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Pengantar
Krisis iklim global berdampak buruk pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak secara
global, terutama mereka yang rentan dan tinggal di daerah dengan risiko iklim tinggi. Publikasi terbaru
UNICEF “Climate Crisis is a Child’s Rights Crisis” melaporkan bahwa secara global hampir setiap
anak terkena setidaknya satu bahaya iklim dan lingkungan, seperti gelombang panas, angin topan,
polusi udara, banjir, dan kelangkaan air. Bahaya iklim dan lingkungan memperburuk akses anak-anak
ke layanan penting dan mengurangi ketahanan serta kapasitas adaptif yang semakin meningkatkan
kerentanan terhadap bahaya iklim dan risiko lain seperti COVID19.
Indonesia yang terletak di cincin api Pasifik sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang
terlihat melalui kenaikan permukaan air laut yang tinggi dan peningkatan frekuensi banjir, kekeringan,
dan angin kencang. Pemodelan iklim menunjukkan bahwa frekuensi dan intensitas bahaya iklim ini
akan meningkat, dan 40 juta orang yang tinggal di daerah pesisir dataran rendah Indonesia berisiko dari
kenaikan permukaan laut. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi akan meningkatkan risiko ini, dengan
penduduk miskin akan paling merasakan dampaknya.
Layanan Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) adalah yang pertama menanggung beban bahaya iklim,
dengan konsekuensi merugikan pada layanan penting lainnya termasuk kesehatan masyarakat yang
lebih luas. Oleh karena itu, dengan Pemerintah Indonesia, UNICEF menginisiasi penelitian ini untuk
lebih memahami kerentanan sistem sanitasi, dampaknya terhadap layanan sanitasi, dan bagaimana
masyarakat serta sistem merespons bahaya iklim di masa lalu dan saat ini.
Bukti dari penelitian di keempat kota tersebut menunjukkan bahwa bahaya iklim berdampak pada
seluruh rantai layanan sanitasi mulai dari toilet rumah tangga hingga tempat pengolahan yang meliputi
layanan pengosongan, transportasi dan pengolahan, serta mencemari pasokan air. Banjir, air pasang,
dan gelombang badai menyebabkan air masuk ke fasilitas toilet dan saluran air surut. Angin kencang
tidak selalu berdampak pada fasilitas sanitasi, tetapi ketika terjadi, dapat menimbulkan masalah privasi.
Kurangnya akses karena banjir, permukaan laut yang tinggi, dan kerusakan akibat angin juga dilaporkan
menyebabkan buang air besar sembarangan atau penggunaan alternatif lain, seperti toilet tetangga
atau fasilitas umum.
Perempuan dan anak perempuan, dan rumah tangga dengan anggota keluarga yang cacat
menanggung beban terbesar dari dampak perubahan iklim akibat tingkat stres, ketidaknyamanan,
dan kecemasan yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan buang air besar selama bahaya iklim.
Memenuhi kebutuhan kebersihan menstruasi selama kekeringan menciptakan rasa malu bagi
perempuan. Oleh karena itu, bahaya iklim menghambat kemajuan dalam akses layanan WASH,
terutama di daerah-daerah yang rentan. Ini merupakan ancaman besar untuk mencapai target sanitasi
yang dikelola dengan aman sebesar 15% dan visi Indonesia menjadi negara Bebas Buang Air Besar
Sembarangan pada tahun 2024.
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Penelitian ini menyajikan salah satu studi lapangan multi-kota pertama tentang dampak iklim pada
layanan sanitasi serta yang terpenting mempertimbangkan dampak dan tindakan sosial serta
kelembagaan bagi masyarakat begitu juga dengan pemerintah lokal dan nasional. Ini memberikan
dasar bukti yang kuat untuk menginformasikan kebijakan dan rencana dari pemerintah lokal dan
nasional serrta mempersiapkan sistem sanitasi yang tahan iklim. Untuk audiens global, penelitian ini
memberikan landasan pembelajaran yang penting tentang bagaimana sektor sanitasi global yang lebih
luas menangani perubahan iklim.
Studi ini merupakan demonstrasi lebih lanjut dari kepemimpinan Indonesia dalam perubahan iklim
dan sanitasi sejalan dengan tema “Building Forward Better for Recovery and Resilience” dari
pertemuan global Sanitation and Water for All (SWA) Sector Minister’s Meeting mendatang pada tahun
2022, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia. Sistem sanitasi berketahanan iklim dengan
infrastruktur yang kuat, kebijakan dan peraturan yang mendukung, tanggung jawab kelembagaan yang
jelas, keterlibatan masyarakat, serta pembiayaan yang tepat adalah kunci untuk mewujudkan visi SDG6 Indonesia untuk menjangkau semua orang di mana saja (termasuk di sekolah, pusat kesehatan,
tempat umum). Meningkatkan layanan WASH yang berketahanan dapat secara signifikan mengurangi
risiko iklim secara keseluruhan dari 415 juta anak-anak di seluruh dunia sambil juga berkontribusi pada
pengurangan emisi gas rumah kaca.
Menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini, pertimbangan iklim sedang dimasukkan ke dalam
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Rencana SDG-6 nasional dan berbagai roadmap yang sedang dikembangkan. UNICEF juga membantu
Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kerangka kerja dan pedoman nasional untuk
mengarusutamakan ketahanan iklim di sektor WASH. Kerangka kerja ini diharapkan dapat membangun
kesadaran dan kapasitas nasional, dan memajukan pemikiran seputar sektor WASH dan perubahan
iklim dengan tujuan menyediakan layanan WASH yang berkelanjutan dan berketahanan iklim.
Saya berharap laporan ini menjadi panduan yang berharga bagi pemerintah lokal dan nasional, penyedia
dan operator layanan sanitasi, serta masyarakat mengambil tindakan untuk mempersiapkan sistem
sanitasi berketahanan iklim yang dapat terus melayani masyarakat bahkan selama bahaya iklim.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kepemimpinannya selama
proses penelitian ini, dan Tim dari Institute for Sustainable Futures - University of Technology Sydney
dan Universitas Indonesia atas upaya yang rajin dan teliti dalam melakukan studi dan mempersiapkan
dokumen ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada masyarakat, penyedia
layanan, dan perwakilan pemerintah daerah di Bekasi, Lombok Timur, Makassar, dan Palu atas
partisipasi aktif dalam penelitian selama COVID, tanpanya penelitian ini tidak dapat terlaksana.

Kannan Nadar
Chief of WASH
UNICEF Indonesia
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Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Tujuan 6 SDGs 2030 yaitu menyediakan akses air
minum dan sanitasi aman bagi semua. Target SDGs tersebut juga telah diintegrasikan dengan target
nasional di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Sebagai negara kepulauan yang didominasi oleh 60 persen lautan, Indonesia tentunya sangat rentan
terhadap dampak perubahan iklim selain bahwa perubahan iklim juga berpotensi meningkatkan
timbulnya bencana iklim (climate hazards). Pemerintah menyadari bahwa perubahan iklim merupakan
isu lintas sektoral. Hal itu juga yang mendasari pemerintah menjadikan pembangunan rendah karbon
dan ketahanan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu
Prioritas Nasional (PN) ke-6.
Dalam pembangunan yang berketahanan iklim, air minum dan sanitasi merupakan dua sektor prioritas,
namun belum semua pemangku kepentingan memahami keterkaitan antara ketahanan iklim dengan
pembangunan air minum, sanitasi dan kebersihan (WASH). Untuk itu, kami memandang diperlukan
kajian untuk menemukenali bahaya terkait iklim (climate hazard) dan dampaknya terhadap akses WASH
sehingga dapat bermanfaat untuk memperkuat strategi, kebijakan dan program WASH.
Dengan telah disusunnya Kajian “Climate Resilient Urban Sanitation in Indonesia: Hazards, impacts and
responses in four cities” oleh UNICEF, Institute for Sustainable Future (UTS), dan Universitas Indonesia
diharapkan dapat membantu banyak pihak memahami dampak bahaya perubahan iklim bagi akses
WASH dari sisi kesehatan lingkungan dan masyarakat, terutama perkembangan anak dan kelompok
rentan lainnya. Selain itu, kehadiran kajian ini diharapkan dapat menjadi materi advokasi dan peluang
untuk pengembangan kebijakan WASH yang berketahanan iklim, sebagai salah satu kontribusi dalam
mendukung dua prioritas nasional yaitu PN 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan
Dasar” dan PN 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”.
Dengan adanya pembangunan WASH yang berketahanan iklim, kami harapkan dapat membantu
dan terus mendukung percepatan pencapaian akses air minum dan sanitasi aman baik di tingkat
nasional maupun daerah, serta membuka peluang yang lebih besar bagi akses pendanaan iklim demi
mendukung pemerataan penyediaan akses WASH di seluruh wilayah Indonesia. Akhir kata, semoga
buku ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan menginspirasi banyak pihak.

Tri Dewi Virgiyanti
Direktur Perumahan dan Permukiman
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
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Pendahuluan
Bencana akibat perubahan iklim telah berdampak pada sistem layanan sanitasi di Indonesia dengan
frekuensi dan tingkat keparahan yang diperkirakan akan meningkat. Tren iklim selama 30 tahun
terakhir menunjukkan adanya peningkatan suhu permukaan dan curah hujan, serta musim hujan dan
kemarau yang lebih intens disertai peningkatan frekuensi kejadian ekstrem.1 Model iklim menunjukkan

12

bahwa frekuensi dan intensitas bahaya ini akan meningkat dan 40 juta orang yang tinggal di daerah
pesisir dataran rendah di Indonesia juga berisiko terkena bahaya akibat naiknya ketinggian permukaan
laut.1,2 Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi akan meningkatkan risiko yang muncul akibat naiknya
ketinggian permukaan laut ini, dan penduduk miskin perkotaan menjadi kelompok yang paling rentan
di Indonesia.3 Untuk memahami bagaimana sistem layanan sanitasi dapat merespons bahaya yang
akan lebih sering terjadi atau dengan tingkat kerusakan yang lebih tinggi di masa depan, penelitian
ini dilakukan guna menilai dampak dan respons masyarakat serta sistem layanan sanitasi dalam
menghadapi bahaya iklim di masa lalu dan saat ini.
Laporan ini menyajikan temuan data yang dikumpulkan selama tahun 2020-2021 dari sebagian besar
rumah tangga berpenghasilan rendah, penyedia layanan, dan pemerintah daerah di empat lokasi
dengan kondisi iklim yang beragam, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Lombok Timur, Kota Palu, dan
Kota Bekasi. Bahaya yang dinilai di kota/kabupaten tersebut meliputi kenaikan ketinggian permukaan
laut, banjir, kekeringan atau kekurangan air, dan angin kencang. Sistem sanitasi mencakup sanitasi
skala permukiman dan sanitasi setempat (onsite sanitation), karena kota/kabupaten lokasi studi tidak
memiliki sistem sanitasi terpusat. Metode penelitian yang digunakan meliputi survei rumah tangga;
diskusi kelompok terfokus dengan masyarakat; lokakarya dengan pemerintah daerah; dan wawancara
dengan informan kunci. Kriteria pengambilan sampel menargetkan lokasi dengan proporsi rumah
tangga berpenghasilan rendah yang tinggi dan keterpaparan yang relatif tinggi terhadap bahaya iklim
sehingga hasil penelitian ini dapat mencerminkan pengalaman kelompok-kelompok tersebut. Laporan
ini menyajikan temuan gabungan mengenai dampak terhadap sistem sanitasi, kapasitas untuk
mempersiapkan dan merespons, prinsip-prinsip sanitasi berketahanan iklim, dan rekomendasi untuk
pemerintah daerah dan pusat serta untuk pemangku kepentingan air dan sanitasi yang lebih luas.
Bukti keberadaan bahaya iklim yang membatasi akses ke layanan sanitasi aman telah ditemukan di
keempat kota/kabupaten yang diteliti pada seluruh rantai layanan sanitasi. Laporan ini menjelaskan
bagaimana masyarakat kembali melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS), mendapatkan
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan buang air besar, dan dihadapkan dengan permasalahan akibat
jamban dan sistem setempat yang meluap. Masyarakat juga harus menghadapi layanan pengosongan
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tangki septik yang terbatas dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang rusak. Interaksi yang erat
antara sanitasi dengan siklus air yang lebih luas berarti bahwa sumber daya air yang berharga dapat
menjadi semakin terkontaminasi. Pada awal penelitian, kesadaran pemerintah daerah dan pusat akan
dampak iklim terhadap sanitasi masih terbatas. Selain itu, sanitasi biasanya tidak tercakup dalam
prioritas iklim sehingga tidak ada pertimbangan perubahan iklim dalam kebijakan sanitasi saat ini.
Dampak-dampak tersebut dapat menghambat Indonesia dalam mencapai, dan yang terpenting,
mempertahankan target sanitasi yaitu tidak ada lagi yang mempraktikkan BABS (0 persen) dan
sebanyak 15 persen rumah tangga mendapatkan akses sanitasi yang dikelola dengan aman pada
tahun 2024. Dampak tersebut juga dikhawatirkan dapat mengganggu upaya untuk memastikan
ketersediaan layanan sanitasi yang dikelola dengan aman (SDG 6.2) yang diperlukan untuk melindungi
manusia dan kesehatan lingkungan. Bahkan, dalam kondisi saat ini, penelitian terbaru yang dilakukan
oleh Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa 70 persen sumber air yang diuji dalam penelitian
positif terkontaminasi tinja.4
Karena Indonesia sebelumnya memperlihatkan sikap kepemimpinan dalam perubahan iklim dan
sanitasi, laporan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pemerintah daerah dan pusat tentang
dampak perubahan iklim terhadap akses sanitasi dan memberikan serangkaian rekomendasi untuk
meningkatkan respons secara proaktif. Laporan ini memberikan dasar untuk meningkatkan kesadaran
dan memotivasi berbagai upaya untuk meningkatkan sanitasi yang berketahanan iklim, menjelang
kepemimpinan Indonesia pada Pertemuan Global Tingkat Menteri (Sector Minister’s Meeting, SMM)
untuk Sektor Sanitasi dan Air untuk Semua (Sanitation and Water for All, SWA) pada tahun 2022 yang
berfokus pada perubahan iklim serta penyediaan akses Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH). Di
tingkat global, studi ini merupakan salah satu studi lapangan multi-kota pertama mengenai dampak
iklim terhadap layanan sanitasi dan, yang paling utama, menyajikan temuan-temuan dampak serta
merekomendasikan berbagai tindakan yang perlu ditindaklajuti oleh masyarakat dan pemerintah, baik
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dampak utama iklim terhadap sanitasi
Kota/kabupaten di Indonesia sudah mengalami bahaya iklim dengan derajat yang berbeda-beda.
Bahaya iklim saat musim kemarau dan banjir lebih nyata di empat kota/kabupaten lokasi studi. Namun,
tingginya permukaan air laut dan angin kencang juga memengaruhi rumah tangga, khususnya di Palu.
Di tempat tinggal Anda, apakah Anda pernah mengalami...

