



73. Bahkan dengan pengurangan NRW dan manajemen permintaan, Jabodetabek 

membutuhkan tambahan sumber air, terutama untuk mencapai target cakupan layanan 

air perpipaan 100 persen. Sistem penyediaan air minum Karian, Jatiluhur 1, dan Juanda 

akan menambah kapasitas produksi (4.600 liter per detik dari Bendungan Karian, 4.750 

liter per detik dari Jatiluhur 1, dan 8.500 liter per detik dari Bendungan Juanda). Namun, 

penambahan ini pun kemungkinan belum cukup untuk memenuhi permintaan di masa 

mendatang. Selain itu, kapan instalasi baru ini mulai beroperasi masih belum jelas. Sumber 

air alternatif, seperti penggunaan kembali air limbah, harus dieksplorasi dan diterapkan 

untuk mengatasi defisit pasokan air. Pengembang perumahan dan bangunan swasta serta 

industri harus dilibatkan dan didorong menerapkan pemanfaatan ulang air (water reuse) 

untuk keperluan selain air minum.

74. Defisit pasokan air juga menekankan pentingnya melindungi dan merehabilitasi daerah 

tangkapan air dan sumber daya air untuk mempertahankan dan memulihkan kapasitas 

penyimpanan air alami dan kualitas air.  Upaya rehabilitasi sungai dan daerah tangkapan 

air, seperti inisiatif Citarum Harum dan Gerakan Ciliwung Bersih, perlu ditingkatkan. 

Kelangkaan pasokan air juga mendukung elemen kunci dari proyek NCICD yang dipimpin 

pemerintah pusat. Berbagai upaya tersebut dapat membantu meningkatkan pasokan air 

baku untuk membantu memenuhi permintaan yang meningkat.

75. Meningkatkan pasokan air baku juga membuka jalan bagi perluasan jaringan air 

perpipaan yang saat ini masih terbatas. Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa tingkat 

cakupan dalam wilayah layanan PDAM berada di bawah 50 persen untuk enam dari delapan 

PDAM di wilayah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa tingkat cakupan ini akan lebih 

rendah lagi jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk di wilayah administrasi daripada 

wilayah layanan. PDAM dapat melaporkan salah satu dari dua indikator cakupan: tingkat 

pelayanan teknis atau pelayanan administratif. Cakupan pelayanan teknis didasarkan 

pada jumlah penduduk di wilayah yang dilayani oleh jaringan distribusi PDAM. Cakupan 

pelayanan administratif didasarkan pada jumlah penduduk dalam batas administratif, 

termasuk daerah yang tidak dilayani oleh PDAM. Banyak daerah padat penduduk yang tidak 

terlayani jaringan perpipaan, sementara itu ada pula daerah terlayani oleh dua jaringan 

PDAM. Yang terakhir ini menyiratkan bahwa daerah padat penduduk lainnya yang dekat 

dengan jaringan yang ada tidak terlayani, dan ini menunjukkan investasi yang tidak efisien. 

Kondisi ini juga menyoroti peluang untuk meningkatkan cakupan melalui koordinasi yang 

lebih baik antara PDAM.

76. Beberapa PDAM tidak memiliki geodata untuk jaringan distribusi airnya.24  Yang memiliki 

geodata tersebut ditunjukkan pada gambar 13. Jaringan pipa untuk Kabupaten Bogor dan 

Kabupaten Tangerang tidak tersedia, dan perbedaan antara pipa primer, sekunder, dan 

24  Geodata dikumpulkan terkait PDAM dan jejaring perpipaan skala kecil, cakupan, dan data sensus digunakan untuk 
menggambarkan sumber air yang digunakan oleh rumah tangga untuk minum dan mandi.
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Gambar 13: Jaringan Air Perpipaan PDAM dan Rumah Tangga yang Menggunakan Air Perpipaan 
Bermeteran sebagai Sumber Air Minum Utama, per Kecamatan 
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tersier untuk daerah lain tidak terlihat pada peta. Tersedianya basis data yang terkoordinasi 

dengan informasi ini, dan diawasi oleh otoritas kelembagaan di tingkat yang lebih tinggi, 

dapat membantu memfasilitasi peluang IUWM (lihat rekomendasi di bagian 5).



Tabel 10: Sumber Pasokan Air Rumah Tangga di Jabodetabek

77. Rumah tangga yang sudah terhubung dengan jaringan perpipaan kemungkinan masih 

juga mengandalkan sumber pasokan air alternatif karena buruknya kualitas layanan 

serta faktor biaya. Fenomena ini dapat menjelaskan rendahnya pemanfaatan air perpipaan 

bahkan di wilayah yang sudah dilayani oleh jaringan perpipaan, seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 13 di atas. Pasokan air perpipaan di wilayah tersebut adalah non-air minum 

(non-potable), sehingga rumah tangga harus membeli alat pengolah air minum tambahan, 

atau menggunakan air kemasan atau air sumur dalam untuk minum. Tabel 10 dan gambar 

14 menunjukkan bahwa ketergantungan pada air minum dalam kemasan sangat tinggi dan, 

berdasarkan data sensus nasional 2010, fenomena ini terjadi di lebih dari 50 persen dari 

empat daerah di Jabodetabek. Proporsi rumah tangga yang lebih besar menggunakan air 

perpipaan untuk mandi, tetapi mayoritas masih mengandalkan air tanah yang dipompa 

(RISKESDAS 2013). Ini termasuk rumah tangga yang tidak memiliki sambungan rumah 

maupun yang sudah memiliki sambungan rumah tetapi lebih memilih menggunakan air 

pompa karena kualitas layanan perpipaan yang buruk (tekanan rendah, pasokan terputus-

putus), atau karena biaya penggunaan air perpipaan lebih tinggi. Ini menyiratkan bahwa 

kualitas layanan serta akses perlu ditingkatkan untuk mendorong rumah tangga agar 

mengurangi penggunaan air tanah. Di daerah hulu, yaitu Kabupaten Bogor, 68 persen 

rumah tangga mengandalkan air dari sumur dan mata air. Untuk itu, perlu didorong upaya 

peningkatan dan perbaikan akuifer melalui pembangunan sumur-sumur resapan.
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Sumber: Sumber air minum utama dari Sensus Indonesia 2010 (BPS 2010). Sumber air mandi utama dari 
Julianti et al. 2013; MOH 2013a; MOH 2013b.
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78. Perusahaan swasta berperan penting dalam penyediaan air minum di Jabodetabek.  

Untuk DKI Jakarta, pemegang konsesi swasta menyediakan layanan air di bawah kontrak 

25 tahun. Kontrak-kontrak ini akan berakhir pada 2023 dan dalam peraturan pemerintah 

saat ini peran sektor swasta di masa depan belum jelas. Di Kota Tangerang, operator 

swasta menyediakan instalasi pengolahan air dan pengembangan jaringan melalui model 

BOT+. Di bagian lain wilayah metropolitan, pengembang real estat swasta membangun dan 

mengoperasikan jaringan di dalam zona pengembangan mereka. Beberapa di antaranya 

membeli air curah dari PDAM, yang lain memperoleh izin untuk membangun IPA mereka 

sendiri dari sumber air permukaan (sungai) dan/atau air tanah. Misalnya, Lippo Karawaci 

dan Bogor Nirvana membeli air langsung dari PDAM; Jaya Property (Bintaro Jaya dan Graha 

Raya) bergantung pada sumber air tanah; dan pengembang yang membangun IPA yang 

menggunakan sungai sebagai sumbernya antara lain Pantai Indah Kapuk dan Summarecon 

(Gading Serpong dan Bekasi). Gambar 15 menggambarkan keterlibatan pihak swasta dan 

wilayah cakupan pelayanan mereka. 
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79. Bagi rumah tangga miskin, akses yang buruk terhadap layanan dan cakupan air perpipaan 

yang memadai memiliki dampak ekonomi signifikan. Sudah ada banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa rumah tangga miskin tanpa sambungan air perpipaan menghabiskan 

lebih banyak air daripada rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas yang memiliki 

sambungan (Bank Dunia 2006). Hal ini terutama terjadi di kawasan permukiman informal 

di Jakarta Utara, dan di lokasi lain yang tersebar di seluruh DKI, di mana rumah tangga 

membeli air dari pedagang kaki lima dan truk. Secara nominal, harga sumber air ini jauh 

lebih mahal daripada tarif PDAM yang dibayarkan warga yang lebih mampu (sekitar Rp 5.000 

per meter kubik). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa warga miskin yang mengakses 

air dari pedagang kaki lima rata-rata membayar Rp 5.000–7.500 per wadah 25 liter, atau 

Rp 200.000–300.000 per meter kubik; dari truk air, pelanggan dapat membayar hingga Rp 

75.000 untuk satu tangki dengan kapasitas 3 meter kubik. Ini berarti harga sumber air ini 

sekitar empat hingga enam kali lipat dari tarif PDAM.

80. Walaupun investasi yang berasal dari pemerintah pusat mungkin masih diperlukan 

untuk proyek-proyek penyediaan sumber daya air skala besar di masa depan, terdapat 

berbagai tindakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam kerangka tata 

kelola yang ada. Tindakan-tindakan tersebut mencakup membangun jaringan distribusi, 

mengkoordinasikan program investasi untuk melayani masyarakat secara efisien di 

sepanjang batas administratif kota/kabupaten, meningkatkan efisiensi operasi untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas pengolahan yang ada, dan mengelola permintaan/

konsumsi air.



Gambar 15: Area Layanan Penyedia Air Minum Swasta di Jabodetabek 
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81. Pengumpulan data sanitasi difokuskan pada cakupan akses, termasuk infrastruktur 

setempat (on site) dan terpusat (off site), mengidentifikasi fasilitas Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (SANIMAS), dan lokasi dengan infrastruktur pengumpulan dan pengolahan 

limbah rumah tangga (greywater). Bagian ini memulai dengan indikator umum sanitasi 

dari segi akses ke fasilitas, diikuti dengan implikasi dan proses yang mengatur sistem 

sanitasi on-site, pertimbangan untuk rencana pengembangan sanitasi off-site, dan potensi 

untuk memperkenalkan kerangka Sanitasi Inklusif Seluruh Kawasan Perkotaan (Citywide 

Inclusive Sanitation, CWIS).

82. Pelayanan sanitasi di Jabodetabek hampir seluruhnya berupa fasilitas on-site yang 

dimiliki oleh setiap rumah tangga. Kualitas infrastruktur yang buruk dan pemeliharaan 

fasilitas on-site yang tidak memadai menyebabkan kontaminasi air tanah dan air permukaan 

secara luas. Diagram aliran tinja (fecal flow diagram, FFD) DKI Jakarta menyoroti luasnya 

masalah (Rodriguez et al. 2016; gambar 16 di bawah). Secara kumulatif, 86 persen air limbah 

dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan yang memadai. Analisis serupa belum dilakukan 

untuk daerah lain di wilayah Jabodetabek, tetapi kemungkinan akan menghasilkan 

tren yang sama (meskipun konsentrasinya lebih rendah karena faktor kepadatan) dan 

menunjukkan produksi air yang tidak aman di seluruh rantai layanan sanitasi. Penerapan 

FFD, bersama analisis pelengkap yang menunjukkan tingkat masalah dan implikasinya, 

dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk membangun kemitraan IUWM. Hasil 

analisis FFD dapat mendorong solusi bertahap yang terukur di bawah pendekatan CWIS 

yang terus mengurangi kontaminasi dan mendorong inovasi untuk meningkatkan layanan. 

