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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh hasil pemetaan dan informasi mengenai kondisi sanitasi dasar
eksisting di wilayah tersebut agar dapat terwujud sanitasi yang baik dengan merencanakan langkah
pengelolaan sanitasi yang tepat di Surabaya. Kepadatan penduduk Surabaya yang cukup besar berdampak
pada beberapa permasalahan lingkungan, termasuk sanitasi buruk. Salah satu wilayah padat penduduk di
kota Surabaya adalah RT 02 RW 05 Kelurahan Jemur Wonosari. Hampir seluruh wilayahnya berupa rumah
warga dan kos mahasiswa, hampir tidak memiliki ruang terbuka hijau, serta salah satu kawasan rawan
banjir. Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan observasi lapangan, survey dan wawancara,
serta didukung beberapa data primer (literatur pendukung dan gambaran wilayah). Hasil indeks
komponen sanitasi untuk akses air bersih sebesar 94%, saluran drainase 76% sedangkan air limbah
memiliki indeks yang paling kecil di antara komponen lainnya yaitu sebesar 48% dan komponen sampah
sebesar 60%. Hasil kumulatif rata-rata indeks capaian sanitasi di wilayah RT 02 RW 05 Kelurahan Jemur
Wonosari sebesar 74%. Secara keseluruhan dari gambaran kondisi sanitasi dasar di RT 02 RW 05
Kelurahan Jemur Wonosari dapat dikatakan baik. Hanya ada satu komponen yang perlu dibenahi untuk
meningkatkan kualitas sanitasi di wilayah RT 02 RW 05 Kelurahan Jemurwonosari yaitu pada komponen
air limbah.
Kata Kunci : air limbah, akses air bersih, jemur wonosari, persampahan, sanitasi dasar

1.

PENDAHULUAN

Lingkup sanitasi mengacu pada manajemen, termasuk di perkotaan, meliputi pengelolaan
buangan manusia (tinja) mulai dari titik buang air besar hingga pembuangannya, pengelolaan
limbah padat (sampah) dan limbah cair (grey water) beserta drainasenya. Sanitasi tidak
termasuk hanya sistem fisik, tetapi juga kebijakan, hukum dan manajemen kerangka kerja, serta
investasi yang diperlukan untuk mencapai sanitasi yang baik (WaterAid, 2011). Sanitasi buruk
diantaranya akibat tidak adanya fasilitas sanitasi dan perilaku buang air besar sembarangan
(open defecation), yang umumnya terjadi di negara berpenghasilan rendah, terutama di
pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan (Freeman dkk, 2017).
Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)
2015-2019, pemerintah mencanangkan program Sanitasi 100-0-100. Tujuan program tersebut
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adalah untuk menyediakan 100% akses air minum, mengurangi hingga 0% kawasan kumuh dan
menyediakan 100% akses sanitasi layak pada akhir Tahun 2019. Tuntutan untuk rata-rata
capaian 6% sampai 7% per tahun pada bidang air minum dan sanitasi akan cukup berat (Ditjen
PU Cipta Karya, 2014). Untuk membantu capaian target akan mustahil tanpa partisipasi aktif
masyarakat, termasuk masyarakat perkotaan, terutama pemenuhan sanitasi dasar. Sanitasi
dasar merupakan sebuah syarat kesehatan lingkungan minimal yang harus dimiliki oleh setiap
keluarga untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari (Badu, 2012).
Surabaya merupakan kota dengan kepadatan penduduk terbesar ke-2 di Indonesia setelah
Jakarta yakni sebesar 7955 jiwa per km2. Tingkat kepadatan berdasarkan hasil sensus penduduk
Kota Surabaya tahun 2010 sebanyak 2.599.796 jiwa dengan luas wilayah sebesar 326,81 km2.
Kepadatan penduduk di Kota Surabaya berimplikasi pada beberapa permasalahan kualitas
lingkungan, dalam hal ini berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Kota Surabaya juga telah
mengikuti program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), yang merupakan salah satu dari sejumlah
upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung
Sanitasi 100-0-100 (Ditjen PU Cipta Karya, 2018).
Salah satu kawasan di Surabaya yang cukup tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah
di kelurahan Jemur Wonosari yaitu sebesar 145.812 pada