Gambar 1

Proporsi responden yang mengalami bahaya iklim menurut kota
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Temuan ini dan temuan penting lainnya disajikan di bawah
ini. Temuan ini berkaitan dengan akses sanitasi, dampak
terhadap masyarakat termasuk yang berhubungan dengan
praktik BABS, dampak dari jenis penampungan sanitasi
setempat di rumah tangga, dampak terkait gender, serta
yang terkait dengan anak-anak dan kelompok rentan.
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Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi
pencapaian dan keberlanjutan Indonesia yang bebas
dari BABS. Bahaya iklim mengurangi akses dan penggunaan
fasilitas sanitasi di rumah tangga responden. Bahaya iklim
yang berbeda menciptakan masalah akses, penggunaan, dan
fungsi sanitasi rumah tangga yang berbeda pula. Kurangnya
ketersediaan air membuat jamban tidak bisa digunakan
karena tidak cukupnya pasokan air, yang menyebabkan
lebih dari 50 persen rumah tangga yang disurvei kehilangan
akses sanitasi beberapa kali dalam sebulan atau bahkan
dalam seminggu. Jika air yang tersedia tidak cukup untuk
menggunakan jamban, 30 persen peserta melaporkan akan
mempraktikkan BABS. Kejadian ini paling banyak terjadi di
Kabupaten Lombok Timur, dengan 71 persen menerapkan
praktik BABS jika air tidak tersedia. Banjir, air pasang, dan
gelombang badai menyebabkan air masuk ke fasilitas jamban
dan saluran air surut. Angin kencang tidak sering berdampak
pada fasilitas sanitasi, tetapi ketika terjadi, menimbulkan
masalah privasi. Berkurangnya akses karena banjir,
permukaan laut yang tinggi, dan kerusakan akibat angin juga
menyebabkan terjadinya praktik BABS atau penggunaan
alternatif lain, seperti jamban wmilik keluarga atau tetangga
ataupun fasilitas umum.

Dampak Utama:
• Bahaya iklim menciptakan
ancaman besar bagi
pencapaian dan keberlanjutan
Indonesia yang bebas dari
BABS
• Meningkatnya stres dan
ketidaknyamanan dalam
memenuhi kebutuhan buang
air besar dialami selama
bahaya iklim, terutama dialami
oleh perempuan, anak-anak,
dan rumah tangga yang rentan
• Semua tahapan rantai
sanitasi dipengaruhi oleh
bahaya iklim, termasuk
fungsinya, akseptabilitasnya,
dan kemampuannya untuk
melindungi kesehatan
• Bahaya iklim menciptakan
dampak yang saling
bersilangan pada sanitasi,
pasokan air, dan sistem
drainase

Meningkatnya stres dan ketidaknyamanan dalam memenuhi kebutuhan buang air besar
dialami pada semua bahaya iklim, terutama dialami oleh perempuan, anak-anak, dan rumah
tangga yang rentan. Responden secara keseluruhan merasa kurang nyaman dan lebih stres dalam
memenuhi kebutuhan buang air besar pada semua bahaya
iklim dibandingkan saat kondisi normal, termasuk dalam
memenuhi kebutuhan sanitasi anak. Rumah tangga yang tidak
memiliki fasilitas penampungan atau fasilitas sanitasi dasar
akan menjadi semakin tidak nyaman untuk ditempati selama
peristiwa iklim terjadi jika dibandingkan rumah tangga lain
yang memiliki fasilitas sanitasi yang lebih baik. Responden
dengan anggota keluarga penyandang disabilitas melaporkan
tingkat ketidaknyamanan yang lebih tinggi daripada responden
tanpa anggota keluarga penyandang disabilitas. Rumah
tangga yang melakukan praktik BABS lebih banyak mengalami
peningkatan kasus diare selama bahaya iklim daripada rumah
tangga yang memiliki fasilitas sanitasi.
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Ketika air laut meluap, maka
tangki septik tidak dapat
digunakan, sehingga masyarakat
akan kembali BABS dan sulit
mencapai ODF.
Dinas Kesehatan Kota Palu

Dampak terhadap kesetaraan gender, anak-anak dan kelompok rentan perlu menjadi fokus
perhatian, karena gender tampaknya memengaruhi persepsi bahaya iklim, tingkat stres yang
dialami ketika bahaya terjadi, dan penanganan yang dilakukan saat terjadi bahaya iklim untuk
memenuhi kebutuhan buang air besar.
Terdapat catatan mengenai beberapa dampak iklim terkait
gender terhadap akses sanitasi. Perempuan memperhatikan
dan mengalami lebih banyak kendala dalam mendapatkan akses
Apabila tangki septik
terhadap sanitasi selama musim kemarau, sementara lebih banyak
meluap, dipastikan tinja akan
menyebar kemana-mana dan
laki-laki mengalami masalah untuk memenuhi kebutuhan buang air
berisiko mencemari air, yang
besar saat hujan lebat dan banjir. Laki-laki lebih cenderung untuk
berdampak pada kesehatan
keluarga dan penduduk
kembali melakukan praktik BABS daripada perempuan ketika tidak
sekitar.
tersediaair yang cukup untuk menggunakan jamban. Selama banjir,
Petugas Dinas Kesehatan
perempuan lebih memilih solusi alternatif, seperti menggunakan
Kota Palu
jamban tetangga dan milik keluarga sedangkan laki-laki lebih
memilih jamban umum atau jamban bersama. Tingginya permukaan
air laut membuat perempuan lebih sulit memenuhi kebutuhan
buang air besar daripada laki-laki. Kesulitan menjaga kebersihan
semasa menstruasi di musim kemarau menimbulkan perasaan malu pada perempuan. Hasil survei
juga menyatakan bahwa laki-laki melakukan berbagai upaya dan memiliki keinginan yang lebih tinggi
dalam memperbaiki kondisi sanitasi dibandingkan perempuan, namun tidak diketahui alasannya secara
mendalam.
Perilaku dalam mengelola tinja anak juga dapat meningkatkan permasalahan dengan adanya bahaya
iklim, karena seperlima dari tinja anak dilaporkan dibuang ke badan air (baik ke saluran air, sungai, laut),
di tempat sampah yang tidak tertutup, atau dibiarkan di tempat terbuka secara tidak aman, dimana
kesemuanya menimbulkan masalah yang bisa jadi lebih buruk mengingat adanya bahaya iklim. Anakanak semakin sulit memenuhi kebutuhan buang air besar selama bahaya iklim. Seperti orang dewasa,
ditemukan bahwa bahaya iklim dapat menyebabkan anak-anak juga kembali BABS.
Responden dengan anggota keluarga penyandang disabilitas lebih merasakan kemudahan dalam
memenuhi kebutuhan buang air besar, baik dalam kondisi normal maupun ketika terjadi bahaya iklim,
dibandingkan responden lainnya. Kelompok etnis minoritas dapat mengalami bahaya iklim yang lebih
besar, terutama kenaikan permukaan laut dan angin kencang.
Target SDG (tujuan pembangunan berkelanjutan) mengenai sanitasi yang dikelola dengan
aman tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan ketangguhan terhadap iklim pada semua
tahapan rantai sanitasi terkena dampak iklim. Tingkat masalah keberfungsian tergantung pada
jenis penampungan yang tersedia di rumah tangga. Jamban cemplung (pit latrine) dan sistem
saluran pembuangan skala permukiman memiliki masalah terbesar selama periode kemarau yang
berkepanjangan, termasuk berkurangnya penerimaan masyarakat dan sistem yang bermasalah
seperti terjadinya penyumbatan. Para penghuni rumah juga melaporkan bau busuk yang bersumber
dari jamban dan saluran air selama musim penghujan. Pembilasan jamban di tangki septik dua
kompartemen (twin chamber) memiliki kinerja dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan jenis
penampungan lainnya. Namun, seperti yang dilaporkan oleh beberapa rumah tangga bahwa pada saat
banjir kerap isi dari cubluk dan tangki septik yang meluap, yang berisiko bagi kesehatan masyarakat
akibat tercemarnya lingkungan hidup perkotaan oleh tinja.
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Pada layanan penyedotan lumpur tinja, penyedia layanan sedot tinja melaporkan peningkatan permintaan
penyedotanselama musim penghujan atau saat terjadinya banjir. Namun, pada saat yang bersamaan,
banjir menyebabkan keterbatasan akses sehingga upaya penyedotan menjadi sulit. Sementara itu,
penyedotan lebih sulit dilakukan selama musim kemarau atau ketika penampungan tidak dikosongkan
untuk waktu yang lama. Pada IPLT, banjir menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur dan
menimbulkan kendala manajemen bagi operator. Kekeringan juga berdampak negatif pada kinerja
operasi IPLT, dengan meningkatnya penyumbatan dan terbatasnya air untuk pembersihan. Bahkan dalam
kondisi iklim normal, beberapa IPLT tidak beroperasi. Hingga kini, sebagian besar sistem sanitasi skala
permukiman yang diamati di lokasi studi belum terkena dampak negatif yang signifikan akibat bahaya
iklim. Risiko kerusakan dan banjir dapat terjadi karena sistem sering kali terletak di titik terendah di dekat
permukiman masyarakat, di pantai, atau di sepanjang sungai dan kanal.
Interaksi antara pasokan air, sanitasi, dan drainase menjadi lebih jelas karena bahaya iklim,
itermasuk risiko lingkungan dan kesehatan masyarakat yang juga dapat memengaruhi perkembangan
pengelolaan air yang aman.
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• Dampak bahaya iklim terhadap siklus air perkotaan memengaruhi penggunaan dan fungsi sistem
pengelolaan sanitasi. Kurangnya ketersediaan air selama musim kemarau merupakan bahaya yang
paling banyak dilaporkan dan terjadi di keempat kota/kabupaten lokasi studi. Kondisi ini memengaruhi
pengelolaan sanitasi karena masyarakat Indonesia biasanya menggunakan kloset siram dan air untuk
membersihkan. Infrastruktur drainase yang tidak memadai atau saluran yang tersumbat juga turut
menimbulkan banjir skala besar atau tergenangnya penampungan dan sistem pengolahan skala
permukiman, terutama yang dibuang ke saluran air.
• Dampak dari bahaya iklim terhadap fasilitas dan layanan sanitasi, seperti peluapan, penurunan kinerja,
atau kembalinya ke perilaku BABS, meningkatkan risiko air limbah yang tidak diolah untuk dibuang ke
perairan perkotaan. Kelangkaan air karena perubahan iklim merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu,
pencemaran air yang berasal dari sistem sanitasi yang tergenang atau meluap merupakan ancaman
bagi pemeliharaan pasokan air yang aman. Pencemaran di saluran air maupun air permukaan lebih
cepat menyebar selama periode banjir sehingga meningkatkan keterkaitan antara air, sanitasi dan
drainase.