Namun, FFD hanya menyajikan evaluasi kontaminasi tinja (blackwater). Kontaminasi dari 

limbah rumah tangga (atau greywater), merupakan sumber polusi yang lebih besar di 

saluran air. Greywater sebagian besar tidak diolah dan biasanya bermuara langsung ke 

sistem drainase lokal. Kualitas air yang buruk di seluruh saluran air Jabodetabek secara 

signifikan mempengaruhi ekosistem lokal, sangat merugikan kesehatan masyarakat, dan 

mengurangi standar kelayakan huni secara umum.

3.3. Sanitasi
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Sanitasi Inklusif Seluruh Kawasan Perkotaan (Citywide Inclusive Sanitation, CWIS) merupakan 

perubahan paradigma dalam sanitasi perkotaan. Kerangka ini menyatukan konsep kesetaraan 

dan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan untuk penyediaan layanan sanitasi dan 

pengelolaan air limbah yang dilakukan melalui sistem gabungan off-site dan on-site dengan 

cara yang terintegrasi dan saling melengkapi. Empat prinsip utama CWIS adalah: i) sanitasi 

adalah hak asasi manusia dan setiap orang harus memiliki akses terhadapnya; ii) sanitasi yang 

dikelola dengan aman harus direncanakan di seluruh rantai layanan sanitasi yang lengkap (dari 

penampungan hingga pembuangan); iii) sanitasi penting untuk kemakmuran ekonomi; dan iv) 

diperlukan koordinasi dengan sektor dan pemangku kepentingan lain untuk mencapai manfaat 

positif bagi masyarakat (lihat gambar di bawah). Kerangka CWIS melengkapi dan mendukung 

IUWM untuk memastikan bahwa air dan sanitasi dikoordinasikan tanpa eksternalitas negatif 

dan cakupan layanan universal tercapai.

Sumber: Bill & Melinda Gates Foundation et al. 2016.

Kotak 2: Sanitasi Inklusif Seluruh Kawasan Perkotaan
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83. Untuk wilayah metropolitan sebesar Jabodetabek, tingkat cakupan saluran air limbah 

wilayah ini adalah salah satu yang terendah di dunia (table 11). Hanya ada dua jaringan 

pembuangan air limbah: satu di pusat DKI Jakarta, dan satu sistem yang lebih kecil di 

Bogor (gambar 17). Ada beberapa sistem yang dioperasikan swasta, seperti Summarecon 

di Bekasi, yang mengelola jaringan saluran pembuangan swasta untuk kawasan real estat. 

Jaringan pembuangan air limbah utama DKI Jakarta melayani sekitar 2 persen dari total 

populasi, namun sudah ada rencana untuk memperluas layanan secara signifikan dalam 

jangka pendek dan menengah. DKI Jakarta dibagi menjadi 15 zona sanitasi, dua di antaranya 

direncanakan akan memulai pembangunan saluran air limbah dalam waktu dekat dengan 

dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA). Meskipun data untuk Jabodetabek 

pada tabel 11 sudah lama, berdasarkan literatur saat ini dan diskusi dengan pemangku 

kepentingan, perluasan cakupan jaringan pembuangan air limbah di Jabodetabek tidak 

meningkat secara signifikan sejak 2010. Hal ini menunjukan masih sangat rendahnya 

cakupan jaringan pembuangan air limbah di wilayah metropolitan ini.

84. Berkat pendekatan layanan sanitasi yang terdesentralisasi, setiap pemerintah 

kabupaten atau kota mengembangkan rencananya sendiri untuk menyediakan layanan 

sanitasi. Sementara DKI Jakarta adalah satu-satunya yang memiliki infrastruktur saluran 

air limbah dan rencana untuk memperluasnya, semua pemerintah daerah lainnya di

Gambar 16: Diagram Aliran Tinja Provinsi DKI Jakarta, 2016

Sumber: Rodriguez et al. 2016.
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Tabel 11: Persentase Penduduk Perkotaan dengan Akses ke Jaringan Pembuangan Limbah

Sumber: Data for Greater Jakarta from the 2010 Indonesia Census (BPS 2010); for Metropolitan Manila, UNESCO 
2019; for GVMR, Kennedy-Walker et al. 2020 (GVMR); for Bangkok, Beijing, and Chennai, IWA 2018.
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 Jabodetabek bergantung pada instalasi pengolahan air limbah tunggal mereka (Instalasi 

Pengolahan Lumpur Tinja, atau IPLT) untuk masing-masing daerah (gambar 17). Masing-

masing pemerintah daerah ini menempatkan IPLT-nya di wilayah perbatasan. Lokasi 

geografis instalasi tersebut dan layanan transportasi yang diperlukan untuk mengirimkan 

air limbah ke IPLT dapat memberi peluang untuk koordinasi antar daerah. Namun demikian, 

terbatasnya kapasitas instansi pemerintah daerah, layanan transportasi air limbah, dan 

IPLT sendiri masih jauh dari apa yang dibutuhkan untuk memproses volume yang cukup 

dan memastikan sanitasi yang aman di seluruh sistem. Sebagian besar rumah tangga 

memiliki tangki septik sendiri yang perlu dikosongkan secara berkala dengan truk septik, 

sehingga memerlukan pengangkutan limbah ke IPLT. Namun, tangki-tangki septik rumah 

tangga ini biasanya tidak cukup sering dikosongkan dan dirawat, sehingga menyebabkan 

kebocoran dan pencemaran tanah dan sumber daya air.

85. Ada upaya yang dilakukan di DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan sanitasi. Selain 

rencana perluasan infrastruktur saluran air limbah, PD PAL sedang meningkatkan 

layanan sistem on site melalui program dukungan tangki septik dan melakukan uji coba 

Layanan Lumpur Tinja Terjadwal untuk meningkatkan pengelolaan lumpur tinja. Salah 

satu program, SANIMAS, telah berhasil dan disambut baik di Kota Bogor dan Kota Bekasi. 

SANIMAS memberikan dukungan untuk lembaga berbasis masyarakat, yang masing-

masingnya mencakup mulai 20 hingga 100 rumah tangga, untuk menghubungkan jamban 

mereka ke satu sistem.



Gambar 17: Infrastruktur  Air Limbah dan Buang Air Besar Sembarangan di Jabodetabek
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86. Angka akses sarana sanitasi dan indikator buang air besar sembarangan memberikan 

gambaran sanitasi yang lebih luas di Jabodetabek dan menunjukkan cakupan 

pelayanan yang rendah, yang mempengaruhi kualitas air di seluruh sistem air. Gambar 

17 menunjukkan pola spasial buang air besar sembarangan di Jabodetabek; tabel 12 

memperluas analisis dengan menyajikan data persentase rumah tangga di setiap kabupaten 

dan kota di mana  terjadi praktik buang air besar sembarangan. Secara keseluruhan, 89,2 

persen penduduk Jabodetabek memiliki akses ke jamban dan tidak melakukan buang 

air besar sembarangan, namun ada variasi antara kabupaten dan kota, serta perbedaan 

mencolok di setiap daerah. Meskipun ada daerah – khususnya di pinggiran Kabupaten 

Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi – di mana lebih dari 30 persen 

rumah tangga melakukan buang air besar sembarangan, beberapa kota (misalnya, Kota 

Tangerang) telah berupaya keras untuk memberantas buang air besar sembarangan, yang 

seharusnya menjadi target prioritas bagi pemerintah daerah. Data tentang akses jamban 

dan buang air besar sembarangan membantu menyoroti masalah kesehatan masyarakat, 

terutama di tingkat rumah tangga. Data tersebut dapat dihubungkan dengan indikator 

kesehatan masyarakat yang sesuai dari fasilitas kesehatan tingkat kecamatan (Puskesmas). 

Berbagai studi juga menemukan hubungan yang semakin kuat antara sanitasi yang buruk 

dengan kejadian stunting, yang telah menjadi bidang perhatian publik yang penting di 

Indonesia (Rah et al. 2020; Cameron et al. 2021).25 Data tersebut juga menegaskan masalah 

kualitas air: jika dilihat dari tingkat sistem, penelitian berulang kali menunjukkan bahwa 

sungai-sungai di Jabodetabek tercemar parah, terutama karena buangan air limbah 

domestik yang mengalir langsung ke sungai (Riani et al. 2018; Dsikowitsky et al. 2018) .

Tabel 12: Persentase Rumah Tangga dengan Akses ke Jamban, 2019

25 RPJMN 2020–2024 menetapkan target pengurangan stunting menjadi 14% dari 27,7% pada 2019.

Sumber: Kemenkes 2011.



87. Dampak ekonomi dari sanitasi menghadirkan hambatan pembangunan yang sangat 

mencolok, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan permukiman informal.  

Sebuah studi oleh Water and Sanitation Program (WSP) untuk DKI Jakarta menunjukkan 

bahwa sanitasi yang buruk menimbulkan kerugian US$1,4 miliar per tahun, 1 miliar (atau 

80 persen) di antaranya terkait kerugian kesehatan akibat sanitasi yang tidak dikelola 

dengan aman (Rodriguez et al. 2016). Kerugian ini tiga kali lebih tinggi di Jabodetabek 

daripada di tempat lain di Indonesia, dengan perkiraan kerugian per kapita sebesar US$139 

per orang per tahun. Masyarakat miskin mengalami dampak yang secara signifikan lebih 

tinggi akibat kerentanan mereka, peluang kontak yang lebih besar dengan air yang tidak 

bersih, serta biaya terkait yang lebih tinggi ketika mencari pengobatan untuk penyakit yang 

mereka derita.

88. Tiga sektor yang dibahas dalam bagian ini – banjir, pasokan air, dan sanitasi – saling 

terkait. Banjir diperparah oleh penurunan muka tanah, yang sebagian disebabkan oleh 

pengambilan air tanah yang dalam. Air tanah masih banyak digunakan untuk pasokan air 

karena tidak adanya layanan dan sumber yang lebih andal. Sumber daya air untuk minum 

dan konsumsi rumah tangga dibatasi oleh kualitas air permukaan dan air tanah yang buruk, 

yang sangat terkontaminasi oleh tinja dan polutan lainnya, diperparah oleh layanan dan 

praktik sanitasi yang buruk. Masalah-masalah yang berkaitan erat dengan limbah padat: 

volume limbah padat yang besar melampaui sistem dan kapasitas pengelolaan, sehingga 

limbah berakhir di sungai dan kanal dalam jumlah besar yang menurunkan fungsi sistem 

drainase, mengintensifkan banjir, dan memperburuk kualitas air secara umum (lihat 

Lampiran 3). Isu-isu yang saling terkait di tiga sektor yang terhubung ini menyoroti perlunya 

pendekatan terpadu untuk memecahkan masalah air perkotaan. Bagian selanjutnya 

menganalisis lebih lanjut keterkaitan lintas sektor ini.