Tahun 2012. Salah satu RT yang

padat di keluarahan ini di RT 02 RW 05. Hampir seluruh wilayahnya berupa rumah warga dan
kos mahasiswa, hampir tidak memiliki lahan terbuka/ruang terbuka hijau, dan merupakan
daerah rawan banjir. Hasil observasi awal pada wilayah ini menunjukkan adanya permasalahan
persampahan, yakni tidak terdapat tempat pembuangan sampah sementara. Mekanisme
pembuangan sampahnya adalah diangkut langsung dari rumah-rumah menggunakan gerobak
setiap 2 hari sekali. Aspek lain yang menjadi sorotan adalah mekanisme penyaluran air
limbahnya yang di buang langsung ke selokan, padahal kawasan ini termasuk kawasan yang
memiliki resiko rawan banjir.
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dilakukan penelitian mengenai bagaimana
kondisi eksisiting sanitasi di wilayah perencanaan. Penelitian mengenai kondisi eksisting sanitasi
di wilayah ini diperlukan untuk dapat menentukan langkah dan strategi pengelolaan sanitasi
berbasis masyarakat, agar permasalahan lingkungan di wilayah tersebut dapat teratasi. Aspek
yang diteliti untuk berkontribusi pada peningkatan sanitasi, antara lain berkaitan dengan akses
air bersih, saluran drainase, air limbah, dan persampahan.
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2.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian data kualitatif untuk mengetahui bagaimana kondisi
eksisting sanitasi di RT 02 RW 05 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota
Surabaya melalui index capaian sanitasinya. Dalam penentuan index sanitasi ini terdapat
beberapa komponen sanitasi yang dijadikan parameter peninjau. Beberapa komponen yang
dijadikan parameter peninjau meliputi air bersih, saluran drainase, air limbah, dan sampah.
Penentuan indeks sanitasi berdasarkan tabel kriteria indeks sanitasi yang ditentukan, disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria indeks sanitasi
Indeks Sanitasi

Kriteria

0-25%
26-50%
51-75%
76-100%

Buruk
Cukup
Baik
Sangat baik

Pelaksanaannya, dengan mengumpulkan data primer berupa luas wilayah, jumlah
penduduk, serta review dari beberapa literatur. Pengumpulan data selanjutnya, yakni data
sekunder untuk penentuan indeks sanitasi dan mapping dengan melakukan observasi langsung,
wawancara, dan penyebaran kuisioner.
Indeks sanitasi didapatkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada setiap
komponen, lalu dibuat menjadi beberapa pertanyaan kuisioner. Jumlah responden untuk
pengisian kuisioner diambil dari populasi berupa jumlah rumah yang ada di

RT 02 RW

05 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, yaitu berjumlah 119
rumah. Kemudian sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat eror sebesar
20%. Berikut perhitungan jumlah sampelnya:

(1)
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Untuk memperoleh data berupa angka indeks sanitasi dari data kualitatif diatas, perlu
dilakukan scoring. Jawaban kuisioner hanya berisikan Ya atau Tidak sehingga untuk jawaban Ya
diberi skor 1 dan jawaban Tidak diberi skor 0 karena pertanyaan yang diajukan mengarah pada
objek, bukan manusia. Dari setiap komponen ditentukan skor empirik, kemudian index sanitasi
akan didapatkan dari skor ideal berdasarkan skor empirik.
Langkah selanjutnya adalah membuat pemetaan kondisi eksisting sanitasi dengan
menunjukkan rumah-rumah yang belum memiliki jamban, akses air bersih dan air limbah, serta
kondisi persampahan berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian awal yang didapatkan dalam penelitian ini adalah prosentase indeks komponen
sanitasi di RT 02 RW 05 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya. Selain hasil indeks sanitasi,
juga didapatkan hasil pemetaan kondisi eksisting sanitasi dasar.

3.1 Indeks Sanitasi
Hasil indeks sanitasi yang didapatkan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1.
Tabel 1. Persentase indeks komponen sanitasi di RT 02 RW 05 Kelurahan Jemur Wonosari
No

Komponen

Skor empirik

Skor ideal

Index %

1.