Kapasitas pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat untuk
bersiap dan merespons dampak perubahan iklim
Lembaga pemerintah daerah mulai beradaptasi dan mengambil inisiatif untuk bersiap
menghadapi atau menanggapi dampak iklim terhadap sanitasi. Dalam menjalankan fungsinya,
lembaga pemerintah daerah telah melakukan berbagai inisiatif untuk memecahkan masalah yang
berkaitan dengan bahaya iklim dan sanitasi di empat kota/kabupaten lokasi studi. Inisiatif ini meliputi
pembangunan infrastruktur yang berketahanan iklim (berupa pembangunan tangki septik kedap air)
di Makassar dan Bekasi, penyedotan cubluk dan tangki septik secara proaktif selama banjir di Bekasi,
penyediaan upaya tanggap darurat selama banjir berupa pemasangan di daerah prioritas di Bekasi dan
Makassar, pemetaan daerah berisiko kekeringan, dan perlindungan sumber daya air di Lombok Timur
serta peningkatan kesadaran masyarakat di Makassar.
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Tantangan yang membatasi kapasitas pemerintah daerah untuk bersiap menghadapi dan
mengatasi dampak iklim terhadap akses dan layanan sanitasi meliputi: keterbatasan pada
pengetahuan dan keahlian mengenai sanitasi yang berketahanan iklim dan ketersediaan data yang
tidak terkonsolidasi sehingga sulit untuk dapat memahami kerentanan dan risiko bahaya iklim.
Ketidakjelasan mengenai pembagian tanggung jawab serta kurangnya koordinasi untuk menyediakan
akses terhadap layanan sanitasi yang berketahanan iklim (khususnya di antara institusi terkait dengan
pengelolaan sanitasi dan institusi yang berfokus pada perubahan iklim) dan untuk penyediaan investasi
yang menjembatani antara upaya tanggap bencana dan perbaikan sistem yang bersifat jangka panjang.
Tantangan dalam menetapkan dan mencapai target penyediaan sanitasi yang berketahanan iklim antara
lain meliputi rendahnya kesadaran dan prioritas mengenai dampak perubahan iklim terhadap sanitasi,
terbatasnya anggaran sanitasi yang tersedia untuk memastikan sistem yang dibangun dapat beroperasi
dengan baik, dan terbatasnya ketersediaan dana penanggulangan bencana yang semakin sering
dialami namun sulit dipastikan kapan terjadinya. Pendanaan yang tersedia saat ini lebih difokuskan pada
penyediaan upaya tanggap bencana dibandingkan upaya-upaya proaktif lain yang dapat meningkatkan
ketahanan terhadap iklim. Selain itu, pemerintah daerah tidak memahami berbagai opsi teknis sanitasi
yang berketahanan iklim sehingga mengharapkan adanya panduan nasional tentang perubahan iklim
dan sanitasi.
Penyedia layanan dan operator telah melakukan berbagai upaya adaptasi sederhana untuk
mengatasi dampak bahaya iklim, tetapi beberapa lainnya masih berjuang untuk dapat beroperasi
bahkan dalam kondisi normal. Penyedia jasa sedot tinja yang dimiliki oleh swasta telah menerapkan
sejumlah tindakan adaptif yang terbatas, termasuk menghindari pengoperasian truk di genangan
air yang dalam, mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi garasi ke area dengan risiko banjir
rendah, dan merencanakan pelatihan staf terkait risiko iklim. Pada IPLT yang sering mengalami banjir,
operator telah membangun penahan banjir sementara, memadamkan peralatan listrik secara proaktif
untuk menghindari kerusakan akibat banjir, dan telah menaikkan elevasi lokasi IPLT yang direncanakan
akan dibangun untuk mengurangi risiko tergenang akibat banjir. Operator instalasi pengolahan
lainnya memiliki kapasitas yang terbatas untuk menjalankan fungsinya, termasuk memperbaiki atau
mengadaptasi operasi instalasi dengan debit air masuk (inflow), sehingga sulit untuk mengadaptasi
berbagai bahaya iklim yang meningkat dan beragam. Pengelola sistem sanitasi berbasis masyarakat
dari instalasi pengolahan skala permukiman menghadapi penurunan motivasi dan mendapatkan
kesulitan dalam mengoperasikan sistem setelah terjadi bahaya iklim. Penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa sistem ini mengalami pengelolaan yang tidak memadai karena persyaratan di luar
kapasitas operator komunitas.
Rumah tangga telah menggunakan beberapa mekanisme penanggulangan untuk menghadapi
bahaya iklim dan bersedia untuk berinvestasi di fasilitas sanitasi yang lebih berketahanan
iklim.Temuan penting lainnya dari studi ini adalah perlunya peringatan dini kepada rumah tangga
tentang peristiwa iklim; perbaikan sistem sanitasi terbagi antara perempuan dan laki-laki serta tindakan
penyedotan belum dilakukan untuk mengatasi dampak banjir. Perubahan iklim juga mendorong
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perilaku yang kurang higienis, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu masyarakat kembali
melakukan praktik BABS ketika jamban pribadi tidak dapat digunakan, dan beberapa rumah tangga
menguras isi cubluk atau tangki septik saat terjadi banjir. Beberapa rumah tangga juga mengajukan
usulan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan sistem drainase dan memastikan pasokan
air yang lebih andal untuk mengurangi dampak iklim terhadap sanitasi. Beberapa rumah tangga telah
mengeluarkan biaya guna meningkatkan fasilitas sanitasi guna memastikan keberfungsian fasilitas
tersebut dalam cuaca buruk, sementara 43 persen rumah tangga bersedia mengeluarkan satu juta
rupiah untuk membuat jamban lebih tahan terhadap bahaya iklim. Sebagai acuan, rata-rata pengeluaran
bulanan per kapita di perkotaan Indonesia pada tahun 2020 adalah 1.455.637 rupiah.11

Menuju sanitasi yang berketahanan iklim di Indonesia
Sanitasi yang berketahanan iklim mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam berbagai aspek dari
sistem penyediaan layanan sanitasi dan lingkungan pendukung yang lebih luas. Terdapat berbagai
hal yang dapat dilakukan agar sanitasi yang berketahanan iklim dapat dicapai; dan pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah di Indonesia dapat memulai berbagai aksi yang dapat dilakukan secara
bertahap. Penelitian ini mengidentifikasi empat dimensi kunci dari 'sistem sanitasi yang berketahanan
iklim' (lihat Gambar 1) yang telah digunakan dalam memandu lokakarya tanggap bahaya iklim dengan
pemerintah daerah, serta digunakan sebagai dasar penetapan rekomendasi atas upaya-upaya praktis
yang dapat dilakukan. Keempat dimensi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip penyediaan layanan
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sanitasi secara inklusif di seluruh kota/kabupaten (dikenal dengan istilah city-wide inclusive sanitation),
di mana semua penduduk memiliki akses terhadap sistem sanitasi (baik sistem setempat, skala
permukiman maupun sistem terpusat) dengan pengaturan kelembagaan dan insentif yang tersedia in
seluruh rantai layanan layanan sanitasi.

Lembaga,
tata
kelola, dan
penyediaan

•

Kebijakan dan peraturan yang mendukung

•

Tanggung jawab kelembagaan yang jelas serta pengelolaan dan pengaturan penyediaan layanan yang
fleksibel

•

Perencanaan dan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko dan kerentanannya

•

Mempertahankan kapasitas untuk beradaptasi secara berkelanjutan melalui monev dan pembelajaran

•

Tindakan terpadu pada seluruh siklus air untuk mempertahankan layanan, serta melindungi lingkungan,
dan kesehatan masyarakat

Pembiayaan
Pelibatan
pengguna dan
masyarakat

Infrastruktur

Pembiayaan yang berkelanjutan dan responsif
untuk tindakan pencegahan dan tanggap bencana

Pelibatan dan penyadaran pengguna dan
masyarakat yang kreatif dan berbasis

Ketersediaan opsi pilihan infrastruktur sanitasi
yang kuat dan mudah diperbaiki

Gambar 2 Dimensi sistem sanitasi yang berketahanan iklim
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Langkah praktis dan rekomendasi utama
Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di Indonesia serta para pelaku lain di sektor sanitasi
dapat mulai mengambil berbagai langkah praktis untuk secara bertahap mencapai sanitasi yang
berketahanan iklim. Upaya dan rekomendasi yang lebih rinci diuraikan dalam laporan lengkap, dengan
rangkuman singkat sebagaimana tercantum di tabel berikut. Berbagai upaya tersebut mencakup setiap
empat dimensi yang ditunjukkan pada Gambar 2. Pada dasarnya, prioritas utama yang mendesak
meliputi:
• Mengembangkan kerangka kebijakan untuk mendukung layanan sanitasi yang berketahanan iklim,
meliputi kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab kelembagaan, penguatan koordinasi
berbagai institusi terkait pada pengelolaan siklus air perkotaan, dan penyelenggaraan pembangunan
kapasitas tentang ketahanan iklim bagi pemerintah daerah
• Menerapkan berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi lokasi yang berisiko untuk terdampak
bahaya iklim baik dalam skala nasional maupun lokal, mengintegrasikannya ke dalam proses
perencanaan sanitasi dan -berdasarkan perencanaan tersebut- mengembangkan kerangka kerja
pembiayaan yang responsif untuk tindakan adaptasi dan tanggap bencana.
• Meningkatkan kesadaran pengguna tentang perubahan iklim yang dibangun berdasarkan
mekanisme penanggulangan yang ada dan memastikan mereka yang paling rentan mendapatkan
akses terhadap dukungan yang diperlukan.
Dimensi

Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusata

LEMBAGA, TATA KELOLA, DAN PENYEDIAAN LAYANAN
Tanggung jawab
kelembagaan
yang jelas serta
pengelolaan
dan pengaturan
penyediaan layanan
yang fleksibel

Memperjelas peran dan tanggung jawab
dalam penyediaan layanan sanitasi yang
berketahanan iklim pada struktur yang
ada (misalnya Pokja sanitasi, UPTD-PAL),
mengatur pengelolaan bersama atas
infrastruktur yang berketahanan iklim dan
peningkatan kapasitas institusi pengelola
layanan sanitasi yang berketahanan iklim.

Bappenas, Kemendagri, PUPR, Kemenkes, dan KLHK
meningkatkan koordinasi dengan BNPB dan BMKG,
menegaskan peran koordinasi lintas lembaga dalam
kelompok kerja sanitasi pada penyediaan layanan
sanitasi yang berketahanan iklim, mempromosikan
pengelolaan siklus air perkotaan secara utuh, dan
mengembangkan materi pelatihan bagi pemerintah
daerah.
Bappenas, PUPR, KLHK, dan Kemenkes
mengembangkan kebijakan, kerangka kerja,
dan panduan yang sesuai untuk penyediaan
layanan sanitasi yang berketahanan iklim, dan
mengintegrasikan sanitasi ke dalam perencanaan
adaptasi iklim.

a

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
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Dimensi

Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusata

Perencanaan dan
pengambilan
keputusan yang
mempertimbangkan
informasi risiko dan
kerentanan

Memetakan infrastruktur sanitasi yang
berisiko terdampak bahaya iklim untuk
mengidentifikasi lokasi yang paling
berisiko dan mengintegrasikan penilaian
kerentanan iklim serta risiko sanitasi ke
dalam berbagai proses, mulai dari strategi
kota hingga perencanaan di tingkat
provinsi untuk memeriksa persetujuan
konstruksi.

Bappenas, PUPR, KLHK mengembangkan pemetaan
tingkat nasional dan sub-nasional atas lokasi yang
berisiko terdampak bahaya iklim.

Mempertahankan
kapasitas untuk
beradaptasi secara
berkelanjutan
melalui money dan
pembelajaran

Memperkuat pengetahuan, kesadaran,
dan kapasitas untuk menyediakan sistem
sanitasi yang berketahanan iklim dengan
pemerintah pusat.
Memantau dan mengevaluasi dampak
langsung dari perubahan iklim terhadap
sanitasi dan mengambil tindakan yang
sesuai.
Mengidentifikasi indikator untuk
memantau status dan kemajuan layanan

Bappenas, Kemenkes, dan BNPB mengembangkan
pendekatan standar untuk penilaian cepat dampak
bahaya iklim terhadap sanitasi sebagai masukan
untuk penyusunan SSK dan menggabungkan
berbagai data yang ada terkait penyakit, bahaya iklim,
dan sanitasi ke dalam portal bersama.
Bappenas, PUPR, dan Kemenkes mengembangkan
modul peningkatan kapasitas dan pelatihan penyedia
layanan dari pemerintah daerah tentang layanan
sanitasi yang berketahanan iklim.

sanitasi yang berketahanan iklim.

20

Tindakan terpadu
pada seluruh
siklus air untuk
mempertahankan
layanan, serta
melindungi
lingkungan,
dan kesehatan
masyarakat

Mengelola ketersediaan dan kualitas
sumber daya air yang terkait dengan
kondisi sanitasi dan menilai risiko
kesehatan masyarakat dari dampak iklim
terhadap sanitasi.
Memantau kualitas air secara teratur
untuk melacak risiko dari peristiwa terkait
iklim atau mengidentifikasi keterkaitan
yang penting antara kondisi sanitasi dan
air.

PUPR dan Bappenas mendukung penguatan
koordinasi pada penyediaan air minum, penyediana
layanan sanitasi, dan pengelolaan drainase sehingga
pada proses perencanaan dan pengelolaan dapat
memperhitungkan keterkaitan ketiganya pada
skenario perubahan iklim yang berbeda-beda.

Mempertimbangkan sumber pendanaan
yang ada dan peningkatan kebutuhan
pendanaan untuk bersiap menghadapi
dan menanggapi dampak iklim, serta
memastikan dana tersebut tersedia untuk
kelompok masyarakat yang paling rentan
terpapar dampak dari perubahan iklim

PUPR, Bappenas, KLHK, dan BMKG memperjelas
kriteria kesiapan program hibah sanitasi yang ada
untuk mendukung dalam menghadapi risiko bahaya
iklim, menyediakan panduan tentang perkiraan
kebutuhan anggaran akibat peningkatan biaya
operasional untuk mengadaptasi bahaya iklim, serta
mengoordinasikan penyusunan usulan pendanaan
iklim untuk kegiatan adaptasi terkait sanitasi.
Dukungan tambahan untuk melakukan berbagai
intervensi di lokasi berisiko terdampak bahaya iklim.

PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang
berkelanjutan dan
responsif untuk
tindakan pencegahan
dan tanggap bencana
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Dimensi

Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusata

KETERLIBATAN PENGGUNA DAN MASYARAKAT
Kegiatan pelibatan
dan penyadaran
pengguna dan
masyarakat yang
kreatif dan berbasis
kekuatan

Membangun kapasitas yang ada dan
memberikan informasi penting kepada
masyarakat dan kelompok masyarakat
untuk bersiap menghadapi dan
menanggapi dampak iklim, didasarkan
pada program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM).

Kemenkes memperluas kampanye ODF dan
penetapan target penyediaan hibah sehingga fokus
pada lokasi yang mengalami perubahan iklim yang
berdampak pada sanitasi atau masyarakat rentan,
dan mensosialisasikan materi dan panduan STBM
terkini yang mengintegrasikan perubahan iklim
dengan pemerintah daerah.