3.4. Analisis antar sektor

Bagian ini menyajikan data dan visualisasi dari beberapa masalah air lintas sektor yang paling 

penting.

3.4.1. Penurunan permukaan tanah, pengambilan air tanah, dan intrusi air asin

89.    Gambar 18 memperlihatkan kaitan penggunaan air tanah terhadap penurunan permukaan 

tanah dan intrusi air laut, fenomena air laut yang mengintrusi akuifer air tawar. Gambar ini 

menunjukkan tingkat penurunan permukaan tanah yang tinggi di wilayah pesisir di bagian 

utara Jabodetabek, di mana banyak masyarakat berpenghasilan rendah berada, dan di 

mana penurunan permukaan tanah sangat meningkatkan risiko banjir pesisir di bagian 

utara kota. Peta tersebut juga menunjukkan tingkat penurunan tanah yang tinggi di daerah 

padat penduduk dan komersial di Jakarta Pusat dan di daerah pemukiman kelas atas di 

barat daya dan tenggara DKI Jakarta.
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90. Tingginya laju penurunan permukaan tanah berkorelasi dengan daerah di mana akses 

ke pasokan air perpipaan terbatas: antara tidak ada jaringan perpipaan yang dibangun 

(seperti di daerah barat daya) atau jaringan perpipaan yang ada belum menyediakan 

layanan yang dapat diandalkan (sering terganggu dan bertekanan rendah). Dengan tidak 

adanya layanan jaringan, rumah tangga berpenghasilan tinggi menggunakan air yang 

dipompa dari akuifer terbatas sementara rumah tangga miskin bergantung pada air tanah 

dangkal. Dengan demikian, rumah tangga berpenghasilan rendah menghadapi risiko yang 

lebih besar akibat akses terbatas ke air perpipaan; air tanah asin yang terkontaminasi; dan 

risiko banjir pesisir. Pengambilan air tanah yang berlebihan merupakan konsekuensi dari 

buruknya pasokan perpipaan dan penyebab penurunan permukaan tanah dan intrusi air 

asin, dan karenanya pengelolaannya memerlukan sejumlah solusi terintegrasi: tata kelola 

air tanah yang lebih kuat dan pemantauan serta penegakan izin pengambilan air tanah 

yang efektif, bersama perluasan jaringan perpipaan untuk mengurangi permintaan akan 

air tanah.

3.4.2. Pengelolaan banjir dan pengisian akuifer

91. Pengelolaan banjir yang efektif memerlukan tindakan terkoordinasi di tingkat nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota, yang menyiratkan kebutuhan mendesak akan kolaborasi 

antar tingkat dan lembaga pemerintah. Tingginya frekuensi kejadian banjir di Jabodetabek 

menimbulkan sejumlah dampak negatif. Banjir jelas bukan hanya masalah hilir. Sementara 

bagian utara wilayah metropolitan lebih rentan terhadap banjir rob dan luapan waduk, 

wilayah hulu menghadapi risiko dari sistem drainase lokal yang buruk dan banjir bandang, 

serta ancaman tanah longsor yang berbahaya. Tidak banyak upaya yang dapat dilakukan 

oleh individu atau komunitas lokal untuk melindungi diri mereka dari risiko banjir rob. 

Beberapa daerah di wilayah hilir, seperti Kota Tangerang Selatan, telah menerapkan 

kebijakan zero runoff untuk properti baru, yang telah memberikan hasil mitigasi banjir yang 

signifikan. Namun, tindakan di wilayah hulu juga harus lebih melindungi bantaran sungai 

dari perusakan, mencegah perubahan penggunaan lahan di bagian-bagian penting dari 

daerah tangkapan, dan memperlambat aliran sungai dengan rancangan retensi (misalnya, 

sumur resapan, drainase vertikal), yang semuanya akan memberikan manfaat yang 

signifikan kepada masyarakat sekitar, baik di hulu maupun hilir.

92. Untuk daerah di wilayah hulu, manfaat lebih lanjut dari pembangunan sumur resapan 

adalah sumber daya air tambahan yang dapat disediakan oleh intervensi tersebut. Hal 

ini telah ditunjukkan di Kabupaten Bogor yang menjalankan inisiatif untuk menahan air 

banjir dan menggunakannya untuk memulihkan sumber mata air yang semakin menipis.



Gambar 18: Wilayah Cekungan Air Tanah Jabodetabek dan Penurunan Tanah
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3.4.3. Kualitas sumber daya air, sanitasi, dan kesehatan

93. Gambar 19 menunjukkan kualitas air permukaan disandingkan dengan hasil kesehatan, 

dengan fokus pada risiko diare yang sangat luas. Meskipun analisis tidak menunjukkan 

hubungan yang jelas antara buang air besar sembarangan dan kualitas air permukaan, hal 

ini kemungkinan disebabkan oleh kepadatan penduduk yang lebih rendah di wilayah terluar 

Jabodetabek yang membuat muatan pencemar di badan air relatif lebih sedikit. Namun, 

tingginya tingkat kontaminasi coliform yang ditemukan di seluruh daerah perkotaan 

padat penduduk memberikan bukti bahwa standar saat ini untuk peralatan, instalasi, 

dan pemeliharaan tangki septik on-site tidak memadai untuk mencegah kontaminasi 

lingkungan dan risiko kesehatan terkait. Limbah padat juga berperan sebagai vektor 

penyakit, menciptakan kondisi kesehatan lingkungan yang tidak layak.

94.  Semua sungai besar di Jabodetabek tercemar sedang hingga berat (KLHK 2016). Kualitas 

air sungai yang buruk menyebabkan biaya pengolahan air yang lebih tinggi untuk daerah 

di wilayah hilir. Jika IPA tidak dapat mengolah air influen (air masukan) secara memadai, 

kualitas air sungai yang buruk juga mengurangi pasokan air baku, yang menyebabkan 

gangguan pada titik pengambilan air. Hal ini menciptakan tantangan dalam penyediaan 

air perpipaan untuk rumah tangga. Pemerintah daerah seringkali menggunakan kondisi 

kekurangan air baku sebagai penyebab ketidakmampuan mereka untuk memperluas 

jaringan pipa pelayanan. Akan tetapi, ada peluang untuk meningkatkan pasokan air jika 

kualitas air baku ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin akan sangat baik untuk 

menetapkan suatu mekanisme kerjasama pembiayaan pengelolaan lingkungan (Payment 

for Environmental Sustainability) di mana pengguna hilir dapat membiayai pengurangan 

kontaminasi di daerah di wilayah hulu.

95. Upaya-upaya pembersihan seperti program Ciliwung Bersih dan Citarum Harum 

belum memberikan dampak positif yang signifikan, namun menawarkan peluang yang 

menjanjikan untuk memulai kegiatan IUWM yang dapat menangani berbagai masalah 

terkait air sekaligus. Keberhasilan dapat membuka jalur untuk memperluas skalanya 

ke sungai-sungai lain yang melintasi berbagai daerah, termasuk Cisadane, Cidurian, dan 

sungai besar lainnya. 



Gambar 19: Kualitas Air Sungai dan Kasus Diare 
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96. Pemangku kepentingan di Jabodetabek menyatakan tingkat dukungan yang tinggi 

bagi inisiatif implementasi IUWM untuk wilayah tersebut. Keinginan ini didorong oleh 

meningkatnya pemahaman tentang risiko akut yang ditimbulkan oleh masalah keamanan 

air. Pemangku kepentingan tingkat nasional di Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkes 

sudah mengenal konsep IUWM dan mendukung penerapannya oleh pemerintah daerah. 

Pejabat pemerintah daerah seringkali belum kenal dengan istilah IUWM, tetapi di banyak 

daerah mereka dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang sedang berlangsung yang 

konsisten dengan IUWM.

97. Dalam hal tertentu, kerangka tata kelola dan peraturan yang ada konsisten dengan 

prinsip-prinsip IUWM, tetapi para pemangku kepentingan telah mengidentifikasi 

berbagai tantangan dalam mengadopsi IUWM selama proses pembuatan kebijakan untuk 

isu-isu terkait air. Secara khusus, tata kelola yang terputus lintas batas administratif di 

Jabodetabek dan proses perencanaan yang tidak terkoordinasi lintas sektor perlu ditangani 

untuk mendukung penerapan IUWM (lihat Kotak 3). Bagian laporan ini merangkum isu-isu 

utama khusus untuk Jabodetabek yang diangkat oleh para pemangku kepentingan selama 

lokakarya proyek dan diskusi klaster yang diadakan pada 2019–20. Sebuah laporan paralel, 

“Kerangka Nasional untuk Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu di Indonesia” (“National 

Framework for Integrated Urban Water Management in Indonesia”), menyajikan temuan 

tingkat nasional yang diangkat dalam diskusi ini.

Ali Sadikin (Gubernur DKI Jakarta 1966-1977) adalah salah satu pemimpin Jakarta yang 

paling menonjol dan telah meninggalkan warisan kuat yang membentuk pembangunan 

daerah. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur, Ali Sadikin 

berbicara terbuka tentang pentingnya sebuah otoritas pemerintah daerah. Dalam 

beberapa kesempatan, ia berbicara secara terbuka mengenai pentingnya pembentukan 

kementerian koordinasi yang hanya berfokus pada Jakarta dan wilayah sekitarnya. 

Hampir setengah abad kemudian, Jabodetabek adalah salah satu wilayah metropolitan 

terbesar di Asia Timur, tetapi belum memiliki badan koordinasi dengan kewenangan 

yang jelas.

Pembangunan Jabodetabek telah menyatukan kawasan perkotaan melintasi batas-batas 

daerah. Kebijakan desentralisasi demokratis pasca-reformasi 1998 mengakibatkan 

banyaknya pemekaran daerah di Indonesia, dan semakin menambah kompleksitas 

4 HAMBATAN DAN PELUANG IUWM
DI JABODETABEK

Kotak 3: Koordinasi Kelembagaan di Jabodetabek: Sejarah dan Persoalan 
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dalam mengatur Jabodetabek. Selain itu, undang-undang otonomi daerah pada awalnya 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang tidak 

memiliki kapasitas maupun sumber daya untuk melakukan tanggung jawab tersebut. 

Kecuali DKI Jakarta, yang mempertahankan kewenangan provinsi, perencanaan 

pembangunan pemerintah daerah dilimpahkan kepada walikota/bupati dan DPRD kota/

kabupaten, yang semakin memperdalam tantangan koordinasi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri turun tangan untuk memfasilitasi 

koordinasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur, yang merupakan 

perwakilan dari berbagai pemerintah daerah di wilayah dimaksud. Kemendagri 

mengarahkan BKSP untuk fokus pada isu-isu seperti banjir, kemacetan lalu lintas, 

sanitasi, pasokan air, dan ketahanan pangan. Peraturan Mendagri juga memberikan 

dasar untuk penataan badan tersebut, di mana kepemimpinan digilir setiap tiga tahun 

sekali antar gubernur. Jakarta menjadi tuan rumah kantor sekretariat BKSP, sementara 

semua provinsi memberikan dukungan anggaran untuk operasinya, di mana Jakarta 

memikul tanggung jawab terbesar.