Air Bersih

79

84

94%

2.

Saluran Drainase

64

84

76%

3.

Air Limbah

40

84

48%

4.

Sampah

25

42

60%
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Indeks Komponen

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Series1

Air bersih

Saluran
Drainase

Air limbah

Sampah

94%

76%

48%

60%

Gambar1. Diagram prosentase (%) indeks komponen sanitasi

Akses air bersih memiliki indeks sebesar 94%, hasil ini termasuk sangat baik, karena seluruh
warga RT 02 RW 05 sudah dapat mengakses air bersih dengan mudah. Saluran drainase
memiliki indeks sebesar 76% masih terkategorikan baik karena saluran drainasenya sudah
berupa saluran tertutup serta mengalir dengan lancer sedangkan air limbah memiliki indeks
yang paling kecil diantara komponen lainnya yaitu sebesar 48% terkategorikan cukup
dikarenakan warga tidak memiliki IPAL dan masih membuang limbahnya langsung ke badan air
tetapi sudah memiliki septik tank di setiap rumahnya. Komponen sampah memiliki indeks
sebesar 60%, dan masih terkategorikan baik. Penjelasan detail mengenai hasil survey adalah
sebagai berikut:
1)

Akses Air Bersih
Air merupakan kebutuhan utama untuk kehidupan manusia. Air yang digunakan harus
memenuhi syarat fisik, kimia dan biologi. Berdasarkan hasil penelitian sumber air bersih
warga di RT 02 RW 05 Kelurahan Wonocolo sebagian besar menggunakan air sumur yaitu
sebesar 76% dan 24% masyarakat terlayani oleh PDAM. Grafik hasil kuisioner disajikan
pada Gambar 2. Air yang di dapatkan melalui PAM lebih terjamin kebersihannya dan tentu
saja dapat dikonsumsi. Kondisi lingkungan yang terpelihara dengan baik akan memberikan
jaminan layanan ekosistem dan kemampuan yang lebih baik dalam meredam variasi iklim
(Enralin dan Rissalwan, 2013).
Kualitas fisik air sumur baik dengan indikator tidak berbau, tidak berasa dan tidak
berwarna. Walaupun dalam beberapa aspek air tanah diperbolehkan, di Kota Surabaya,
Dinas Lingkungan Hidup telah melarang penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih.
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Hal ini salah satunya dikarenakan pnggunaan/pengambilan air tanah yang berlebihan dapat
menyebabkan perubahan aliran air tanah dan mengakibatkan terjadinya interusi air laut ke

Sumber Air Bersih

arah sumur (Nasiowanti, 2017).
80%
60%
40%
20%
0%
Series1

Air Sumur

PDAM

76%

24%

Gambar 2. Diagram sumber air bersih

Sumber air minum warga RT 02 RW 05 100% berasal dari air isi ulang. Air isi ulang menjadi
pilihan alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum, karena dianggap
praktis dan murah. Meskipun praktis dan murah, namun perlu diperhatikan juga aspek
hiegienitas air minum isi ulang. Seperti halnya yang dipaparkan dalam sebuah penelitian
yang menyebutkan, kualitas air minum isi ulang di sekitar kampus Universitas Islam Riau
semua sampel air minum isi ulang mengandung bakteri coliform (Mairizki, 2017).

Saluran Drainase
Berdasarkan hasil survey tentang saluran drainase sudah terdapat saluran drainase di
wilayah RT 02 RW 05. Mayoritas saluran drainase tertutup dengan keadaan lancar.
Kebanyakan warga tidak membersihkan saluran drainase karena saluran drainasenya
tertutup.
Warga yang
Membersihkan drainase

2)

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Series1

Seminggu
1x

> Seminggu
1x

45%

55%

Gambar 3.Diagram pola membersihkan darinase
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Berdasarkan Gambar3, warga membersihkan drainase sebanyak seminggu sekali sebesar
45%, dan sebanyak lebih dari seminggu sekali sebesar 55%.