Mempromosikan dan menerapkan
teknologi yang lebih tahan terhadap
bahaya iklim dan memiliki proses yang
dapat memverifikasi ketersediaan
infrastruktur dan layanan yang
berketahanan iklim. Menerapkan
mekanisme untuk mendukung proyek
sanitasi berdasarkan kriteria ketangguhan
terhadap iklim.
Meninjau fasilitas sanitasi setempat
yang berisiko terdampak bahaya iklim
dan memberikan dukungan untuk
membuatnya berketahanan iklim.

PUPR berkolaborasi dengan pemangku kepentingan
terkait, termasuk sektor swasta dan lembaga
penelitian, untuk berinovasi dan mengembangkan
solusi teknologi sanitasi yang berketahanan
iklim yang sesuai dengan beragam kebutuhan di
Indonesia, serta IPLT yang tahan terhadap cuaca
ekstrem dan prosedur operasi standar untuk
mengoperasikan fasilitas yang tersedia dalam
berbagai cuaca ekstrem. Memberikan dukungan
pendanaan khusus untuk meningkatkan ketahanan
iklim atasfasilitas di lokasi yang berisiko terdampak
bahaya iklim menjadi berketahanan iklim.

INFRASTRUKTUR
Ketersediaan opsi
pilihan infrastruktur
sanitasi yang kuat
atau dapat diperbaiki

Bagi pemangku kepentingan di tingkat global, penelitian ini menyediakan bukti sebagai referensi untuk
mendorong berbagai pihak agar dapat mengambil aksi nyata dalam menghadapi dampak perubahan
iklim pada sanitasi. Perubahan iklim secara signifikan berisiko menghambat kemajuan yang sudah
dicapai dan juga memberikan dampak yang lebih serius pada kelompok rentan. Untuk itu, berbagai
hal mendesak perlu segera dilakukan untuk mengembangkan kerangka kerja kebijakan sektor pada
sanitasi yang berketahanan iklim, mengembangkan indikator kerentanan dan metode umum untuk
menilai risiko dan kerentanan, serta untuk menguji coba dan mengevaluasi infrastruktur dan pilihan
layanan sanitasi yang berketahanan iklim.
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Seorang ibu dan anak
di depan toilet yang
baru dibangun. Sanitasi
yang aman bahkan di
saat bahaya iklim sangat
penting untuk kesehatan,
tumbuh kembang anak,
serta kemajuan sosial
dan ekonomi.
© UNICEF/UN0353523/Ijazah
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MENGAPA DIPERLUKAN
TINDAKAN UNTUK MENGHADAPI
PERUBAHAN IKLIM DAN KONDISI
SANITASI DI INDONESIA

Air laut menggenangi
rumah-rumah di Palu
© UTS-ISF

1.1. Peluang dan kebutuhan untuk mengintegrasikan 					
perubahan iklim ke dalam sanitasi
Indonesia memiliki peluang besar dan kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan ketahanan iklim
ke dalam program perbaikan sanitasi dan program adaptasi terhadap perubahan iklim.
Dampak perubahan iklim sudah dirasakan di Indonesia dengan adanya kekeringan, gelombang panas,
dan banjir yang semakin sering terjadi. Hal ini meningkatkan ancaman bagi jalannya pembangunan
di negara ini.1 Tren iklim selama 30 tahun terakhir telah menunjukkan adanya peningkatan suhu
permukaan, terutama di Sumatera dan Jawa, serta peningkatan curah hujan, terutama di wilayah
utara Indonesia. Selain itu, intensitas musim hujan dan kemarau serta frekuensi kejadian ekstrem
semakin meningkat .1,2 Pemodelan perubahan iklim Indonesia telah memprediksi kemungkinan adanya
peningkatan curah hujan rata-rata dengan variasi spasial dan temporal yang cukup besar; peningkatan
suhu seperti panas dan kekeringan ekstrem; kejadian banjir ekstrem; dan peningkatan rata-rata
ketinggian permukaan laut pada pertengahan abad ini.2 Indonesia juga merupakan salah satu negara
dengan garis pantai terpanjang di dunia, dengan 42 juta orang yang tinggal di daerah pesisir dataran
rendah, sehingga berisiko terkena dampak kenaikan permukaan laut dan gelombang badai.1 Selain itu,
Indonesia juga dipengaruhi oleh Osilasi Selatan El Niño yang menciptakan kondisi kering atau basah
selama bertahun-tahun.
Dengan demikian, konsekuensi akibat perubahan iklim menjadi tinggi. Hal ini berdampak
salah satunya terhadap sumber daya air. Diperkirakan bahwa wilayah pertanian, perkotaan,
dan pesisir akan menghabiskan biaya sebesar 2,5-7 persen PDB untuk mengatasi dampak
ini.5 Kesehatan juga akan terdampak dengan meningkatnya risiko kematian yang relatif tinggi
akibat berbagai penyebab serta meningkatnya jumlah penyakit infeksi dan penyakit tular vektor.6,2
Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi akan meningkatkan risiko tersebut dan kelompok masyarakat
miskin perkotaan akan menjadi kelompok yang paling rentan.3 Untuk itu, perlu dilakukan penilaian
terhadap dampak bahaya iklim serta mengumpulkan tanggapan masyarakat dan sistem terhadap
bahaya iklim di masa lalu yang dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang
dibutuhkan guna meningkatkan ketahanan sanitasi.7
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Presipitasi

Kenaikan ketinggian permukaan laut
Ketika terjadi perubahan presipitasi yang
sangat bervariasi di berbagai wilayah,
diperkirakan akan terjadi peningkatan curah
hujan tahunan rata-rata, perubahan waktu
monsun, serta peningkatan frekuensi dan
intensitas hujan lebat

Kekeringan dan peningkatan suhu

Angin kencang
Badai angin menyumbang 9% dari seluruh
bencana yang terjadi selama periode tahun
2001 hingga 2007 dan telah merusak
infrastruktur dan pasokan listrik. Siklon
tropis yang sulit diprediksi diperkirakan
akan meningkat intensitasnya.
Permukiman yang terletak di pesisir dan pemukiman informal
akan menjadi yang paling berisiko terkena dampak dari angin
kencang ini.

Gambar 3

Indonesia merupakan salah satu negara paling
rentan terhadap kenaikan ketinggian permukaan
laut di dunia. Saat ini, 23 juta penduduk tinggal
di daerah yang berisiko terkena genangan akibat
kenaikan ketinggian permukaan laut pada tahun
2050. Secara global, ketinggian permukaan
laut diperkirakan telah meningkat sebanyak 0,44-0,74m. Padahal,
kenaikan setinggi 0,5m saja sudah dapat menggenangi Jakarta
dan Bekasi dan berdampak pada 270.000 orang. Erosi daerah
pesisir juga diperkirakan terjadi akibat adanya peningkatan
permukaan laut dan gelombang badai.

Kenaikan suhu sebesar 0,8-1,4°C diperkirakan
akan terjadi pada tahun 2050 dengan suhu yang
lebih tinggi dirasakan di daerah pedalaman.
Selain itu, peningkatan gelombang panas
ekstrem yang dahsyat juga diperkirakan akan
terjadi. Curah hujan diprediksi akan bervariasi,
khususnya di bagian selatan Indonesia yang diprediksi akan
mengalami penurunan curah hujan dengan durasi musim
kemarau yang lebih panjang sehingga diperkirakan akan terjadi
peningkatan kejadian kekeringan.

Prediksi perubahan iklim di Indonesia1,2,10
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Jamban di dalam rumah di
Lombok dengan ember untuk
menampung air

© UTS-ISF

Indonesia telah mengalami kemajuan besar di bidang
sanitasi dalam beberapa tahun terakhir dengan tercapainya
akses 'dasar' sanitasi untuk 90 persen rumah tangga
di wilayah perkotaan. Namun, diperlukan lebih banyak
upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam hal akses
dan untuk dapat mencapai sanitasi yang 'dikelola dengan
aman' yang mempersyaratkan semua limbah tinja dibuang
atau digunakan kembali dengan aman. Selain itu, terdapat
kesenjangan akses antar kuintil kekayaan dengan 16
persen rumah tangga termiskin di perkotaan masih
melakukan BABS (JMP, 2019, Gambar 4). Rumah tangga
miskin seringkali ditemukan di daerah yang paling berisiko
terdampak perubahan iklim, seperti dataran rendah pesisir
atau daerah rawan banjir. Hal ini merupakan tantangan
dalam upaya meningkatkan sanitasi dan menghilangkan
perilaku BABS saat menghadapi bahaya iklim dengan
intensitas dan frekuensi yang lebih tinggi. Daerah-daerah
ini menghadapi peningkatan risiko kesehatan akibat
peristiwa presipitasi ekstrem sehingga sistem sanitasi
akan terbebani, penyebaran penyakit akan meningkat, dan
persediaan air yang berharga dapat terkontaminasi.9
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Pada tahun 2018, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang dikelola dengan aman
diperkirakan mencapai 7,4 persen. Angka ini mencerminkan kegagalan layanan dan menunjukkan
bahwa sistem sanitasi yang tidak memadai menyebabkan limbah yang tidak diolah dibuang langsung
ke lingkungan. Pengelolaan yang tidak aman mencemari air tanah dan sumber daya air permukaan
yang sudah terbatas, dan kenaikan suhu dapat meningkatkan dampak pengaruh limbah tinja terhadap
kesehatan masyarakat.8 Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi tantangan ini melalui
berbagai kebijakan dan program sanitasi yang ada. Kebijakan dan program pemerintah ini memberikan
kesempatan untuk melakukan lompatan (leapfrog) menuju sanitasi berketahanan iklim dengan
menghindari investasi yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi iklim yang berubah. Namun, investasi
yang bijaksana hanya mungkin dilakukan jika pertimbangan mengenai bagaimana sistem dan layanan
sanitasi akan terpengaruh oleh perubahan iklim disertakan. Jika dan hanya jika peningkatan perbaikan
pada infrastruktur dan manajemen dilakukan untuk menahan bahaya iklim yang semakin meningkat
dan intens.

Gambar 4

Sanitasi rumah tangga perkotaan Indonesia menurut kuintil kekayaan

1.2. Kebijakan, rencana, dan program berjalan yang relevan
dengan iklim dan sanitasi perkotaan
Sejumlah program, rencana, dan kebijakan sanitasi telah berhasil mendukung kemajuan yang
signifikan dalam peningkatan sanitasi di Indonesia. Berikut adalah rangkuman terkait sanitasi
perkotaan. Sebagaimana dirinci di bawah, sebagian besar program, rencana, dan kebijakan sanitasi
yang telah ada tidak secara eksplisit memasukkan adaptasi perubahan iklim, meskipun SSK memang
mempertimbangkan banjir dalam peta penilaian risikonya.
•

Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 0 persen BABS, 15 persen
air dan sanitasi yang dikelola dengan aman pada tahun 2024

•

Strategi Sanitasi Kota (SSK) diterapkan di seluruh Indonesia yang mencakup peta penilaian risiko
kesehatan lingkungan (EHRA) yang mempertimbangkan daerah rawan banjir dan daerah dengan
sanitasi buruk untuk mendukung perencanaan.

•

Peningkatan layanan pengolahan lumpur tinja (LPLT) di sejumlah kota/kabupaten dan instalasi
pengolahan terpusat dan terdesentralisasi yang baru atau yang ditingkatkan. Peraturan IPALD
mencakup persyaratan bahwa gas yang dihasilkan harus digunakan kembali dan instalasi harus
ditempatkan di luar zona banjir.

•

Hibah berbasis hasil (Output-based grant) kepada pemerintah daerah yang mendukung
peningkatan sambungan ke saluran pembuangan dan perbaikan sistem sanitasi setempat.
Peristiwa atau dampak iklim tidak disebutkan secara spesifik.
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Beberapa kebijakan, program, dan rencana perubahan iklim telah disusun di Indonesia, namun
sektor iklim biasanya berfokus pada mitigasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan
fokus utama pada sektor sumber daya air, pertanian, wilayah pesisir, dan kehutanan. Satu-satunya
penyertaan sanitasi dalam kebijakan atau rencana saat ini adalah pada target pengelolaan limbah dalam
Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution, NDC) dengan tujuan
pengurangan emisi dari sanitasi. Akan tetapi, rincian dari target ini masih belum ditentukan.
•

Rencana Aksi Nasional – Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API): RAN-API merupakan dokumen
rencana aksi nasional adaptasi dampak perubahan iklim yang kemudian diintegrasikan ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

•

Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional 2016: Diserahkan oleh Indonesia dalam Persetujuan
Paris tahun 2016 yang berisi janji bahwa Indonesia akan mengurangi emisi sebesar 26 persen (41
persen dengan dukungan internasional) dibandingkan skenario BAU (Business As Usual) pada
tahun 2020.

•

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024: Rencana pembangunan
rendah karbon pertama, mencakup dua agenda yang relevan: KP1. 5 Meningkatkan infrastruktur
berketahanan iklim dan KP2.2 Meningkatkan lingkungan berketahanan iklim (perlindungan
ketahanan air).

•

Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045: Perangkat kebijakan ini memandu
pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan RPJMN 2020-2024 dan seterusnya, dengan
pedoman khusus mengenai (a) bidang intervensi prioritas untuk setiap daerah, (b) kerangka
kelembagaan, (c) pembiayaan, dan (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

•

Program Kampung Iklim “ProKlim”: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
memprogramkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat.

•

Pedoman Desa Sehat Iklim “Desa Desi”: Kegiatan nasional Kementerian Kesehatan untuk
mengurangi risiko perubahan iklim, khususnya terkait kesehatan dan penyakit berbasis masyarakat.