Meskipun sebagian besar berfungsi sebagai koordinator, BKSP telah memfasilitasi 

beberapa kesepakatan kunci tentang masalah lintas batas antar provinsi. Ini termasuk 

kesepakatan tentang infrastruktur, seperti transportasi dan limbah padat. Meskipun 

masing-masing signifikan, keberhasilan kesepakatan ini juga membutuhkan pemecahan 

tantangan tata kelola berikut:

1. Adanya otonomi asimetris antara pemerintah daerah di Jabodetabek, dan antara DKI 

Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, semakin diperrumit oleh perbedaan pemerintah 

daerah di setiap provinsi. Hal ini memperberat tantangan koordinasi, karena setiap 

daerah mengikuti jadwal pemerintahan yang berbeda, yang dibentuk oleh partai 

politik yang memperebutkan kekuasaan di parlemen lokal dan eksekutif.

2. Tidak ada mekanisme untuk menegakkan kepatuhan pada perjanjian BKSP. 

Inisiatif hanya mengikat secara hukum sejauh rencana pemerintah daerah 

menginternalisasinya. Persetujuan anggaran juga bergantung pada DPRD masing-

masing dan tidak ada sistem pemantauan untuk memastikan kepatuhan mereka 

terhadap kesepakatan.

3. BKSP masih belum mampu menetapkan visi perencanaan jangka panjang untuk 

wilayah metropolitan. Sebagian besar kesepakatan dan kegiatan bersifat ad hoc 

dan berjangka pendek. Pemerintah daerah memandang pertemuan BKSP sebagai 

negosiasi transaksional antara Jakarta dan pemerintah daerah sekitarnya.
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98. UU Air dan peraturan pelaksanaannya memberikan dasar strategis untuk mengatasi 

masalah air tanah dan meningkatkan pengendalian polusi. Undang-Undang Sumber 

Daya Air, yang disahkan pada 2019, mengamanatkan pembatasan yang lebih kuat pada 

penggunaan air tanah, yang dapat membantu mengatasi laju penurunan tanah yang 

mengkhawatirkan di Jabodetabek. Selain itu, rancangan peraturan pemerintah tentang air 

minum mengakui pentingnya mengintegrasikan ketentuan tentang pengelolaan air limbah 

dan limbah padat, dan mengharuskan penyedia layanan untuk mengembangkan rencana 

keamanan air untuk mengatasi polusi.

99. Peraturan dan standar teknis bangunan gedung dapat dan sudah digunakan untuk 

mendorong pelaku sektor swasta mengadopsi dan meningkatkan daur ulang air dan 

retensi air secara on-site. Contoh utama adalah kebijakan zero runoff di Tangerang 

Selatan, yang dipantau secara ketat dengan citra satelit Sentinel dan ground truthing. 

Kebijakan ini mencakup kemitraan terkoordinasi antara organisasi perangkat daerah di 

bidang  perencanaan, pekerjaan umum, dan perizinan untuk mewajibkan offset sebagai 

prasyarat untuk mengeluarkan rekomendasi izin. Pemerintah setempat percaya sistem 

ini telah sangat mengurangi banjir. Namun, di daerah lain, standar teknis bangunan 

terkadang menyertakan persyaratan ketat yang tidak disertai dengan langkah-langkah 

untuk mendorong implementasi atau pemantauan dan penegakan aturan yang diperlukan.

 Pemerintah daerah menyadari manfaat ruang terbuka berdaya serap (permeabel) 

dan badan air alami dalam mengelola banjir, dan payung hukum untuk melindungi dan 

memperluas ruang permeabel, terbuka, dan hijau didukung oleh undang-undang tata 

ruang yang ada. Secara khusus, UU 26/2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan setiap 

pemerintah daerah untuk menetapkan minimal 30 persen dari total luas lahan sebagai 

ruang terbuka hijau pada 2030, 20 persen di antaranya harus berada di lahan publik. DKI 

4.1. Peraturan perundang-undangan
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Sangat menyadari masalah ini, Kemendagri sedang mengkaji cara koordinasi BKSP, dan 

berusaha menerapkan langkah-langkah serupa untuk wilayah metropolitan lainnya yang 

berkembang pesat. UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 telah dilengkapi 

peraturan turunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja 

Sama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah, memberikan opsi kerja sama yang lebih kuat. 

Peraturan-peraturan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan BKSP. Kemendagri 

masih mencari cara kerja sama yang tepat dan secara eksplisit mengusulkan sektor air 

minum sebagai percontohan yang ideal.
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Jakarta kesulitan untuk mencapai tujuan ini dan, dalam berbagai konsultasi, para pejabat 

menengarai bahwa hal itu akan sulit dicapai pada tahun 2030. Rencana untuk memperluas 

ruang terbuka hijau diperkirakan hanya akan menghasilkan sedikit keuntungan dengan biaya 

tinggi karena harga tanah yang tinggi di pusat kota yang padat. Berdasarkan interpretasi 

peraturan saat ini, setiap daerah di wilayah Jabodetabek harus memenuhi persyaratan 

30 persen di dalam wilayah kelolanya sendiri. Namun, jika persyaratan diterapkan di 

tingkat regional, akan ada insentif yang kuat bagi pemerintah kota yang lebih padat untuk 

bekerja sama dengan daerah di bagian luar wilayah metropolitan untuk mendukung dan 

membiayai konversi dan perlindungan lahan untuk ruang terbuka hijau. Melakukan hal itu 

juga akan mendorong langkah-langkah perlindungan jangka panjang di area-area penting 

yang mungkin menghadapi tekanan terkait urbanisasi.

 Beberapa pengembang swasta di Jabodetabek berada di garis depan desain hijau. 

Mereka telah menerapkan pemanfaatan air daur ulang, dan mengendalikan kualitas air 

melalui ruang terbuka hijau serta penggunaan bahan-bahan yang permeabel. Misalnya, 

PT Lippo Karawaci dan PT Summarecon telah mengadopsi pendekatan desain hijau yang 

inovatif, menerapkan IUWM dalam pengembangan real estat dan komersial swasta terpadu 

mereka. Mereka menyediakan layanan air perpipaan berkelanjutan, pengumpulan air 

limbah dan pengolahan off-site, manajemen permintaan, retensi dan daur ulang air untuk 

penggunaan non-air minum, dan sebagian ada yang menawarkan rekreasi berbasis air. 

Lippo Karawaci khususnya telah diakui sebagai pelopor Edge Cities di Indonesia. Pemangku 

kepentingan mengakui peluang untuk replikasi dan perluasan inisiatif ini, dan mencatat 

bahwa ada ruang untuk memberi insentif pada pengembangan yang ada untuk meningkatkan 

standar pengelolaan air yang memenuhi praktik terbaik ini. Selain itu, insentif juga dapat 

digunakan untuk mewajibkan pengembangan di masa depan memasukkan retensi air 

banjir, manajemen permintaan air, pengolahan air limbah, dan daur ulang on-site.

 Pemangku kepentingan di Jabodetabek menyadari pentingnya koordinasi antar daerah 

dan lintas sektor, namun upaya-upaya tersebut terkendala oleh kewenangan yang 

terbatas dan insentif yang lemah.  Akan tetapi, peraturan terkait pemerintahan daerah 

saat ini sedang ditinjau, dan ini memberikan peluang untuk reformasi. Selain itu, PP 

28/2018 mendukung kerja sama antar daerah dan menyoroti mekanisme kemitraan antara 

pemerintah pusat dan daerah dan lintas pemerintah daerah, yang memperkuat dasar bagi 

inisiatif yang dipimpin pemerintah daerah di Jabodetabek dan daerah lainnya. Permendagri 

22/2020 memberikan rincian lebih lanjut tentang kerja sama antar daerah. Di bawah 

kerangka peraturan baru ini, tim yang didedikasikan untuk kerja sama antar daerah dapat 

mengoordinasikan inisiatif perencanaan pembangunan antar daerah melalui rapat pleno 

dan teknis; inisiatif tersebut kemudian disetujui oleh pimpinan masing-masing wilayah.

4.2. Tata kelola
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 Otoritas pembangunan daerah untuk Jabodetabek, Badan Kerja Sama Pembangunan 

(BKSP), memiliki mandat untuk berkoordinasi lintas daerah. BKSP dibentuk pada tahun 

1976 untuk mengkoordinasikan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (lihat Kotak 

3). Lingkupnya diperluas pada 2010 untuk mencakup Depok dan Cianjur. BKSP diberi 

mandat koordinasi berdasarkan Keputusan Presiden 54/2008 dan Jabodetabek terdaftar 

sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Pemerintah 28/2008.26  

Struktur dan tanggung jawabnya diatur dalam Permendagri 6/2006, yang menetapkan 

kewenangannya untuk membangun kemitraan pembangunan seputar tema tata ruang, 

infrastruktur, sumber daya air, lingkungan, dan transportasi. Namun, perubahan pada 

kerangka pemerintahan desentralisasi pada 2014 (UU 23/2014) membuat beberapa elemen 

kunci dari Permendagri 6/2006 menjadi usang, sehingga status dan peran BKSP perlu 

ditinjau ulang.

104. Kemendagri sedang merencanakan mekanisme kelembagaan baru berupa sekretariat 

khusus sektor yang diberi wewenang untuk menegakkan kolaborasi antara pemerintah 

daerah. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Kementerian Dalam 

Negeri – salah satu peserta dalam keempat lokakarya klaster Jabodetabek untuk penelitian 

ini – menjelaskan rencana untuk membentuk struktur baru untuk kerja sama yang dipimpin 

pemerintah daerah di bawah sekretariat tematik. Pada saat laporan ini dibuat, peraturan 

tersebut masih dalam pembahasan antara Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang (Kemen ATR). Pemangku kepentingan pemerintah daerah dan pusat melihat sektor 

air sebagai area fokus yang cocok untuk sekretariat awal Jabodetabek. Sekretariat ini akan 

berfungsi sebagai payung strategis, menangani risiko air melalui IUWM sebagai persiapan 

untuk masa depan, pada saat yang sama mencapai hasil nyata dalam jangka pendek. 

IUWM di Jabodetabek kemudian dapat diperluas melalui beberapa klaster utama yang 

dibentuk sebagai kelompok kerja untuk otoritas pembangunan Jabodetabek ke depannya, 

khususnya seputar kepentingan bersama untuk mengatasi banjir, ketergantungan timbal 

balik pada pasokan air, dan keharusan untuk meningkatkan kualitas air secara umum. 