Saluran Air Limbah
Warga di RT. 02 RW. 05 tidak memiliki IPAL sehingga air limbahnya tidak diolah terlebih
dahulu sebelum dibuang ke badan air. Warga setempat sudah memiliki septic tank dengan

Banyaknya warga yang
sadar pentingnya IPAL

jarak>10 m.
80%
60%
40%
20%
0%

Series1

Penting

Tidak
Penting

Sangat
Penting

76%

0%

24%

Gambar 4. Kesadaran pentingnya IPAL

Berdasarkan Gambar 4, warga sadar bahwa adanya IPAL sangat penting bagi mereka hanya
sebesar 24% dan warga menganggap pentingnya IPAL sebesar 76%.

Pendapat Warga bila
Dibangun IPAL

3)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Series1

Setuju

Tidak Setuju

95%

5%

Gambar 5. Diagram persetujuan bila dibangun IPAL

Berdasarkan Gambar 5 mayoritas warga setuju adanya pembangunan IPAL sebesar 95%
sedangkan warga yang tidak setuju sebesar 5%. Efektifitas sistem pengelolaan limbah
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domestik dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang meliputi kemauan dan
kemampuan masyarakat (Massoud dkk, 2010).

Pengelolaan sampah
Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menimbulkan gangguan estetika lingkungan
dan menjadi tempat perkembangbiakan organisme penyebab penyakit. Pengelolaan
sampah meliputi pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah. Semua sampah warga
di RT 02 RW 05 dikumpulkan di tempat sampah pada masing-masing rumah. Berdasarkan
jenis tempat sampah yang dimiliki sebesar 52% warga menggunakan tempat sampah yang
terbuat dari karet, sebesar 33% menggunakan tempat sampah plastik, sebesar 10% tempat
sampah terbuat dari semen, dan sebesar 5% tempat sampah dari drum. Hasil kuisioner
selengkapnya disajikan pada Gambar 6.

60%
50%
Tempat Sampah

4)

40%
30%
20%
10%
0%
Series1

Plastik

Semen

Karet

Drum

33%

10%

52%

5%

Gambar 6. Jenis penggunaan tempat sampah

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah
perkotaan, tempat sampah harus terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, kedap air,
ekonomis, mudah diperoleh dibuat oleh masyarakat, dan mudah diangkut/dikosongkan.
Sampah diangkut setiap dua hari sekali menggunakan gerobak sampah. Pengangkutan
sampah sudah cukup memadai, dengan tidak adanya penumpukan kuantitas sampah dan
masih dalam batas normal. Hal ini dikarenakan jika kuantitas dan intensitas limbah
domestik masih dalam batas normal, alam masih mampu melakukan self purification, yakni
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proses penguraian kimia, fisik, dan biologi secara alami (Ningrum, 2013). Dari gambaran
diatas, bisa diketahui bahwa indeks sanitasi dari persampahan sebesar 60% dan ini
tergolong baik, namun belum ada proses reduksi sampah di sumber. Kegiatan reduksi
sampah di sumber yang dimaksud adalah dengan melakukan pemilahan sampah organik
dan organik, serta kegiatan komposting skala rumah tangga.

3.2 Hasil Pemetaan Kondisi Eksisting Sanitasi Dasar
Pemetaan kondisi eksisting sanitasi di RT 02 RW 05 Kelurahan Jemur Wonosari didapatkan dari
hasil observasi di lapangan, data primer, dan wawancara dengan penduduk. Detail hasil
pemetaan kondisi eksisting sanitasi disajikan pada Gambar 7. Wilayah RT 02 R2 05 ini memiliki
150 KK yang terdiri dari 119 bangunan rumah dan kos-kosan, 2 mushola, dan 1 sekolah (TK).
Total keseluruhan penduduk di Kelurahan tersebut adalah kurang lebih 600 jiwa.
Dari hasil pemetaan, diketahui sumber air bersih yang dipakaiwarga RT 02 RW 05 sebesar
76% menggunakan air sumur dan 24% yang menggunakan air PDAM yang hanya digunakan
pada musim kemarau saja. Masih sedikitnya warga yang menggunakan air PDAM perlu
mendapat perhatian lebih, karena air yang didapatkan melalui PDAM dan