•

Penilaian Kerentanan Iklim: Pemetaan kerentanan KLHK dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) untuk bencana yang berkaitan dengan iklim.
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1.3. Tujuan Penelitian
Proyek penelitian tindakan (action research) ini muncul pada saat kritis untuk memastikan layanan
sanitasi perkotaan setempat (termasuk pengelolaan lumpur tinja), terdesentralisasi (komunal), dan
terpusat (saluran pembuangan) yang dikembangkan di bawah RPJMN 2020-2024 memiliki ketahanan
terhadap perubahan iklim dan memastikan bahwa kerentanan semua kelompok populasi dapat
berkurang.
Prediksi iklim di Indonesia berbeda-beda karena adanya keragaman geografis dan zona iklim, sehingga
sulit untuk memastikan besarnya dampak bencana mendatang. Bahkan dengan pemodelan yang
paling akurat sekalipun, tetap akan ada ketidakpastian dan kecil kemungkinan kota/kabupaten di
Indonesia akan memiliki prediksi bahaya iklim terperinci skala lokal dalam waktu dekat. Oleh karena
itu, dengan menilai dampak dan respons masyarakat serta sistem terhadap bahaya iklim di masa lalu
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dan saat ini, dapat diketahui bagaimana sistem
tersebut dapat merespons bahaya perubahan
iklim di masa depan.7
Pengumpulan data sangat penting dilakukan
untuk memahami dampak dan kebutuhan
yang spesifik terhadap konteks untuk adaptasi
perubahan iklim. Kondisi lingkungan, sosial,
kelembagaan, dan sanitasi yang beragam dari
empat kota/kabupaten yang tercakup dalam
penelitian ini (Makassar, Palu, Bekasi dan
Lombok Timur) memberikan informasi yang
berharga tentang tantangan dan peluang yang
berlaku di Indonesia dan di tempat lain. Dengan
memahami kerentanan dan ketahanan pengguna
sanitasi pada rumah tangga berpenghasilan
rendah, penyedia layanan dan lembaga
pemerintah daerah dapat memberikan bukti
langsung terkait cara mengatasi tantangan
perubahan iklim di masa depan dari peristiwa
iklim baru-baru ini.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk:

Kondisi sanitasi yang
beragam di seluruh lokasi
penelitian
© UTS-ISF
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•

mengidentifikasi risiko iklim utama dan cara
menanggapinya agar dapat menguatkan
layanan sanitasi aman yang berketahanan
iklim di empat lokasi proyek, dengan fokus
pada populasi berpenghasilan rendah yang
lebih rentan dan cenderung kurang mampu
mengatasi perubahan iklim.

•

memfasilitasi penguatan keterlibatan
pemerintah lokal dan nasional dalam sanitasi
berketahanan iklim melalui basis bukti
yang lebih baik dan keterlibatan pemangku
kepentingan terkait.
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2

Lokakarya tingkat kota/
kabupaten dilaksanakan
untuk mempresentasikan
isu iklim dan sanitasi kepada
pemerintah dan pihak-pihak
terkait.

METODE

© UNICEF/WASH team

PALU

BEKASI

MAKASSAR

LOMBOK TIMUR
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Gambar 5

Lokasi Studi Kasus

Empat lokasi studi kasus mencakup sejumlah bahaya iklim utama: kenaikan ketinggian permukaan laut,
banjir, kekeringan atau kekurangan air, dan angin kencang, serta meneliti dua tipe sistem sanitasi: skala
sanitasi komunal dan sanitasi setempat (tetapi bukan saluran pembuangan di skala kota/kabupaten).
Empat kota/kabupaten yang disurvei dalam penelitian ini dipilih untuk mencakup rentang bahaya yang
diperkirakan terjadi di wilayah perkotaan Indonesia. Tabel 1 merangkum sistem sanitasi dan bahaya
iklim yang ada di kota/kabupaten tersebut saat ini.
Tabel 1

Rentang bahaya iklim dan sistem sanitasi di empat lokasi survei
KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

Demografi

Konteks iklim

KOTA MAKASSAR

KOTA PALU

KOTA BEKASI

1,3 juta (2020)

1,4 juta (2020)

367.600 (2020)

3,08 juta (2020)

25% di bawah garis

4,5% di bawah garis

6,8% di bawah garis

4,4% di bawah garis

kemiskinan

kemiskinan

kemiskinan

kemiskinan

Kabupaten besar semi-

Sebagian besar kota

Kota pesisir kecil. Baru-

Kota pedalaman yang

perkotaan yang sering

merupakan dataran rendah

baru ini mengalami

sangat padat, berdekatan

mengalami kekeringan

pesisir dan pusat ekonomi

gempa bumi dan

dengan ibu kota Jakarta,

dan kekurangan air.

yang dilintasi sungai-

tsunami besar yang

dilintasi sungai-sungai

Kondisi geografis

sungai besar yang juga

menimbulkan dampak

besar dan sering

bervariasi yang terdiri

menjadi sumber air. Banjir

yang mungkin mirip

mengalami banjir besar.

dari daerah pesisir dan

dan kekeringan sering

dengan bahaya iklim:

perbukitan pedalaman

dialami dan diprediksi akan

banjir berkepanjangan,

yang menghadapi

meningkat. Pulau-pulau kecil

permukaan air laut yang

dampak dari banjir

di lepas pantai menghadapi

tinggi, tanah longsor.

dan pasang naik atau

risiko iklim yang tinggi.

gelombang badai.
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Sistem sanitasi

Mayoritas memiliki

Sebagian besar

Mayoritas

Tidak ada praktik BABS,

jamban pribadi yang

menggunakan sanitasi

menggunakan fasilitas

90% menggunakan

dibuang ke tangki tetapi

setempat dengan 1,3%

sanitasi layak hingga

sanitasi setempat, 3%

lebih dari 14% masih

penduduk melakukan

sanitasi setempat,

menggunakan jamban

melakukan BABS dan

BABS (sungai dan pesisir)

12% menggunakan

umum, 2% menggunakan

3% menggunakan

dan 9% menggunakan

jamban yang tidak layak,

sistem sanitasi umum,

jamban umum (2015).

sistem pengolahan

8% BABS, dan 1%

dan 5% menggunakan

Instalasi pengolahan

(terdesentralisasi) komunal

menggunakan sistem

jamban yang tidak layak

lumpur tinja/tempat

(2016). Tinja yang diangkut

pengolahan komunal.

(2015). Tinja yang diangkut

pembuangan yang lama

oleh truk pemerintah dan

Tinja yang diangkut oleh

oleh truk pemerintah dan

tidak berfungsi.

sektor swasta dibuang

truk pemerintah dan

sektor swasta dibuang

ke instalasi pengolahan

sektor swasta dibuang

ke instalasi pengolahan

lumpur tinja. Sistem saluran

ke instalasi pengolahan

lumpur tinja. Terdapat

pembuangan terpusat

lumpur tinja.

rencana untuk membuat

sudah direncanakan.

instalasi baru.

Metode penelitian ini disesuaikan untuk menggabungkan interaksi tatap muka dan daring akibat
dampak pandemi COVID-19 dan mencakup kegiatan-kegiatan berikut:
•

Lokakarya awal tingkat nasional (41 peserta) dengan perwakilan dari kementerian terkait dan
mitra pembangunan di tingkat nasional

•

Lokakarya awal tingkat kota/kabupaten (total 62 peserta, 8-23 peserta per kota/kabupaten)
untuk mempresentasikan isu iklim dan sanitasi, serta menginformasikan tempat pengumpulan
data.

•

Survei rumah tangga (n = 412) mencakup survei untuk mengetahui bagaimana rumah tangga
di kota/kabupaten proyek mengalami dan menanggapi dampak iklim dari sudut pandang sanitasi.
Kriteria pemilihan lokasi adalah komunitas dengan proporsi penduduk berpenghasilan rendah yang
tinggi dan/atau daerah yang diperkirakan memiliki risiko lebih tinggi untuk empat jenis bahaya iklim
yang dinilai. Pemilihan lokasi didasarkan pada data sekunder kota/kabupaten dan diskusi dengan
staf pemerintah daerah selama lokakarya awal. Tiga hingga empat komunitas yang dipilih di setiap
kota/kabupaten, lalu sampel rumah tangga diambil secara acak di setiap komunitas. Wawancara
dilakukan secara tatap muka untuk semua kota/kabupaten kecuali Bekasi (n=74) yang disurvei
melalui wawancara lewat telepon karena situasi Covid-19 selama periode survei.

•

Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion, FGD) atau wawancara mendalam (5
peserta per kelompok FGD, kelompok terpisah antara laki-laki dan perempuan di Makassar,
Lombok Timur dan Palu; empat peserta laki-laki dan empat perempuan melalui telepon di Bekasi
karena situasi Covid-19). Peserta diambil dari salah satu komunitas survei rumah tangga di setiap
kota/kabupaten.

•

Wawancara informan kunci dengan pemerintah daerah (23 peserta). Peserta terdiri dari Bappeda,
KLHK, Kemenkes, PUPR, serta Pokja Iklim dan Pokja Sanitasi.

•

Wawancara informan kunci penyedia layanan (12 peserta): empat operator instalasi
pengolahan, 2 petugas pengangkut tinja dari sektor swasta, 5 operator instalasi pengolahan
terdesentralisasi (IPALD komunal), satu blok jamban komunal (MCK), dan tiga transect walk.

•

Lokakarya tanggap iklim kota/kabupaten (10-14 peserta per kota/kabupaten) dilakukan untuk
memvalidasi temuan dan secara kolaboratif menilai risiko prioritas dan menyusun tindakan.

•

Konsultasi dengan kementerian terkait (tiga kementerian) dilakukan pada awal proyek dan/atau
sebelum lokakarya akhir untuk mengkaji hasil dan rekomendasi kebijakan dan program.
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3
DAMPAK IKLIM
TERHADAP SANITASI

Sebuah tangki septik
terendam (submerged)
yang terhubung dengan
rumah panggung untuk
mengantisipasi banjir di
Banjarmasin, Kalimantan
Selatan.
© UTS-ISF/Freya Mills
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3.1. Pengalaman rumah tangga terkait bahaya iklim
Kota/kabupaten di Indonesia mengalami dampak perubahan iklim berbeda-beda. Di keempat
lokasi penelitian, musim kemarau dan banjir merupakan dampak perubahan iklim yang paling sering
dialami (lihat Gambar 5).b
•

Kekurangan air karena periode tanpa hujan adalah bahaya yang paling sering dilaporkan oleh
responden dari Lombok Timur (67 persen responden)

•

Banjir paling sering dilaporkan oleh responden di Palu (54 persen responden)

•

Sebagian besar responden di Makassar mengalami banjir atau kekeringan (masing-masing 77
persen dan 62 persen responden)

•

Di Bekasi, hampir semua responden mengalami banjir (97 persen responden) dan banyak yang
mengalami kekurangan air (55 persen responden)

Tanggapan terhadap dampak perubahan iklim harus disesuaikan dengan profil iklim spesifik kota/
kabupaten tertentu. Data ini mudah dikumpulkan melalui survei rumah tangga dan dapat memberikan
informasi berharga tentang prevalensi bahaya iklim yang dihadapi pengguna fasilitas sanitasi.

b
Wilayah survei di setiap kota/kabutapen dipilih secara sengaja untuk menyurvei responden yang kemungkinan besar
pernah mengalami dampak iklim terhadap sanitasi, sehingga angka tersebut belum tentu mewakili kotanya masing-
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Gambar 6 Proporsi responden yang mengalami setiap bahaya iklim berdasarkan kota

•

Angin kencang - Angin kencang yang
merusak bangunan

•

Kekeringan - Periode panjang tanpa
hujan sehingga menyebabkan
persediaan air Anda terbatas atau air
tidak tersedia

•

Banjir - Curah hujan yang deras/
berkepanjangan terkadang
menyebabkan banjir, genangan, atau
meluapnya sungai yang berdampak
pada properti publik/swasta

•

Gelombang Badai - Tingginya
permukaan laut dan gelombang
badai yang berdampak pada properti
Anda, misalnya banjir atau masalah
drainase.

3.2. Dampak bahaya iklim terhadap akses, penggunaan, dan 		
fungsi fasilitas sanitasi
Dampak perubahan iklim diketahui sangat berdampak pada akses dan penggunaan fasilitas sanitasi.
Di antara responden yang pernah mengalami dampak bahaya iklim, sebagian besar melaporkan tidak
dapat menggunakan atau mengakses jamban utama karena bahaya iklim pada waktu tertentu (lihat
Gambar 7). Responden yang mengalami kekurangan air akibat kekeringan sering kali tidak dapat
menggunakan jamban utama karena kurangnya air.
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Gambar 7 Frekuensi kurangnya akses jamban karena bahaya iklim
Catatan: Hasil dari kategori banjir hanya ditanyakan kepada rumah tangga yang toiletnya tidak berada di dalam rumah. Selain itu,
pertanyaan tentang banjir adalah “kesulitan mengakses”, sedangkan pertanyaan bahaya lainnya adalah “tidak dapat digunakan".