Sekretariat bidang air juga dapat menunjukkan kepada sektor kebijakan lain pengaturan 

kelembagaan baru untuk Jabodetabek ini.

 Kerja sama antar daerah masih terbatas, namun ada upaya yang berhasil untuk 

mengoordinasikan sistem peringatan dini banjir. Kolaborasi pengelolaan banjir antar 

daerah biasanya masuk dalam kategori sistem peringatan dini (early warning system, EWS). 

Beberapa aspek EWS dikoordinasikan di hilir dalam suatu lingkungan, tetapi sistemnya juga 

dapat menghubungkan pintu air hulu dan pengawas di hilir. Ada banyak contoh kolaborasi 

EWS dari Bogor sampai Jakarta, tetapi ada juga cara untuk memperluas koordinasi di luar 

peringatan dini menjadi kerja sama yang lebih komprehensif.
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26 Mengingat fokus studi ini terkait air, Cianjur, meskipun secara resmi merupakan bagian dari BKSP, tidak dimasukkan 
dalam analisis karena terletak di luar DAS utama yang meliputi Jabodetabek.
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 Kementerian yang mengawasi perencanaan tata ruang, terutama Bappenas dan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, telah menyetujui transisi dari perencanaan 

administrasi dan penggunaan lahan ke kerangka yang berfokus pada sungai, air, dan 

daerah aliran sungai. Namun demikian, penerapan mekanisme fungsional di Jabodetabek 

akan menjadi tantangan karena tidak adanya mandat atau insentif. Saat ini, sesuai UU 

26/2007, penataan ruang dilakukan dengan pendekatan fungsional atau administratif, di 

mana yang terakhir ini memiliki mandat dan prosedur yang lebih jelas. Bappenas telah 

bekerja untuk mendukung perencanaan fungsional yang berfokus pada isu-isu strategis 

sumber daya air dengan mengusulkan kerangka baru yang mewajibkan dan memberi 

insentif kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan target pasokan air, sanitasi, 

banjir, drainase, dan pengelolaan limbah padat. Misalnya, Kebijakan Satu Peta berlaku 

lintas kementerian untuk menurunkan skala produk pemetaan dan mengembangkan 

peta tematik sebagai cara untuk mendukung perencanaan sumber daya air. UU 23/2014 

menjabarkan mandat pengelolaan sumber daya alam – termasuk sumber daya air – yang 

menetapkan tanggung jawab untuk setiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan 

kabupaten atau kota) berdasarkan skala kegiatan. Undang-undang tersebut juga mengatur 

bahwa pemerintah provinsilah yang berperan untuk meningkatkan koordinasi antara dan 

di setiap kabupaten/kota.

 Proses perencanaan yang terdesentralisasi menyebabkan ketegangan antara pemerintah 

daerah yang berusaha melindungi otonomi daerah dan memenuhi tujuan pembangunan 

ekonomi dan fiskalnya. Walikota dan bupati terpilih (atau gubernur dalam hal DKI Jakarta) 

dan DPRD terpilih mempengaruhi perencanaan pembangunan. Akibatnya, sebagaimana 

dicatat berbagai pemerintah daerah, hanya ada sedikit insentif untuk memperhitungkan 

dampak kebijakan yang berada di luar daerah mereka. Khusus untuk sumber daya air, 

pemerintah daerah di wilayah hulu Jabodetabek menyatakan pandangan bahwa mereka 

tidak diberi kompensasi yang memadai atas nilai sumber daya air mereka ke wilayah hilir; 

sebaliknya, pemerintah daerah di kawasan hilir menggambarkan beban dari polutan dan air 

banjir sebagai akibat dari keputusan pembangunan di hulu. Di Jabodetabek, satu kendala 

perencanaan khusus berhubungan dengan hierarki penempatan pemerintah DKI Jakarta 

yang berstatus provinsi, kontras dengan pemerintah daerah sekitarnya, yang semuanya 

setingkat kabupaten atau kota. Hal ini memperparah masalah koordinasi, karena masing-

masing pemerintah daerah melapor ke ibu kota provinsi mereka di Bandung (Jawa Barat) 

dan Serang (Banten), yang secara geografis jauh dari DKI Jakarta.

 Di seluruh lanskap tata kelola yang kompleks ini, rencana pembangunan jangka menengah 

(RPJMD) adalah dokumen paling signifikan dalam memandu proses penganggaran dan 

implementasi. RPJMD disusun oleh bupati atau walikota (atau gubernur untuk DKI Jakarta) 

dan membentuk kerangka umum untuk memenuhi janji kampanye mereka. Maka tidak 

4.3. Perencanaan dan implementasi
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mengherankan bila proses perencanaan pembangunan tersebut saling bertentangan. 

Meskipun rencana tata ruang wilayah (RTRW) mungkin memerlukan koordinasi dan kerja 

sama, pemimpin daerah yang baru pasti akan merevisi rencana mereka melalui proses 

RPJMD, dan waktu pemilihan kepala daerah juga mengakibatkan proses perencanaan 

berlangsung pada periode yang berbeda, sehingga semakin menyulitkan sinkronisasi 

inisiatif antar daerah.

 Di antara pemerintah daerah, proses perencanaan yang terfragmentasi untuk elemen-

elemen yang berbeda dari siklus air perkotaan juga menjadi tantangan bagi adopsi 

IUWM. Meskipun lokakarya yang diselenggarakan studi ini memperlihatkan adanya 

dukungan luas untuk IUWM, tantangan untuk mengoordinasikan perencanaan tata ruang 

dengan rencana sektoral terhambat oleh masalah pengumpulan dan pembagian data, 

disinsentif dari proses alokasi anggaran, dan hambatan kelembagaan lainnya. Misalnya, 

RISPAM, rencana bisnis PDAM, dan strategi sanitasi kota hanya menyebut sepintas tentang 

rencana tata ruang. Kurangnya perencanaan lintas sektoral juga menimbulkan tantangan 

dalam mengembangkan proposal untuk mendapatkan manfaat dari program dukungan 

tambahan yang ditawarkan pemerintah pusat.

 Beberapa pemerintah daerah di Jabodetabek sudah mulai mengadopsi percontohan 

untuk penggunaan kembali air dan pengelolaan banjir terpadu, yang dapat direplikasi 

atau ditingkatkan. Sebagai contoh, pembangunan IPAL Moving Biofilm Bed Reactor 

yang akan mengolah air limbah untuk digunakan kembali, dimulai pada 2021. Instalasi 

pengolahan yang berlokasi di sepanjang Kali Krukut, direncanakan memiliki kapasitas daur 

ulang air limbah yang mencapai 100 liter/detik untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bagi 

bangunan-bangunan di sekitarnya untuk, misalnya, menyiram toilet, menyiram tanaman 

oleh Dinas Pertamanan, dan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran. 

Serupa dengan itu, Kota Bekasi telah mengimplementasikan proyek percontohan yang 

menjanjikan yang disebut fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Biocord Galaxy, yang 

mengolah greywater dari beberapa ribu rumah tangga di sekitarnya. Kota Bekasi sekarang 

berencana untuk memperluas skema ini dalam beberapa tahap, dengan replikasi yang 

direncanakan untuk sembilan lokasi lain di seluruh kota. Sementara itu, rencana tata 

ruang dan pembangunan sudah mulai memasukkan inisiatif retensi air dan ini disorot 

dalam RISPAM. RISPAM memiliki daftar sumur resapan di DKI Jakarta, Depok, dan Bogor; 

kolam resapan di Tangerang Selatan dan Kota Bekasi; kolam retensi dan kolam detensi 

di Kota Bogor; tepian bervegetasi dan jalur hijau di sepanjang sungai di Kota Tangerang 

Selatan dan Kota Tangerang; dan pengendalian pembangunan sungai di Kota Bekasi 

dan Kota Tangerang. Kabupaten Bogor juga berencana menempatkan sumur resapan 

secara strategis untuk mengisi kembali sumber mata air dan akuifer sungai Cisadane 

dan Ciliwung. Kota Bogor memiliki rencana untuk menghutankan kembali dan membatasi 

pembangunan di lokasi-lokasi resapan utama untuk mengurangi polusi air tanah. Kota 
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 Data tidak dikumpulkan secara transparan, andal, atau dengan cara yang terukur dan 

terkoordinasi, yang menjadi hambatan signifikan bagi IUWM di Jabodetabek. Pada 

Lokakarya 2, perwakilan Bappenas menyoroti bahwa kurangnya data akan mempersulit 

penetapan benchmarking, memantau target, atau mengidentifikasi dasar untuk memberikan 

dukungan tambahan, sekalipun ada lebih banyak insentif untuk mendukung IUWM. 

Memang, pengumpulan data sederhana dari indikator-indikator dasar sektor air menjadi 

upaya yang besar selama studi ini, seperti yang dibahas di atas untuk banjir. Karena wilayah 

Jabodetabek sangat sering terkena banjir, basis data publik tentang peristiwa banjir historis 

– termasuk penyebab banjir, populasi yang terkena dampak, dan dampak ekonomi – dapat 

dengan mudah tersedia, terus diperbarui, dan digunakan untuk melacak kemajuan menuju 

tujuan kebijakan dan menetapkan benchmark bersama. Selain itu, indikator data dasar 

air dan sanitasi juga tidak memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan sektoral, 

karena biasanya disajikan sebagai data yang diawasi oleh mandat lembaga tertentu. Di 

masa lalu, BKSP berperan dalam sentralisasi data lintas daerah. Namun pemerintah 

daerah menyatakan pandangan bahwa meskipun mereka secara terbuka akan berbagi 

data ketika diminta, jarang ada tindak lanjut.

 Untuk data yang tersedia, angka-angka tidak disimpan dalam format yang mudah 

dianalisis atau dibandingkan. Studi ini harus mengandalkan koordinasi berulang dengan 

personel lembaga dari seluruh Jabodetabek untuk memastikan komparabilitas data. 

Selain tidak adanya data banjir yang disebutkan di atas, kumpulan data pada titik-titik 

pengambilan air tanah dalam tidak dikumpulkan atau tidak tersedia untuk dibagikan. Kota 

Tangerang Selatan adalah satu-satunya pemerintah daerah yang membagikan data ini. 

Data yang jelas tentang titik pengambilan dapat membantu menghasilkan solusi kebijakan 

untuk mengatasi masalah mendasar ini. Di mana ada data yang dikumpulkan, data 

tersebut cenderung tidak dapat diakses karena format penyimpanan yang berbeda. Data 

banjir dikumpulkan dalam berbagai jenis perangkat lunak, bukan dalam spreadsheet, yang 

mengakibatkan jeda waktu yang signifikan untuk melakukan analisis komparatif dasar. Tim 

studi mencoba melibatkan beberapa kantor instansi pemerintah pusat dan daerah untuk 

mendapatkan data dan menghadapi berbagai keterbatasan.