terjamin

kebersihannya dan tentu saja dapat dikomsumsi (Enralin dan Rissalwan, 2013). Pada wilayah ini,
sudah terdapat pipa induk PDAM yang ada di bawah jalan, namun warga tidak menggunakan
PDAM sehingga tidak terdapat SR di rumah warga. Kualitas air sumur yang digunakan sudah
terbilang cukup baik karena tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Air minum yang
dikonsumsi warga adalah air isi ulang. Sedangkan jarak sumber air bersih dengan pembuangan
limbah sudah >10 m.
Saluran drainase didaerah RT 02 RW 05 Kelurahan Jemur Wonosari cukup baik, yaitu telah
terdapat drainase di sepanjang gang/jalan RT 02. Masing-masing rumah hampir seluruhnya
membuang air limbah rumah tangga langsung kesaluran drainase yang ada disetiap halaman
rumah, kemudian air limbah mengalir ke drainase di sepanjang jalan/gang menuju kesaluran
drainase utama yang berada pada gang lebar dan terakhir menuju badan air (kali) yang berada
pada gang 3.
Pada aspek air limbah, buangan limbah cair dari masyarakat berasal dari air bekas mandi
maupun mencuci atau biasa yang disebut dengan grey water. Kesadaran masyarakat akan
pentingnya IPAL (sebesar 76%) menjadi salah satu aspek penting untuk sanitasi berbasis
masyarakat dalam pengelolaan air limbah.
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Gambar 7. Hasil mapping sanitasi di RT 02 RW 05 Kelurahan Jemur Wonosari
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Air limbah dari tiap rumah warga dapat dialirkan ke saluran pipa pembuangan air limbah
yang ada di masing-masing rumah kemudian dialirkan dan terkumpul di IPAL yang dapat
direncanakan lokasinya di Wonocolo Gang 2. Di dalam IPAL tersebut air limbah diolah terlebih
dahulu sebelum dibuang langsung ke badan air. Selain itu air hasil olahan dari IPAL bisa juga
digunakan untuk mencuci kendaraan.
Pada aspek persampahan, jumlah penduduk yang cukup besar memungkinkan mereka
menjadi produsen sampah yang menghasilkan sampah setiap harinya. Di wilayah RT 02 RW 05
ini fasilitas untuk tempat sampah sudah ada, namun tempat sampah yang ada sangat sederhana
yaitu wadah yang terbuat dari karet (olahan ban), ada juga yang masih menggunakan wadah
plastik sisa cat. Setiap tempat sampah yang diletakkan didepan rumah warga masih belum
dikatakan baik sebab sampah anorganik dan organik tercampur didalamnya (belum melakukan
pemilhan di sumber). Pada aspek pengangkutan, dilakukan setiap 2 hari sekali dan dibawa ke
TPS Kelurahan Jemur Wonosari, sehingga sampah yang ada didepan rumah warga tidak sampai
menumpuk dan menimbulkan bau. Perencanaan peningkatan kondisi sanitasi untuk aspek
persampahan salah satunya adalah membuat komposter skala rumah tangga dan
komposter/lubang biopori untuk skala komunal di RT tersebut. Perencanaan lain yang dapat
dilakukan berdasarkan hasil pemetaan di wilayah ini adalah dengan mengadakan program bank
sampah karena masih terdapat 1 rumah kosong di RT ini yang dapat digunakan sebagai lokasi
bank sampah.

4.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil indeks komponen sanitasi, akses air bersih 94%, dan saluran drainase 76%
sedangkan air limbah memiliki indeks yang paling kecil diantara komponen lainnya yaitu sebesar
48% dikarenakan berhentinya operasional IPAL. Komponen terkecil selanjutnya adalah
persampahan yang memiliki indeks sebesar 60% karena warga masih belum melakukan reduksi
sampah dengan pemilahan dan pewadahan yang baik. Hasil kumulatif rata-rata indeks capaian
sanitasi di wilayah RT 02 RW 05 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo sebesar 70%.
Berdasarkan tabel kriteria indeks sanitasi, kondisi sanitasi dasar di wilayah ini secara
keseluruhan dapat dikatakan baik sedangkan berdasarkan hasil indeks dan pemetaan, terdapat
dua komponen yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas sanitasi di wilayah RT 02 RW
05 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, yaitu pada komponen air limbah dan
persampahan.
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