Perubahan iklim dapat meningkatkan jumlah penduduk yang kehilangan akses sanitasi.
Bergantung pada wilayah geografisnya, perubahan iklim berpotensi meningkatkan prevalensi dan
besarnya bahaya iklim tertentu di koa/kabupaten di Indonesia. Akibat semakin banyaknya rumah tangga
yang terpapar bahaya ini dan dengan tingkatan bahaya yang makin tinggi akibat perubahan iklim, jumlah
penduduk yang tidak dapat mengakses atau tidak dapat menggunakan jamban utama kemungkinan akan
meningkat.
Bahaya iklim yang berbeda menciptakan berbagai bentuk masalah akses, penggunaan, dan
fungsi sanitasi rumah tangga yang berbeda pula. Masalah-masalah ini mencakup jumlah air
yang tidak mencukupi untuk menggunakan jamban akibat musim kemarau; air banjir atau air laut
menggenangi lubang jamban dan tangki, jamban, atau jalan setapak menuju jamban karena curah hujan
yang tinggi atau tingginya permukaan air laut; dan kerusakan suprastruktur jamban akibat angin kencang.
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Kurangnya air menghalangi penggunaan jamban. Di antara responden yang mengalami
kekurangan air, setengahnya mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat menggunakan jamban
setidaknya beberapa kali per bulan selama musim kemarau dan lebih dari seperempat (29 persen)
responden mengalami kekurangan air beberapa kali dalam seminggu.c

Gambar 8 Frekuensi ketersediaan air yang tidak memadai untuk penggunaan jamban selama musim kemarau

Air banjir biasanya menutupi jamban
sehingga menghalangi akses masuk. Di
antara responden yang pernah mengalami banjir
sebelumnya, air banjir yang menutupi jalan masuk
ke jamban adalah masalah yang paling sering
Kesulitan akses
setelah hujan deras
di Lombok
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dilaporkan sebagai hal yang memengaruhi akses,
penggunaan, atau fungsionalitas di Makassar,
Palu, dan Bekasi. Di Lombok Timur, luapan
jamban atau tangki adalah masalah yang paling
sering dilaporkan.

Banjir memberikan kesempatan bagi rumah tangga untuk membersihkan jamban dan tangki.
Enam persen responden yang menggunakan tangki septik atau jamban dan pernah mengalami
kebanjiran sebelumnya melaporkan bahwa pemilik membuka lubang jamban atau tangki selama banjir
agar isinya dapat hanyut. Meskipun pernyataan ini hanya mewakili sebagian kecil pengguna jamban,
kenyataan bahwa ada rumah tangga dengan sengaja membiarkan air banjir membersihkan isi jamban
dan tangki septik, sekecil apa pun jumlahnya, menunjukkan adanya risiko kesehatan masyarakat yang
substansial.

Gambar 9 Proporsi responden dengan pengalaman banjir yang mengalami masalah dengan akses, penggunaan, atau fungsi jamban

c

Perlu dicatat bahwa kekurangan air dapat disebabkan oleh berbagai masalah (pemeliharaan yang buruk, meningkatnya
permintaan, dll) dan responden mungkin tidak selalu mengetahui penyebab kekurangan air yang dialami.
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Di daerah pesisir, tingginya permukaan laut dan gelombang badai menyebabkan air masuk ke
fasilitas jamban dan saluran air sehingga terjadi peluapan. Data dampak tingginya permukaan
laut hanya dikumpulkan dari Lombok Timur, Palu, dan Makassar karena wilayah Bekasi tidak terletak
di sepanjang pesisir. Sebanyak 50 responden (29 dari Palu, 15 dari Lombok Timur, dan enam dari
Makassar) melaporkan bahwa permukaan air laut yang tinggi, baik yang diakibatkan oleh gelombang
badai maupun air pasang, telah memengaruhi fasilitas jamban. Di antara 51 responden yang
mengalami dampak dari tingginya permukaan laut terhadap sanitasi, air laut yang masuk ke fasilitas
jamban adalah masalah yang paling sering dilaporkan.

Gambar 10 Proporsi fasilitas sanitasi dengan masalah akses, penggunaan, atau fungsionalitas saat terkena permukaan laut yang tinggi

Angin kencang tidak sering berdampak pada fasilitas sanitasi, tetapi jika terjadi, akan
menimbulkan masalah privasi. Kerusakan fasilitas jamban akibat angin kencang relatif lebih jarang
terjadi sehingga disajikan sebagai hasil gabungan di keempat kota/kabupaten tersebut. Di antara
responden yang melaporkan kerusakan akibat angin (n=88), mayoritas (59 persen) melaporkan angin
kencang tidak pernah merusak fasilitas sanitasia. Dari 36 responden yang melaporkan mengalami
kerusakan akibat angin pada fasilitas sanitasi, 22 melaporkan bahwa angin kencang mengakibatkan
masalah privasi.
Tabel 2

Frekuensi fasilitas sanitasi yang rusak akibat angin kencang di daerah yang bangunannya rusak akibat angin kencang

Hasil dari semua
kota/kabupaten
Fasilitas sanitasi
rusak akibat angin
kencang (n=87)

Beberapa kali per
tahun

Setahun sekali

Sekali setiap dua
tahun atau kurang

Tidak Pernah

9%

17%

15%

59%

3.2.1. Alternatif yang digunakan jika fasilitas jamban utama tidak tersedia
Rumah tangga memilih dari berbagai alternatif, termasuk BABS. Jika fasilitas jamban utama tidak
dapat diakses atau digunakan karena terdampak bahaya iklim, alternatif yang dipilih oleh rumah tangga
bervariasi di empat kota/kabupaten (lihat Gambar 11 dan Gambar 12 untuk kekeringan dan banjir):
•

Menggunakan jamban tetangga, anggota keluarga, atau teman secara keseluruhan merupakan
alternatif yang paling umum.
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•

Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di Lombok Timur dan tingkat akses yang lebih rendah
terhadap sanitasi dapat mendorong tingginya jumlah masyarakat yang kembali melakukan praktik
BABS dibandingkan dengan kota/kabupaten lain.

•

Di Palu, jamban umum kemungkinan lebih banyak tersedia sebagai hasil dari tanggap darurat
gempa dan tsunami Sulawesi 2018.

•

Responden di daerah pesisir lebih cenderung melakukan BABS dibandingkan responden di daerah
yang bukan pesisir dataran rendah selama periode kekeringan dan banjir.

Gambar 11

Alternatif yang digunakan jika jamban utama tidak tersedia akibat kekeringan

Gambar 12

Alternatif yang digunakan jika jamban utama tidak tersedia karena banjir/curah hujan deras
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3.2.2. Perubahan tingkat kemudahan atau kesulitan dalam 			
memenuhi kebutuhan buang air besar
Responden secara keseluruhan merasa kurang nyaman dan lebih tertekan dalam memenuhi
kebutuhan buang air besar ketika mengalami dampak perubahan iklim. Semua dampak
perubahan iklim yang diteliti menyebabkan responden secara keseluruhan di empat kota/kabuapten
melaporkan peningkatan ketidaknyamanan dalam memenuhi kebutuhan buang air besar. Tingginya
permukaan laut menyebabkan peningkatan kegelisahan terbesar (tidak nyaman atau kurang nyaman).
Banjir menyebabkan peningkatan terbesar untuk responden yang merasa tidak nyaman, mengalami
stres ringan, atau cemas saat memenuhi kebutuhan buang air besar dibandingkan dengan bahaya
lainnya.
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Gambar 13

Tingkat kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan buang air besar pada periode normal
dibandingkan selama periode bahaya iklim

3.3. Dampak perubahan iklim pada infrastruktur penampungan
Jenis penampungan memengaruhi tingkat masalah fungsionalitas yang dihadapi. Di antara
responden yang pernah mengalami banjir, terdapat proporsi yang lebih tinggi untuk pengguna jamban
tanpa penampungan yang melaporkan masalah dengan luapan jamban atau tidak dapat menyiram
dibandingkan dengan pengguna jamban dengan penampungan. Selain itu, masalah fungsionalitas ini
lebih jarang dilaporkan oleh pengguna jamban yang menyiram ke saluran pembuangan atau tangki
septik dengan dua kompartemen dibandingkan dengan pengguna jamban yang menyiram ke tangki
septik dengan satu kompartemen/jumlah kompartemen tidak diketahui.
Tabel 3
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Proporsi fasilitas sanitasi yang meluap atau berhenti mengalir saat terkena banjir atau hujan lebat

Jenis fasilitas sanitasi

Proporsi yang meluap
atau berhenti mengalir

Disiram
ke saluran
pembuangan
pipa

Disiram ke
tangki septik
(dua
kompartemen)

Disiram ke tangki
septik
(satu kompartemen
atau tidak diketahui)

Disiram ke
jamban
galian
tunggal

Disiram ke
saluran air,
kanal, kolam,
danau, atau
lainnya

n=28

n=49

n=100

n=5

n=26

21%

29%

43%

60%

65%

Berkurangnya keberterimaan (acceptability) dan masalah kualitas seperti penyumbatan pada
jamban dan pipa yang terjadi pada musim kemarau. Responden diberikan pertanyaan tentang
keberterimaan (acceptability) dan masalah kualitas yang dialami akibat pengaruh musim kemarau. Di
keempat kota/kabupaten yang disurvei, masalah yang paling sering dilaporkan adalah bau yang lebih
parah dari biasanya di sekitar jamban (n=43), bau yang lebih parah dari biasanya di sekitar saluran air
(n=40), dan lebih banyak lalat dari biasanya (n=33). Selain itu, tersumbatnya saluran pembuangan di
jalanan (n=16), tersumbatnya jamban atau pipa di rumah (n=4), dan kesulitan mengosongkan tangki
septik (n=2) juga dilaporkan. Rendahnya jumlah responden yang melaporkan masalah pengosongan
tangki septik di musim kemarau berbanding terbalik dengan laporan dari penyedia jasa (hal 31).
Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran rumah tangga terkait keadaan tangki septik.
Jamban cemplung dan sistem saluran pembuangan bermasalah terburuk di musim kemarau.
Di musim kemarau, keberterimaan (acceptability) dan masalah kualitas paling sering dilaporkan
oleh pengguna jamban cemplung dan pengguna sistem sanitasi yang menggelontorkan ke saluran
pembuangan pipa. Jamban cemplung umumnya memiliki masalah keberterimaan, misalnya bau,
karena desainnya. Laju aliran air yang rendah di musim kemarau dapat menyebabkan pipa tersumbat
atau cairan tertahan di pipa yang mengalir ke sistem saluran pembuangan.
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Gambar 14

Proporsi responden yang melaporkan keberterimaan/masalah kualitas di musim kemarau menurut tipe penampungan

Bau yang lebih parah di jamban dan saluran air terjadi pada
musim hujan. Responden juga diberikan pertanyaan tentang
keberterimaan (acceptability) dan masalah kualitas yang dialami
karena musim hujan. Di keempat kota/kabupaten tersebut, masalah
yang paling sering dilaporkan adalah bau yang lebih parah dari
biasanya di sekitar jamban (n=63), bau yang lebih parah dari biasanya
di sekitar saluran air (n=57), penyumbatan saluran pembuangan di
jalanan (n=56)d, tersumbatnya jamban atau pipa di dalam rumah
(n=45), lalat lebih banyak dari biasanya (n=32), bagian dalam
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jamban menjadi becek/kotor (n=25), atap bocor (n=18), kebutuhan

Sebagian besar masyarakat
menggunakan tangki septik
yang tidak kedap air. Lambat
laun masalah ini bisa jadi
mendesak karena dapat
memengaruhi ketersediaan
air tanah di masa depan yang
dikonsumsi masyarakat setiap
hari.
Makassar – Program Kota Tanpa
Kumuh program (KOTAKU)

pengosongan tangki septik (n=15), dan masalah listrik/pencahayaan
(n=13).
Penggelontoran jamban ke tangki septik dua kompartemen
memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal keberterimaan dan
kualitas dibandingkan dengan jenis penampungan lainnya.
Sebagian besar pengguna dari sebagian besar jenis penampungan
melaporkan adanya masalah keberterimaan dan kualitas di musim
hujan. Pengguna sistem yang terhubung ke tangki septik lebih jarang
melaporkan masalah keberterimaan dan kualitas daripada pengguna
jenis penampungan lainnya.

Gambar 15

d

Proporsi responden yang melaporkan keberterimaan/masalah kualitas di musim hujan menurut tipe penampungan

Beberapa responden mungkin mengartikan tersumbatnya saluran pembuangan sebagai penyumbatan saluran air di jalan
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KOTAK 1

Bahaya iklim meningkatkan risiko terhadap siklus air

Interaksi antara sistem sanitasi, pasokan air perkotaan, dan drainase semakin terlihat dengan
adanya perubahan iklim dan pertimbangan siklus air terpadu akan menjadi semakin penting.
Penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan air yang terbatas dan drainase yang tersumbat
atau tidak memadai berdampak pada sanitasi. Sedangkan dua masalah utama dengan sanitasi,
khususnya penampungan, berdampak pada pasokan air dan saluran air:
• Penampungan atau jamban yang terhubung atau meluap ke saluran air, kontaminan yang
dibuang ke air banjir, atau tinja anak-anak yang dibuang atau disiram ke saluran air melepaskan
patogen dalam konsentrasi tinggi ke dalam saluran air. Risiko paparan terhadap patogen ini
tinggi karena anak-anak bermain di saluran air, masyarakat mencuci atau bersih-bersih di
kanal, dan diperparah dengan banjir yang semakin menyebarkan sampah.
• Penampungan umum yang tidak ditutup sudah biasa di banyak kota/kabupaten di Indonesia
dan, bergantung pada kondisi tanah dan air tanah sekitarnya, berisiko mencemari pasokan
air minum. Kondisi ini akan semakin parah pada periode curah hujan tinggi dengan naiknya
permukaan air tanah atau pada musim kemarau karena peningkatan limbah terekstraksi yang
bocor ke tanah di daerah yang berisiko terkena pencemaran air tanah.
Apabila tangki septik meluap, dipastikan tinja akan kemana-mana dan
risiko penyakit yang berhubungan dengan tinja akan mencemari air, yang
sudah pasti berisiko bagi keluarga dan penduduk sekitar.
Palu - Dinas Kesehatan

3.4. Ketimpangan dalam akses dan penggunaan sistem sanitasi
3.4.1. Dampak buang air besar sembarangan
Peningkatan BABS merupakan risiko dari dampak perubahan iklim. Mengingat adanya prioritas
nasional dan global untuk mengurangi BABS, penting untuk memahami bagaimana perubahan iklim
dapat berdampak pada upaya ini. Sejumlah staf pemerintah melaporkan bahwa pencapaian target
bebas BABS adalah fokus utama dan dampak iklim dianggap sebagai isu sekunder atau mengikuti
fokus utama ini. Namun, temuan studi menyoroti bahwa dampak perubahan iklim saat ini berdampak
pada BABS dan harus dipertimbangkan terutama karena sanitasi yang tidak memadai sering terjadi di
daerah yang berisiko tinggi terhadap perubahan iklim.