 Mandat kelembagaan yang berbeda untuk pengumpulan data dan indikator, definisi, dan 

rumus perhitungan yang berbeda-beda mempersulit pengukuran dan perbandingan 

kinerja. Misalnya, KLHK dan KemenPUPR menggunakan batas spasial yang berbeda 

untuk perencanaan dan pemantauan (masing-masing daerah aliran sungai dan wilayah 

sungai). Sementara itu, sensus nasional mengumpulkan indikator yang berbeda tentang 

4.4. Manajemen informasi
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Tangerang merencanakan taman eco-tech dengan mengintegrasikan tanaman hias untuk 

mengolah air limbah domestik yang dibuang ke badan air.
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penyediaan air minum dari yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah daerah dan PDAM. 

Hal ini menimbulkan tantangan dalam membentuk gambaran tingkat metropolitan tentang 

akses ke layanan, yang dapat digunakan untuk memprioritaskan tindakan dan pendanaan. 

Perbedaan ini menimbulkan hambatan analitis untuk menerjemahkan pengetahuan ke 

dalam tindakan, yang merupakan dasar untuk perencanaan tata ruang yang sukses.

 Meningkatkan keandalan dan akurasi data, dan mempromosikan transparansi dan 

aksesibilitas memberikan peluang untuk mendorong IUWM. Terlepas dari kesulitan 

mengakses data, pengumpulan dan penyajiannya dalam format yang sederhana secara 

visual akan membuat mitra pemerintah pusat dan daerah lebih antusias dan mendorong 

kesepakatan mengenai potensi manfaat pengumpulan dan visualisasi data yang lebih 

terarah dan terkoordinasi. Data akan membantu menyusun dan memilah tantangan, 

penyebab, besaran, intensitas, geografi, dan dampak masalah air dalam cara yang 

dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang suatu masalah dan solusi serta 

penelusuran yang lebih baik. Data dan visualisasi yang jelas juga meningkatkan peluang 

untuk membangun kepercayaan, membangun kampanye publik seputar tantangan air, dan 

menyoroti keberhasilan intervensi.

 Belum ada mekanisme pembiayaan yang secara khusus mendorong pendekatan IUWM.  

Mekanisme pembiayaan yang ada saat ini sebagian besar menargetkan elemen-elemen 

sektoral yang terpisah dari siklus air. Dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah umumnya ditujukan untuk investasi infrastruktur atau pembiayaan langsung, 

atau berupa pengadaan proyek infrastruktur besar oleh pemerintah pusat. Dana untuk 

pemeliharaan dan pengoperasian proyek-proyek ini diambil dari anggaran operasional 

pemerintah daerah dan dalam banyak kasus tidak mencukupi. Dana pemerintah pusat 

semakin dikaitkan dengan keluaran tertentu. Terkait penyediaan air minum, misalnya, 

pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kinerja operasional PDAM, yang diukur melalui 

serangkaian indikator yang luas termasuk cakupan, NRW, dan keberlanjutan pembiayaan. 

Pendekatan pendanaan berbasis keluaran ini dapat menjadi dasar skema pendanaan untuk 

IUWM.

 Meskipun pengukuran dampak ekonomi dari IUWM di Jabodetabek membutuhkan kajian 

yang lebih rinci, namun kajian dan percontohan yang sudah ada di beberapa kota di dunia 

menunjukkan potensi manfaat ekonomi dari implementasi IUWM.  Pengelolaan daerah 

tangkapan air di wilayah hulu dan sanitasi yang lebih baik akan meningkatkan kualitas 

air permukaan dan mengurangi biaya pengolahan. Investasi untuk meningkatkan efisiensi 

operasional dan pengelolaan permintaan air akan mengurangi kebutuhan pembiayaan 

yang besar untuk membangun sumber air baru dan fasilitas produksi. Pemulihan 

cadangan air tanah yang dikelola dapat memulihkan kapasitas mata air, menghentikan 

4.5.  Pembiayaan
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4.6. Inisiatif yang ada yang selaras dengan IUWM

4.6.1. Pengelolaan banjir: Melengkapi pembangunan infrastruktur

 Sementara perencanaan transformasi sebagian besar infrastruktur banjir DKI 

Jakarta melalui investasi skala besar sedang berjalan (dalam bentuk tanggul laut dan 

peningkatan kapasitas transfer dan pemompaan), terdapat juga banyak peluang inisiatif 

tambahan terkait IUWM dan bidang-bidang yang berpotensi untuk dikerjasamakan. 

Banyak di antaranya telah disebutkan di atas: mendorong perluasan ruang terbuka 

hijau, pengisian ulang air, dan kebijakan zonasi untuk zero runoff, yang semuanya dapat 

meningkatkan kapasitas retensi air di seluruh DAS. Melalui tindakan terkoordinasi antara 

dan di dalam wilayah administratif, inisiatif-inisiatif semacam ini sudah diterapkan dalam 

bentuk retrofit permukiman dan properti individu untuk mendukung retensi dan infiltrasi.

 Praktik terbaik dari seluruh dunia menawarkan contoh inisiatif pengelolaan banjir IUWM. 

Misalnya, beberapa dekade yang lalu, wilayah metropolitan Tokyo-Yokohama melakukan 

upaya besar bersama untuk mengatasi penurunan tanah dan banjir yang signifikan. 

Meski mewakili konteks politik dan kelembagaan yang sangat berbeda, pengalaman ini 

bisa menjadi salah satu model tindakan segera untuk Jabodetabek. Melalui pendekatan 

terpadu yang melibatkan pengesahan peraturan, langkah-langkah perencanaan kota, 

penerapan sistem penggunaan air sesuai tujuan, dan keterlibatan dengan pengembang 

swasta, otoritas regional di Jepang tersebut berhasil mengatasi dampak drastis penurunan 

tanah. Undang-undang membatasi pengambilan air tanah, terutama untuk industri, 

sementara penggunaan kembali air limbah ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan air 

industri. Daerah rawan banjir ditandai sebagai zona larangan pembangunan perkotaan, 

dan pengembang swasta diwajibkan untuk membangun kolam retensi untuk pengelolaan 

air hujan. Upaya-upaya tersebut mengubah arah pengembangan spasial kawasan dan 

memastikan kelayakan huni yang lebih baik untuk generasi mendatang.
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atau memperlambat penurunan tanah, dan mencegah intrusi air asin. Implementasi IUWM 

di Jabodetabek juga dapat menghasilkan manfaat tambahan yang dapat diukur dari waktu 

ke waktu, seperti pengurangan banjir, peningkatan kesehatan dan lingkungan, peningkatan 

pariwisata, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sebagai contoh, perkiraan global 

menunjukkan bahwa polusi di wilayah hulu, yang diukur dengan peningkatan konsentrasi 

Biological Oxygen Demand (BOD), mengurangi pertumbuhan PDB di daerah hilir hingga 

sepertiga (Damania et al. 2019). Di Kota Malang dan Batam, ketika PDAM dan pemegang 

konsesi swasta berinvestasi untuk mengurangi NRW dan menerapkan langkah-langkah 

efisiensi energi, masing-masing berhasil menghemat lebih dari US$5 juta dengan 

mengurangi biaya perbaikan kebocoran, dan melakukan investasi infrastruktur pasokan 

air tambahan (Bank Dunia , “WICER,” akan datang).
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4.6.3. Sanitasi: Sanitasi Inklusif Seluruh Kawasan Perkotaan (Citywide Inclusive   
     Sanitation, CWIS)

 Dengan rendahnya cakupan layanan sanitasi yang dapat diandalkan di seluruh 

Jabodetabek, kualitas air permukaan dan air tanah sangat buruk, sehingga upaya apa 

pun untuk meningkatkan pengolahan di semua tingkat akan memiliki manfaat yang 

besar. Jabodetabek mengalami dampak pengabaian infrastruktur sanitasi sistemik 

yang luas. Pemerintah pusat dan daerah sering menyatakan bahwa sanitasi itu mahal 

dan prioritasnya lebih rendah daripada pasokan air. Namun, berbagai instansi yang 

mengawasi daerah perkotaan dengan kepadatan yang lebih tinggi menyadari betapa 

biaya pengolahan air meningkat sebagai akibat dari limbah yang mencemari sumber air. 

Upaya PD PAL Jaya untuk memperluas cakupan saluran air limbah ke zona-zona baru di 

DKI Jakarta menunjukkan tingginya biaya dan rumitnya pelaksanaan untuk pembebasan 

lahan, sambungan, perpipaan, pemompaan, dan transfer. Dengan lambatnya perluasan 
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4.6.2. Pasokan air: Hal-hal yang terlupakan dan harapan untuk pengembangan 

 Kurangnya akses terhadap air sangat terasa di kalangan masyarakat tertentu yang 

cenderung terabaikan dalam penyediaan layanan. Kerentanan mereka lebih tinggi karena 

lokasi geografis atau jarak mereka dari area layanan – misalnya, lokasi di wilayah pinggiran 

atau sepanjang perbatasan. Meskipun wilayah perbatasan tersebut mungkin memiliki 

populasi padat, karena profil geografis pemerintah daerah dan proses perencanaannya 

wilayah tersebut belum tentu terjangkau oleh jaringan layanan. Kurangnya akses air juga 

dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pesisir yang mengalami 

penurunan muka tanah atau intrusi air asin dan berada di luar jangkauan PDAM. Selain 

itu, PDAM juga tidak memprioritaskan pelayanan wilayah geografis luas yang dikelola oleh 

pihak swasta. Akibatnya, kantong-kantong masyarakat yang berdekatan atau terkurung 

di dalam area pengembang swasta tidak mendapat perhatian dalam pengembangan 

jangkauan jaringan pelayanan. Dalam berbagai kombinasi, kondisi semacam ini berlaku 

untuk banyak rumah tangga yang tidak memiliki layanan air minum.

 Selama lokakarya klaster studi ini, perwakilan pemerintah mencari cara untuk 

mengkoordinasikan peluang peningkatan akses air, seperti melalui peningkatan efisiensi 

pemberian layanan dan bekerja sama dengan sektor swasta. Misalnya, penempatan 

jaringan di daerah tetangga dapat memberikan peluang untuk melayani komunitas di zona 

perbatasan lebih baik, sekalipun mereka berada di wilayah cakupan layanan tetangga. 

Tindakan-tindakan kerja sama skala kecil juga dapat membantu melayani komunitas lain 

yang tidak memiliki banyak pilihan. Contoh lain peningkatan akses air adalah di Kabupaten 

Kepulauan Seribu DKI Jakarta, di mana pemerintah daerah melakukan upaya terukur untuk 

menjangkau masyarakat pulau terpencil di Teluk Jakarta dengan membangun beberapa 

instalasi pengolahan air laut reverse osmosis (SWRO).
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sistem pembuangan limbah terpusat di Jabodetabek, pemerintah daerah mengandalkan 

tangki septik tingkat rumah tangga yang dikombinasikan dengan layanan Pengelolaan 

Lumpur Tinja (Fecal Sludge Management, FSM) yang ditingkatkan skalanya. Inisiatif-inisiatif 

semacam ini, walau menjanjikan, tetap tidak cukup untuk mengatasi tantangan yang lebih 

luas dari air limbah perkotaan.

 Sanitasi Inklusif Seluruh Kawasan Perkotaan (CWIS) menawarkan pendekatan untuk 

membangun dan memaksimalkan kekuatan yang ada, serta mengidentifikasi peluang 

untuk berkolaborasi dan mendaur ulang air. CWIS adalah pendekatan yang sedang 

berkembang di Indonesia di antara lembaga-lembaga nasional. Beberapa pemerintah 

daerah di Jabodetabek, khususnya Kota Bekasi dan Kota Bogor, telah menunjukkan minat 

yang serius untuk mulai menerapkan prinsip-prinsipnya. CWIS melibatkan pembangunan 

sistem on-site dan off-site yang ada untuk meningkatkan kapasitas secara keseluruhan, 

meningkatkan efisiensi, dan secara bertahap mulai memperluas cakupan. Pendekatan ini 

juga mendorong kolaborasi dan penggunaan kembali air untuk menghasilkan nilai tambah 

atau pendapatan. Salah satu contoh nyata potensi kolaborasi antar pemerintah adalah 

memperbesar dan meningkatkan instalasi pengolahan air limbah untuk memaksimalkan 

efisiensi. Berbagai instansi menyoroti pembebasan lahan sebagai hambatan paling 

signifikan untuk membangun instalasi pengolahan air limbah atau limbah. Instalasi yang 

ada sudah berlokasi di perbatasan daerah; dengan pengaturan kerja sama antar daerah 

untuk meningkatkan fasilitas ini agar mencakup area layanan yang lebih luas, pemerintah 

daerah dapat menghindari biaya tinggi untuk pengadaan tanah lebih lanjut atau pengaturan 

pengelolaan yang tumpang tindih. Selanjutnya, bukan hanya instansi pemerintah dan 

unit teknisnya mulai bereksperimen melakukan penggunaan kembali dan daur ulang air 

limbah, ada juga peluang untuk bekerja sama dengan kawasan industri untuk melakukan 

hal yang sama dan membantu mengimbangi biaya pengolahan.

 Di Manila, sistem gabungan saluran pembuangan-drainase digunakan untuk mengolah 

limbah dari saluran air sebelum dilepas ke sungai. Hal itu merupakan suatu tindakan 

sementara yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi kualitas air di Jabodetabek. 

Saluran air sering terkontaminasi tinja dan polutan perkotaan dari pembuangan langsung 

ke saluran air dan kanal, kebocoran dari tangki septik dan limpasan. Karenanya, saluran 

seperti ini menjadi vektor penyakit selama periode banjir. Di Manila, kotak pencegat 

dipasang di sepanjang saluran utama untuk mengarahkan air menuju instalasi pengolahan 

air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke sungai. Perawatan dilakukan di Olandes Sewage 

Treatment Plant by Manila Water, yang memiliki IPAL bawah tanah yang dikelilingi oleh 

ruang rekreasi hijau untuk memaksimalkan penggunaan lahan.27 Inisiatif semacam itu 

tidak hanya meningkatkan kualitas air tetapi juga memberikan peluang pelengkap untuk 

memperkenalkan fitur desain perkotaan yang meningkatkan kelayakan huni sepanjang 

saluran-saluran air.

27 World Bank Water, 2017
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5  REKOMENDASI DAN KATA PENUTUP

 IUWM dapat melengkapi banyak studi, inisiatif, rencana, dan proyek yang sudah ada 

di berbagai sektor terkait air. Upaya-upaya tersebut akan tetap berperan penting untuk 

mengatasi masalah multi-dimensi terkait air di Indonesia. Akan tetapi IUWM dapat 

menawarkan penyempurnaan terhadap program-program yang sudah ada. Selain itu, 

IUWM juga dapat membantu memicu perubahan sistematis yang akan menghasilkan 

lembaga-lembaga yang lebih kuat dan dalam posisi lebih baik untuk mengatasi kerawanan 

air.

 Sebagian besar penelitian ini fokus pada pemeriksaan IUWM pada tiga skala yang 

berbeda. Pertama, mencakup banyak peluang kerja sama antar daerah, yang dapat 

ditempuh dengan membangun kembali dan menghidupkan kembali otorita daerah 

Jabodetabek. Dengan mandat, sumber daya, dan legitimasi yang memadai, otorita daerah 

Jabodetabek dapat membantu memfasilitasi koordinasi vertikal dan horizontal, menetapkan 

indikator dan sistem benchmark, mengumpulkan dan menganalisis data, meningkatkan 

dan memaksimalkan pembiayaan, dan menyatukan berbagai pemangku kepentingan 

untuk mengembangkan dan mengarusutamakan inovasi. Kedua, melibatkan koordinasi 

vertikal antara pemerintah daerah, otoritas regional, dan pemerintah pusat. Kemendagri 

dan lembaga pemerintah pusat lainnya sedang mencari cara untuk mengkatalisasi, 

memformalkan, dan memudahkan mekanisme koordinasi potensial seputar tema IUWM 

yang tercantum dalam laporan ini. Ketiga, membahas koordinasi horizontal dalam 

pemerintah daerah, dan mencari peluang untuk memperkenalkan kolaborasi IUWM lintas 

sektor, lembaga, dan kelompok pemangku kepentingan. Rekomendasi-rekomendasi 

berikut mengakui perlunya koordinasi pada ketiga skala ini.

 Analisis dan temuan di atas mengungkapkan peluang bagi IUWM yang dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kategori: kerangka pelaksanaan dan intervensi. Tindakan 

yang berkaitan dengan kerangka pelaksanaan, misalnya, berupa pengembangan peraturan 

yang diampu oleh pemerintah daerah. Ini memungkinkan pelaksanaan IUWM yang lebih 

efektif. Sementara tindakan intervensi adalah proyek IUWM itu sendiri. Upaya-upaya 

yang tidak memerlukan investasi besar dapat dilakukan oleh instansi pemerintah daerah. 

Rekomendasi-rekomendasi di bawah ini digolongkan ke dalam dua kategori tersebut, dan 

untuk masing-masing tindakan ditentukan lembaga penanggung jawabnya.

 Rekomendasi-rekomendasi tersebut juga disusun dalam tahapan dengan kerangka 

waktu yang berbeda, sesuai tingkat kesiapan yang dibutuhkan untuk melakukan 

suatu tindakan, serta syarat-syarat atau komplementaritas antara berbagai tindakan.

Intervensi segera dan jangka pendek – seperti peningkatan efisiensi operasional, 

pengelolaan permintaan, pengelolaan air hujan, serta beberapa perluasan pasokan air 
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dan layanan sanitasi – tidak memerlukan investasi besar. Pemerintah daerah dapat mulai 

menerapkannya dengan sumber daya mereka sendiri, atau menggunakan pembiayaan 

campuran dalam skema kerja sama dengan sektor swasta. Tindakan-tindakan ini dapat 

diimplementasikan dalam mandat dan kewenangan yang ada di pemerintah daerah, yang 

menjadi landasan bagi tindakan di masa depan. Di sisi lain, infrastruktur besar yang 

membutuhkan belanja modal tinggi – seperti pengembangan sumber air baru atau pasokan 

air baku, sistem pembuangan limbah skala kota dan instalasi pengolahan air limbah, 

serta pembangunan tanggul laut dan infrastruktur pengendalian banjir lainnya – mungkin 

memerlukan dukungan investasi dari pemerintah pusat dan provinsi. Tindakan jangka 

pendek hingga jangka panjang ini mungkin juga bergantung pada tindakan awal di fase 

sebelumnya, yang menekankan urgensi tindakan di semua fase. Misalnya, penghentian 

pengambilan air tanah memerlukan penyediaan sumber air alternatif. Selain itu, beberapa 

tindakan yang disarankan, seperti Sistem Manajemen Informasi Air (Water Information 

Management System, WIMS), memerlukan upaya yang terus menerus dipertahankan dan 

dikembangkan. Linimasa tindakan dan pentahapan yang disarankan untuk implementasi 

adalah sebagai berikut:

• Segera: Dalam satu tahun

• Jangka pendek: satu sampai lima tahun 

• Jangka menengah: lima sampai 10 tahun

• Jangka panjang: 10 tahun dan seterusnya

 Kotak 4 dan 5 menyoroti tindakan prioritas segera untuk masing-masing kerangka 

pelaksanaan dan intervensi IUWM Jabodetabek.
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 Rekomendasi komprehensif disajikan dalam peta jalan IUWM untuk Jabodetabek berikut 

ini. Rekomendasi kerangka implementasi tercantum di tabel 13; rekomendasi intervensi, 

di tabel 14. Rekomendasi diklasifikasikan ke dalam lima kategori kerangka IUWM yang 

ditentukan pada bagian 4 (hukum dan peraturan, tata kelola, perencanaan dan pelaksanaan, 

pengelolaan informasi dan pembiayaan), dan peta jalan rekomendasi juga disubkategorikan 

menurut enam topik berdasarkan ancaman air yang dihadapi di Jabodetabek:

• Meningkatkan dan memperluas layanan penyediaan air dan sanitasi. Saat ini, 

Jabodetabek memiliki layanan air bersih dan sanitasi yang rendah dan tidak andal (lihat 

bagian 3.2 dan 3.3).

• Meningkatkan manajemen risiko banjir dan kesiapsiagaan masyarakat. Banjir saat ini 

mempengaruhi sangat banyak orang, menyebabkan banyak kematian dan kerusakan 

parah (bagian 3.1)..

• Mengamankan sumber air dan meningkatkan konservasi air.  Jabodetabek menghadapi 

persoalan tingkat polusi sumber daya air yang tinggi dan meningkatnya permintaan air 

(bagian 3.4.3).

• Meningkatkan pengelolaan air tanah. Tingkat penurunan tanah yang tinggi di Jakarta 

diperparah oleh pengambilan air tanah dalam (bagian 3.4.1).

• “Perencanaan dengan memperhitungkan air” yang memasukkan siklus air sebagai 

bagian dari peningkatan tata kelola dan pembangunan perkotaan dan regional.  Dalam 

pendekatan “perencanaan dengan air”, pendorong, intervensi, dan dampak terkait air 

secara sistematis dimasukkan dalam rencana pembangunan perkotaan, rencana risiko 

bencana, rencana perubahan iklim dan ketahanan, pengelolaan limbah padat, dan 

rencana transportasi. Hal ini akan memanfaatkan peluang kolaborasi dan koordinasi 

untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan air (bagian 3.4).

• Keterlibatan pemangku kepentingan dan sektor swasta. Terdapat peluang penting 

untuk membangun kepercayaan dan berbagi pengetahuan dengan warga setempat, dan 

untuk memanfaatkan peluang investasi dari sektor swasta.
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 Meskipun sebagian besar aktor utama untuk pelaksanaan kerangka aksi adalah 

pemerintah pusat, terdapat peluang yang sangat besar untuk pelibatan langsung 

pemerintah daerah. Misalnya, reformasi BKSP menjadi kepentingan khusus pemerintah 

daerah di DKI Jakarta. Pengumpulan dan pengelolaan data memerlukan keterlibatan 

instansi pemerintah daerah, khususnya PDAM dan BPBD. Bappeda berperan aktif 

dalam menetapkan kerangka pelaksanaan, terutama sebagai lembaga pengampu yang 

memfasilitasi koordinasi horizontal antar instansi pemerintah daerah dan antar pemerintah 

daerah, serta menjalankan fungsi koordinasi vertikal dengan pemerintah provinsi dan 

pusat.