Gambar 16 Responden yang mengalami dampak perubahan iklim menurut tipe fasilitas sanitasi
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Studi ini menunjukkan hubungan erat antara BABS dan dampak perubahan iklim. Dari
responden yang disurvei (catatan: sampel diambil di daerah berpenghasilan rendah dan rawan terhadap
bahaya iklim) 15 persen responden di Lombok Timur dan lima persen responden di Makassar melakukan
praktik BABS. Responden yang melakukan praktik BABS (n=23) lebih mungkin mengalami dampak
kekeringan, angin, dan kenaikan permukaan air laut dibandingkan responden yang menggunakan
bentuk sistem sanitasi lain. Meskipun lebih sedikit responden yang terkena dampak banjir, 44 persen
responden terdampak banjir yang melakukan BABS harus berpindah tempat BABS selama banjir,
dibandingkan dengan hanya 5-6 persen yang berpindah tempat BABS selama bahaya lain terjadi.
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Perpaduan BABS dan dampak perubahan iklim menciptakan risiko kesehatan yang signifikan.
Rumah tangga yang melakukan BABS lebih mungkin mengalami peningkatan kasus diare selama
masa bencana iklim daripada rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi. Dalam kondisi banjir,
55 persen rumah tangga yang BABS lebih mungkin memiliki anggota keluarga yang mengalami
diare dibandingkan dengan 25 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi. Demikian pula
selama musim kemarau, anggota keluarga yang mengalami diare ditemukan pada 39 persen keluarga
dengan perilaku BABS dibandingkan 16 persen keluarga yang memilki fasilitas sanitasi. Persepsi
kenyamanan, stres, kesulitan, dan kecemasan beragam, bergantung jenis dan kondisi fasilitas sanitasi.
Untuk kondisi di musim kemarau, responden yang tidak memiliki fasilitas/sistem sanitasi yang layak
menjadi responden yang paling terkena dampak kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan buang
air besar selama bencana iklim. Responden dengan sistem sanitasi dasar dan sanitasi layak juga
turut terdampak.Pada musim hujan, responden yang tidak memiliki fasilitas sanitasi memiliki tingkat
kenyamanan dasar yang lebih buruk tetapi tidak berubah akibat banjir. Akan tetapi, mereka yang
memiliki sistem sanitasi dasar melaporkan penurunan kenyamanan terbesar. Namun, perlu dicatat
bahwa ukuran sampel untuk kategori masyarakat yang tidak memiliki fasilitas sanitasi, fasilitas sanitasi
tidak layak, dan fasilitas sanitasi dasar sedikit sehingga penulis tidak dapat menyimpulkan dengan pasti
korelasi antara jenis fasilitas, kenyamanan, dan bahaya perubahan iklim.
Ketika air laut meluap, maka tangki septik tidak dapat digunakan,
sehingga masyarakat akan kembali BABS dan sulit untuk mencapai
target bebas BABS.
Palu - Dinas Kesehatan

Gambar 17

Perubahan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan buang air besar pada
kondisi normal dibandingkan musim kemarau

Sanitasi Perkotaan Berketahanan Iklim di Indonesia

Gambar 18

Perubahan kenyamanan pemenuhan kebutuhan buang air besar pada kondisi normal
dibandingkan pada musim hujan

KOTAK 2

Dampak kekurangan air akibat kekeringan terhadap BABS di Lombok Timur

Dari empat kota/kabupaten yang diteliti, tingkat BABS tertinggi ditemukan di Lombok Timur:
15% dalam survei ini (menargetkan daerah berpenghasilan rendah) dan 14% berdasarkan
data survei lokal (EHRA 2015). Lombok Timur juga memiliki proporsi tertinggi dalam kategori
tinja anak yang dibuang ke lingkungan (37%). Rumah tangga yang melakukan BABS sebagian
besar berada di pesisir dan sering kali memiliki rumah di atas pantai. Greywater (air kelabu) dan
sampah juga dilaporkan dibuang langsung ke laut. Responden melaporkan bahwa limbah tinja
menyebar dan berbau saat air pasang dan mereka terpapar polusi ini selama periode kekeringan
ketika harus mandi di laut.

Air laut terpaksa
menjadi pilihan
untuk memenuhi
kebutuhan air seharihari selama kekeringan
akibat bahaya iklim

Saat kekurangan air, kami
"mandi dengan air laut dan
membilas dengan air sumur
(air payau/brackish water).
Meski memalukan, tidak ada
pilihan lain karena harga air
mahal”.
Lombok - Peserta FGD Laki-laki
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3.4.2. Dampak berdasarkan gender
Studi ini menunjukkan perbedaan dampak perubahan iklim terhadap sanitasi untuk gender yang
berbeda sehingga dapat digunakan dalam merancang respons dan adaptasi iklim yang memenuhi
kebutuhan perempuan dan laki-laki.
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Perempuan memperhatikan dan mengalami masalah sanitasi yang berbeda dengan laki-laki.
Dalam kondisi kekeringan, perempuan melaporkan lebih sering kekurangan air untuk menggunakan
jamban daripada laki-laki, dengan persentase perempuan sebanyak 32 persen melaporkan bahwa
kondisi ini terjadi beberapa kali dalam seminggu dibandingkan dengan hanya 20 persen laki-laki
yang mengalami hal yang sama.e Setelah periode kekeringan yang lama, perempuan lebih mungkin
melaporkan masalah bau yang lebih parah di sekitar jamban dan lebih banyak lalat dibandingkan
dengan laki-laki. Sebaliknya, responden perempuan (52 persen) lebih sedikit mengalami dampak
banjir dibandingkan responden laki-laki (63 persen). Berkaitan dengan dampak spesifik, seperti banjir
yang menutupi atau menyebabkan meluapnya jamban atau penampungan tinja, perempuan juga
melaporkan dampak yang lebih sedikit (rata-rata 36 persen untuk perempuan dibandingkan 48 persen
untuk responden laki-laki).
Laki-laki lebih mungkin kembali melakukan BABS daripada perempuan ketika tidak ada cukup air untuk
menggunakan jamban. Untuk rumah tangga yang tidak memiliki cukup air untuk menyiram jamban di
musim kemarau, perempuan lebih cenderung menggunakan jamban tetangga, teman, atau keluarga
(44 persen) daripada BABS (40 persen). Sedangkan hasil responden laki-laki berkebalikan (30 persen
BABS, 25 persen menggunakan jamban keluarga/teman/tetangga). Pilihan untuk menggunakan jamban
rumah tangga alternatif (23 persen) atau membeli/mencari persediaan air alternatif (20 persen) tersebar
secara merata di kedua kategori responden.
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Selama banjir, perempuan lebih memilih alternatif seperti menggunakan jamban tetangga dan
keluarga, sedangkan laki-laki lebih memilih jamban umum atau komunal. Sementara sebagian
besar responden dapat terus menggunakan jamban miliknya selama banjir (45 persen), responden
perempuan yang perlu menggunakan jamban alternatif lebih cenderung menggunakan jamban
tetangga/keluarga (37 persen) daripada laki-laki (25 persen). Dan sebaliknya, responden laki-laki lebih
mungkin menggunakan jamban umum/komunal (28 persen) dibandingkan perempuan (16 persen).
Dibandingkan dengan musim kemarau, BABS lebih jarang (11 persen) terjadi di musim hujan.
Kenaikan permukaan air laut membuat perempuan lebih sulit memenuhi kebutuhan buang air
besar daripada laki-laki. Perbedaan antar gender dalam tingkat kenyamanan atau kesulitan dalam
menggunakan sistem sanitasi selama bencana perubahan iklim hanya sedikit, kecuali pada peristiwa
kenaikan ketinggian permukaan laut, dengan persentase perempuan yang tidak nyaman sebesar 24
persen dibandingkan 9 persen laki-laki.
Perempuan merasa malu dan segan untuk memenuhi
kebutuhan kebersihan menstruasi selama musim kemarau.
Dampak kekeringan terhadap sanitasi paling dirasakan oleh
peserta FGD dari Lombok Timur. Peserta FGD di Lombok
Timur menjelaskan bagaimana masyarakat harus memenuhi
kebutuhan kebersihan pribadi, termasuk untuk kebutuhan
kebersihan pada saat menstruasi, dengan menggunakan air
laut atau air sumur saat kekurangan air. Kondisi ini membuat
perempuan merasa malu dan segan. Ketika jamban tidak bisa
digunakan karena kekurangan air, responden akan tinggal
bersama anggota keluarga lain, terutama untuk memastikan
kesejahteraan anak-anak mereka.
e

Saat menstruasi, peserta akan
membilas pakaian dan mandi di
pantai, yang membuat mereka
malu dan tidak nyaman tetapi
karena keadaan dan biaya untuk
membeli air, mereka terpaksa
melakukannya.
Lombok - Peserta FGD Perempuan

Perhatikan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan (73%), kemungkinan karena survei dilakukan pada siang hari
ketika laki-laki tidak ada di rumah karena bekerja. Tingkat akses dan jenis fasilitas sanitasi antara responden laki-laki dan perempuan
hampir sama.
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Laki-laki melaporkan investasi dan keinginan yang lebih tinggi untuk berinvestasi dalam
perbaikan sanitasi daripada perempuan: Dengan proporsi yang sama, responden perempuan
dan laki-laki melaporkan sudah memperbaiki jamban mereka di masa lalu (20 persen responden).
Namun, responden laki-laki melaporkan menghabiskan dana dua kali lipat lebih besar dibandingkan
jumlah yang dihabiskan responden perempuan untuk perbaikan jamban (2,6 juta berbanding 1,3
juta rupiah). Demikian pula pada tahun lalu, responden laki-laki melaporkan mengeluarkan dana
lebih banyak daripada responden perempuan untuk perbaikan fasilitas jamban yang rusak karena
bencana perubahan iklim (1 juta berbanding 717.000 rupiah). Proporsi yang lebih tinggi dari responden
perempuan melaporkan tidak mengeluarkan uang untuk perbaikan dibandingkan laki-laki (68 persen
berbanding 56 persen). Tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi hampir sama
antara responden laki-laki (48 persen) dan perempuan (43 persen). Meskipun kedua gender memiliki
kemungkinan yang sama untuk berinvestasi guna meningkatkan ketahanan sanitasi (sekitar 50 persen),
laki-laki bersedia mengeluarkan dana lebih banyak.

3.4.3. Dampak pada anak-anak
Mayoritas (75 persen) responden memiliki setidaknya satu anak di bawah usia lima tahun yang tinggal
bersama dan 48 persen memiliki setidaknya satu anak berusia 5-17 tahun yang tinggal bersama.
Sebanyak75 persen (n=146) anak usia 5-17 tahun menggunakan fasilitas sanitasi yang sama dengan
orang tua mereka, termasuk 50 persen anak yang orang tuanya BABS (n=7), dan semua yang orang
tuanya menggunakan jamban cemplung tidak layak atau jamban gantung atau jamban umum/tetangga
(n=4).
Beberapa pola pembuangan tinja anak dapat menimbulkan masalah mengingat dilakukan
dalam kondisi bencana perubahan iklim. Untuk responden dengan anak di bawah lima tahun, 19
persen melaporkan bahwa tinja anak mereka dibuang ke saluran air terbuka/waterway (saluran air/
selokan, sungai, laut), tempat sampah yang tidak tertutup, atau dibiarkan di tempat terbuka, yang
semuanya menyebabkan masalah yang dapat semakin parah dengan adanya dampak perubahan iklim.
Untungnya, ada beberapa perilaku positif seperti; sebagian besar sampah dibuang di tempat sampah
tertutup (43 persen), anak-anak sudah menggunakan jamban (23 persen), dan tinja anak disiram/dibilas
ke jamban (11 persen).
Anak-anak semakin sulit memenuhi kebutuhan buang air besar selama kejadian bencana perubahan
iklim. Seperti orang dewasa, kenyamanan atau kesulitan buang air besar pada anak-anak selama
bencana iklim lebih buruk daripada selama kondisi biasa.

Gambar 19

Perubahan yang dirasakan dalam kenyamanan memenuhi kebutuhan
sanitasi anak pada saat bencana perubahan iklim
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Dampak perubahan iklim dapat menyebabkan anak-anak juga kembali BABS. Dari FGD di
Lombok Timur, anggota rumah tanggamengungsi ke rumah anggota keluarga karena kebutuhan akses
fasilitas sanitasi untuk perempuan dan anak-anak. Lombok Timur juga memiliki proporsi tertinggi dari
responden terdampak banjir yang melaporkan bahwa anak-anak tidak dapat mengakses jamban saat
hujan deras. Selama musim kemarau, ketika tidak ada cukup air untuk menggunakan jamban, sebagian
besar anak-anak melakukan BABS (13 persen) atau menggunakan jamban tetangga atau keluarga (12
persen), namun keadaan di setiap kota/kabupaten beragam. Di Palu, sebagian besar menggunakan
jamban umum, di Lombok Timur sebagian besar BABS, di Makassar sebagian besar menggunakan
jamban sekunder rumah tangga.