 Rekomendasi-rekomendasi ini melengkapi investasi skala besar yang ada dan yang 

sedang berjalan dengan menyempurnakan kerangka pengampu intervensi terukur IUWM 

yang mendukung pengembangan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah. Inisiatif 

skala besar yang ada meliputi peningkatan pasokan air curah di Jatiluhur, pembangunan 

Bendungan Karian, sejumlah zona perluasan layanan penyaluran air limbah di DKI Jakarta, 

upaya penguatan jaringan tanggul laut, dan bendungan pengendali banjir hulu di Ciawi, 

Bogor. Program infrastruktur besar lainnya yang direncanakan termasuk pasokan air 

curah dari sistem Juanda, berbagai bagian NCICD, dan pembangunan saluran air limbah di 

Kota Bekasi dan Kota Bogor. Rekomendasi-rekomendasi menunjukkan bagaimana IUWM 

membangun komplementaritas untuk pengembangan jangka panjang lembaga yang dapat 

berkoordinasi, meningkatkan layanan, dan membangun ketahanan lebih baik.

132. Inisiatif tambahan yang menargetkan perbaikan di seluruh siklus pengelolaan air, di 

mana inisiatif ini hemat biaya dan tidak memerlukan investasi besar; inisiatif-inisiatif 

ini juga dapat diluncurkan di tingkat pemerintah daerah. Inspirasi dan pelajaran dapat 

diambil dari kota-kota lain di Indonesia, dan pengetahuan dan teknologi juga dapat 

dibagikan. Tindakan ini dapat didanai oleh APBD melalui pendanaan berbasis kinerja di 

bawah kerangka NUWAS, atau melalui kontrak dengan kontraktor swasta. Intervensi ini 

termasuk:

• Penyediaan air bersih:

Kurangi NRW

Perbaiki manajemen permintaan/konsumsi air

• Sanitasi:

Tingkatkan pengelolaan lumpur tinja dengan menerapkan layanan penyedotan 

tangki septik secara teratur atau terjadwal

Tegakkan kepatuhan pada standar tangki septik

Tingkatkan pemantauan dan pengaturan pengumpulan lumpur

Optimalkan pengoperasian saluran pembuangan dan limbah serta instalasi 

pengolahan lumpur

Manfaatkan dan promosikan daur ulang dan penggunaan kembali limbah cair 

dan lumpur yang diolah
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• Banjir:

Tingkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi drainase

Gunakan bahan yang lebih permeabel untuk jalan, trotoar, dan taman

Terapkan dan tegakkan kebijakan zero runoff dan zero water footprint yang 

meningkatkan proses perizinan dan implementasi pemantauan

 Prinsip-prinsip mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi sirkular dalam air, 

efisiensi sumber daya, dan ketahanan terhadap ketidakpastian adalah kunci untuk 

bergerak menuju ketahanan air yang lebih baik di Jabodetabek. Ini telah tertanam secara 

strategis di seluruh rekomendasi IUWM. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan 

sebagai tindakan dalam peta jalan, prinsip-prinsip tersebut harus dianggap sebagai konsep 

perencanaan dan desain lintas sektoral dalam kerangka pelaksanaan dan intervensi 

terkait.

 Laporan ini telah menyajikan sederet tantangan yang mengancam tidak hanya ketahanan 

air di Jabodetabek, tetapi juga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara 

umum di wilayah ini. IUWM adalah kerangka adaptif yang tepat untuk menata tindakan 

dalam lingkungan tata pemerintahan yang menantang ketika berusaha untuk mengatasi 

berbagai tantangan lintas sektoral yang kompleks. Dengan perkembangan kerangka 

peraturan nasional yang terus berjalan, khususnya UU Sumber Daya Air 2019 dan UU 

23/2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat momentum dari tingkat pemerintah pusat 

untuk menerapkan mekanisme kooperatif dan integratif dalam mencapai efisiensi dan 

ketahanan yang lebih besar di sektor air. Di Jabodetabek, keterlibatan dengan pemerintah 

daerah untuk studi ini menunjukkan minat dan komitmen untuk mengatasi tantangan air. 

Hal ini juga menunjukkan peluang kerja sama antar lembaga di tingkat horizontal dan 

vertikal. Sebagai proses yang berkelanjutan, prinsip-prinsip IUWM dapat disesuaikan 

dengan konteks tertentu sambil menggabungkan konsep-konsep yang relevan untuk 

membangun ketahanan terhadap tantangan perkotaan saat ini dan masa depan.
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Tabel berikut menggambarkan data yang tersedia dari BPBD pemerintah daerah tentang banjir. 

Sel berwarna hijau mengacu pada data lengkap, sedangkan data berlabel “hanya peristiwa” 

menggambarkan peristiwa banjir tetapi tidak memberikan informasi jumlah rumah tangga 

yang terkena dampak atau penyebab banjir. Terakhir, kotak yang berwarna krem menunjukkan 

ketersediaan data hanya sampai tingkat kecamatan, tanpa data di tingkat kelurahan atau desa.

LAMPIRAN 2: PENGUMPULAN DATA UNTUK 
     BANJIR 
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Sistem pengelolaan sampah di Jabodetabek mengirimkan sampah melalui beberapa tingkat 

pengolahan di lokasi yang berbeda sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dump truck 

mengumpulkan dan mengangkut sampah dari sumbernya ke beberapa tempat pengolahan tingkat 

masyarakat sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tempat pengolahan pertama 

adalah tempat penampungan sementara (TPS). Sampah dipilah ke dalam empat tempat sampah: 

organik, non-organik (plastik dan kaca), kertas, dan limbah berbahaya. Tempat pengolahan 

selanjutnya adalah TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), di mana sampah yang dapat didaur ulang 

dipilah dan diolah untuk mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir. TPS 3R berisi 

sistem pemilahan lanjutan, pengomposan sampah organik, dan/atau teknologi produksi biogas. 

Pengolahan sampah tingkat berikutnya terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), 

yang selanjutnya memilah sampah yang dapat didaur ulang dan mengolah sampah sisa untuk 

mengurangi volumenya dan memastikan dapat dikubur dengan aman di Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA). TPS dan TPS 3R biasanya merupakan fasilitas umum skala kecil, sedangkan TPST dapat 

bersifat komunal atau terintegrasi dengan TPA, seperti di Bantargebang. Gambar A di bawah ini 

menunjukkan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jabodetabek.

Namun, volume besar dan pembuangan yang tidak tepat mengakibatkan limbah yang tidak diolah 

sebagian besar tetap tidak terpilah dan menumpuk di tempat pembuangan sampah, dengan 

lindi yang mencemari sistem air. Semua TPA di Jabodetabek telah melebihi kapasitasnya, yang 

menyebabkan tumpukan sampah yang tidak terpilah dan tidak diolah serta lindi yang mencemari 

sumber daya tanah dan air. Meskipun masih ada lahan yang tersedia di dalam lokasi TPA, jumlah 

sampah yang dihasilkan setiap hari melebihi jumlah sampah padat yang dapat diolah setiap hari 

oleh instalasi pengolahan sampah. Hal ini menyebabkan terjadinya open dumping dan tumpukan 

sampah setinggi lebih dari 10 meter di tempat pembuangan akhir di Jabodetabek. Ada juga ancaman 

limbah padat yang tumpah ke badan air, karena beberapa lokasi TPA terletak di dekat sungai. TPA 

Bantargebang di Kota Bekasi, yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah padat dari DKI 

Jakarta dan Kota Bekasi, adalah TPA terbesar di Indonesia dengan luas 110 hektar, dan sangat 

terkenal dengan tumpukan sampah hingga setinggi 40 meter, dengan bau yang mencapai beberapa 

kilometer dari lokasi (Wiratama 2019).

LAMPIRAN 3:  MASALAH PENGELOLAAN SAMPAH 
     DI JABODETABEK
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Gambar A: Lokasi TPA di Jabodetabek
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Pengelolaan sampah padat yang buruk menimbulkan risiko di lokasi TPA dan masyarakat 

sekitar. Misalnya, pencemaran air tanah adalah masalah utama yang dihadapi oleh rumah tangga 

yang berlokasi dekat dengan TPA Bantargebang, yang menghindari penggunaan air tanah sebagai 

sumber air minum (“Yang Mengintai di Bantargebang” 2017). Cuaca panas dan rokok yang tidak 

dipadamkan dengan baik juga dapat menyebabkan gunungan sampah menjadi kebakaran besar. 

Asap dari kebakaran menyebabkan masalah pernapasan di masyarakat sekitar dan kemungkinan 

mengandung bahan kimia berbahaya. “Longsoran” TPA juga menjadi ancaman – terutama bagi 

pemulung yang mengais mata pencaharian mereka di lokasi, karena beberapa kilogram sampah 

padat dapat menumpuk dan mengubur mereka, menyebabkan cedera dan kematian.

Salah satu keterbatasan pengelolaan sampah di Jabodetabek adalah kurangnya jumlah dump 

truck (“Separuh Lebih” 2019). Dengan demikian, tidak semua sampah padat berakhir di tempat 

pembuangan akhir. Di beberapa rumah tangga, limbah padat dibakar dan dikubur di sekitarnya. 

Beberapa diproses oleh perusahaan swasta (misalnya, di Tangerang Selatan), diambil oleh Bank 

Sampah (sistem bagi rumah tangga untuk menukar sampah kering, sampah yang dapat didaur 

ulang dengan uang tunai), atau didaur ulang. Sejumlah besar diyakini berakhir di lingkungan sekitar.

Untuk mengatasi beberapa masalah ini, upaya lokal dan lintas batas sedang diupayakan. 

TPA regional di Kabupaten Bogor, Lulut-Nambo, sedang dibangun dan direncanakan mulai 

beroperasi pada 2022. Dengan kapasitas pengolahan sampah padat hingga 1.800 ton per hari, 

TPA ini direncanakan melayani Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok , dan Kota Tangerang 

Selatan (Jabar 2018). Di DKI Jakarta, rencana sedang dilakukan untuk membangun Intermediate 

Treatment Facility (ITF), yakni pabrik pembakaran sampah menjadi energi yang berlokasi di Sunter 

di DKI Jakarta. ITF Sunter direncanakan beroperasi pada 2022 dengan kapasitas pengolahan 2.200 

ton sampah per hari (“5 Kecanggihan ITF Sunter” 2019). Di tingkat kabupaten/kota, pemerintah 

daerah berencana menambah jumlah dump truck, memperbanyak daur ulang, dan mengedukasi 

masyarakat tentang pengurangan sampah dan konsumsi.
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