3.4.4. Dampak terhadap penyandang disabilitas dan etnis minoritas
Bagian ini menyajikan analisis ketidaksetaraan bagi rumah tangga dengan anggota penyandang
disabilitas fisik dan rumah tangga dari kelompok etnis minoritas. Sedangkan jumlah responden dari
kelompok agama yang berbeda untuk melaporkan masalah terkait perbedaan tidak banyak.
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Kemudahan yang dirasakan responden dengan anggota keluarga penyandang disabilitas lebih
sedikit, baik secara umum maupun selama bencana perubahan iklim, dibandingkan responden
lainnya. Dalam studi ini ditemukan bahwa terdapat kesulitan fisik yang dihadapi oleh anggota rumah
tangga. Sebanyak 20 persen rumah tangga memiliki anggota keluarga dengan kesulitan melihat,
11 persen dengan kesulitan berjalan, 8 persen dengan kesulitan mendengar, dan 8 persen dengan
kesulitan mengingat, meskipun kurang dari 2 persen yang melaporkan menghadapi lebih dari satu
jenis kesulitan fisik. Rumah tangga yang memiliki satu anggota keluarga dengan beberapa atau banyak
kesulitan fisik paling banyak ditemui di Palu (50 persen rumah tangga) dibandingkan dengan Lombok
Timur (29 persen) dan Makassar (20 persen). Kategori ini tidak dinilai di Bekasi untuk mempersingkat
wawancara yang dilakukan melalui telepon. Baik untuk kondisi normal maupun selama terjadi bencana
perubahan iklim, rumah tangga dengan anggota keluarga yang mengalami kesulitan fisik merasa
kurang nyaman menggunakan fasilitas sanitasi dibandingkan rumah tangga lainnya. Perbedaan ini
paling menonjol untuk kondisi normaldan untuk periode kekeringan.

Gambar 20

Perubahan kenyamanan yang dirasakan saat ada bahaya dan anggota keluarga yang memiliki
beberapa atau tanpa kesulitan fisik

Kelompok etnis minoritas lebih mungkin mengalami dampak perubahan iklim. Kelompok etnis
ditetapkan sebagai mayoritas berbanding minoritas dengan memandang kelompok etnis terbesar di
setiap kota/kabupaten. Anggota dari kelompok etnis minoritas di setiap kota/kabupaten lebih mungkin

Sanitasi Perkotaan Berketahanan Iklim di Indonesia

mengalami dampak perubahan iklim daripada rumah tangga dari kelompok etnis mayoritas. Etnis
minoritas mempunyai kemungkinan sebesar 70 persen lebih tinggi untuk mengalami bahaya akibat
kenaikan permukaan laut dan angin kencang, 33 persen lebih tinggi untuk kondisi kekeringan, dan 10
persen lebih tinggi untuk banjir.
Tidak ada tren yang jelas dalam hal kenyamanan pada etnis minoritas pada seluruh kategori bencana,
tetapi tingkat ketidaknyamanan pada kondisi normal dan kekeringan lebih besar dibandingkan dengan
kelompok mayoritas.

Gambar 21

Tingkat kenyamanan pada kelompok etnis dan bahaya yang terjadi

3.5. Dampak pada layanan pembuangan tinja
Permintaan pembuangan tinja meningkat selama banjir. Dampak utama perubahan iklim yang
dialami dua operator yang diwawancarai di Makassar dan Bekasi adalah banjir. Banjir memiliki dampak
yang luas dan kesulitan yang paling banyak dilaporkan adalah peningkatan permintaan pembuangan
tinja. Limbah tinja di penampungan dilaporkan lebih sulit untuk dibuang atau dikosongkan karena
endapan lumpur dan pasir masuk selama banjir dan mengeras jika tidak segera dikosongkan. Pasir ini
juga menimbulkan masalah pada instalasi pengolahan di Makassar.
Pembatasan akses menyebabkan masalah bagi penyedia layanan selama banjir. Dampak lainnya
mencakup banjir yang menggenangi garasi sehingga membatasi upaya pemeliharaan. Banjir membuat
jalan tidak dapat dilalui atau berisiko merusak mesin truk dan membuat penampungan tinja sulit
diakses.
Pengosongan/pembuangan tinja lebih sulit dilakukan selama musim kemarau atau ketika
penampungan tidak dikosongkan untuk waktu yang lama. Musim kemarau juga menyebabkan
beberapa masalah terkait pembuangan tinja karena penampungan yang sudah lama tidak dikosongkan
sering kali terlalu kering dan sulit untuk dikosongkan dengan pompa. Air digunakan untuk membantu
pemompaan lumpur tinja, terutama untuk sistem yang lebih kering atau lebih tua. Namun, di musim
kemarau ketersediaan air terbatas, sehingga mengharuskan tangki dikosongkan secara manual atau
jika tidak dapat dikosongkan, rumah tangga harus membuat penampungan baru.

3.6. Dampak pada instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
IPLT yang berketahanan sangat penting agar seluruh rantai sanitasi dapat berfungsi baik.
Pengolahan lumpur tinja memainkan peran penting dalam memastikan sanitasi dikelola dengan
aman. Ketika instalasi pengolahan tinja tidak berfungsi dengan baik, lumpur tidak dapat diolah secara
memadai, sehingga isi truk dapat langsung dibuang ke instalasi pengolahan tetapi malah dibuang ke
saluran air atau ladang. Selain itu, kurangnya ketersediaan pengolahan tinja yang aman membatasi
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kemampuan pemerintah untuk mempromosikan
layanan penampungan dan pembuangan tinja
yang layak. Kondisi ini memiliki efek lanjutan
terhadap sanitasi berketahanan karena dampak
dari jarangnya pembuangan/pengosongan seperti
yang disebutkan di atas dan keterlambatan
dalam peningkatan kualitas penampungan yang
sangat dibutuhkan, jika layanan pembuangan dan
pengolahan tinja tidak dapat disediakan. Selain
itu, terdapat pula efek lanjutan pada lingkungan
dan kesehatan akibat dari kinerja pengolahan
yang buruk.
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Bahkan dalam kondisi iklim normal, beberapa
IPLT tidak beroperasi. Di salah satu kota, IPLT
dianggap tidak operasional oleh staf pemerintah
dan telah meminta dana untuk instalasi
baru dari tingkat pusat. Di dua kota lainnya,
operator pengolahan lumpur tinja melaporkan
bahwa sistem tidak berfungsi dengan baik
meskipun masih menerima lumpur tinja untuk
diolahNamun, masalah ini tidak diketahui secara
luas oleh badan-badan pemerintah terkait.

Area penyimpanan lumpur
tertutup di Makassar
(atas), Vegetasi kering
menimbulkan risiko
kebakaran di Palu (bawah)
© UTS-ISF

Banjir menyebabkan kerusakan fisik pada instalasi pengolahan tinja dan masalah manajemen
bagi operator. IPLT di Bekasi beroperasi dengan baik tetapi menghadapi beberapa dampak akibat
banjir:
•

Meningkatnya permintaan pembuangan tinja di musim hujan menyebabkan staf harus bekerja
lembur untuk mengimbanginya.

•

IPLT, khususnya yang memiliki sistem elektrik perlu mematikan system sebelum banjir agar
terlindung dari kerusakan. Sehingga, layanan terdapat periode di mana pengolahan tinja berhenti
sama sekali dan terjadi keterlambatan pengolahan saat instalasi dinyalakan kembali.

•

IPLT rentan mengalami kerusakan akibat banjir karena banyak yang berada di daerah dataran
rendah atau mengalirkan hasil olahannya ke sungai.

•

Akses ke IPLT kadang terbatas karena jalan yang terendam banjir, terutama untuk instalasi
pengolahan yang terletak jauh dari kota.

Kekeringan juga berdampak negatif pada pengoperasian IPLT. Operator lain melaporkan
tantangan yang dihadapi pada kondisi cuaca yang lebih kering, yang juga ditambah dengan lebih
rendahnya permintaan di musim kemarau. Dampaknya antara lain peningkatan kekeringan tinja
yang menyebabkan penyumbatan di kompartemen pengendapan awal; terbatasnya ketersediaan air
setempat yang diperlukan untuk pembersihan; dan kebakaran rumput yang merupakan risiko di salah
satu lokasi IPLT karena pertumbuhan vegetasi yang berlebihan serta kondisi panas dan kering.
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3.7. Dampak pada sistem sanitasi terdesentralisasi
Sistem pengolahan terdesentralisasi, yang disebut sebagai IPALD komunal atau SANIMAS di
Indonesia, dinilai di setiap kota/kabupaten karena dianggap merupakan solusi sanitasi skala
masyarakat yang umum di Indonesia. Sistem ini biasanya melayani sekitar 50 rumah tangga dan
terdiri dari saluran pembuangan kecil yang membuang air limbah ke anaerobic baffle reactor. Sistem ini
terkadang terhubung ke ruang filter sebelum air limbah dibuang ke saluran pembuangan atau saluran
air. Karena tidak ada kota/kabupaten yang dinilai memiliki jaringan pembuangan limbah terpusat,
beberapa dampak yang dialami oleh sistem ini, terutama untuk jaringan saluran pembuangan, dapat
mengindikasikan dampak pada sistem terpusat.
Hingga saat ini, empat dari lima sistem yang
diamati belum terkena dampak negatif yang
signifikan akibat perubahan iklim dan tidak ada
tindakan adaptasi iklim yang dilakukan. Namun,
dampak terhadap sistem lain di kota/kabupaten
dan potensi risiko berikut dapat diidentifikasi
dalam penilaian dan melalui wawancara dengan
pemerintah daerah.
Risiko timbulnya masalah akibat kenaikan
permukaan air laut pada sistem desentralisasi
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yang terletak di pesisir. Salah satu sistem yang
dinilai di Paluberhenti berfungsi akibat tingginya
permukaan laut yang menghalangi pipa outlet,
dari sistem yang mengalir ke laut. Pemerintah

Instalasi pengolahan
masyarakat yang terletak di
bantaran sungai Labuhan Haji
Lombok Timur, Kabupaten
Lombok Timur

Palu mencatat bahwa sistem aliran gravitasi

© UTS-ISF

yaitu pipa sempit dan pipih yang sangat panjang

terdesentralisasi tidak cocok di daerah datar dan
akan dibangun sistem individual sebagai gantinya.
Curah hujan yang tinggi dan banjir merupakan risiko bagi sistem pengolahan terdesentralisasi
yang terletak berdekatan dengan sungai dan kanal. Di Indonesia umumnya sistem ini ditempatkan
di tepi sungai dan mengalirkan buangan ke kanal atau sungai. Sistem terdesentralisasi berbasis
gravitasi dan sering kali kanal atau sungai merupakan titik terendah.. Sistem yang dinilai pada penelitian
ini berisiko rusak akibat gerusan aliran sungai yang deras, terutama yang berada di kanal atau sungai
yang lebar atau air banjir yang masuk ke sistem melalui bukaan atau retakan. Hal ini dilaporkan terjadi
pada sistem setelah peristiwa hujan deras dan/atau permukaan laut yang tinggi dan memengaruhi
fungsi, termasuk aliran balik (backflow), dan terkadang membatasi penggunaan jamban rumah tangga.
Sistem terdesentralisasi juga berisiko pada kondisi yang sangat kering, beberapa lokasi melaporkan
pipa sistem tersumbat akibat aliran air yang rendah. Karena saluran air penerima sering kali memiliki
aliran rendah dalam periode kering yang berkepanjangan, akan ada dampak yang lebih besar dari efluen
yang dibuang karena kapasitas pengenceran saluran air penerima berkurang.
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3.8. Dampak pada siklus air perkotaan
Interaksi antara pasokan air, sanitasi, dan drainase menjadi lebih jelas karena dampak
perubahan iklim, termasuk risiko lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta dapat menghambat
kemajuan pengelolaan air yang aman. Pengelolaan siklus air perkotaan yang terintegrasi akan
membutuhkan jajaran aktor dan fokus yang berbeda untuk kelompok kerja sanitasi atau kelompok kerja
iklim saat ini.
•

Dampak perubahan iklim terhadap siklus air perkotaan memengaruhi penggunaan dan fungsi
fasilitas sanitasi. Kekurangan air selama musim kemarau adalah bahaya yang paling banyak
dilaporkan dan terjadi di keempat kota/kabupaten yang diteliti. Kondisi ini menjadi perhatian
untuk penggunaan fasilitas sanitasi, karena ma Indonesia biasanya menggunakan jamban siram
dan air untuk membersihkan diri. Infrastruktur drainase yang tidak memadai atau tersumbat
dilaporkan sebagai kontributor seringnya terjadi banjir pada saat hujan deras atau air pasang. Hal
ini berdampak pada banyak fasilitas sanitasi individu dan umum, serta akses layanan sanitasi.

•

Dampak perubahan iklim terhadap fasilitas dan layanan sanitasi meningkatkan risiko limbah
tinja dibuang ke perairan perkotaan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Kelangkaan air karena
perubahan iklim sudah diprediksi, oleh karena itu, kontaminasi dari sistem sanitasi yang
tergenang atau meluap merupakan ancaman bagi pemeliharaan pasokan air yang aman.
Selama periode hujan lebat, banjir, dan permukaan laut yang tinggi, air masuk ke jamban atau
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penampungan yang menyebabkan sistem sanitasi meluap atau berhenti berfungsi karena tidak
dapat mengalirkan air. Kondisi ini membatasi penggunaan jamban dan juga berisiko menyebarkan
limbah tinja di air banjir. Untuk jamban yang terkena banjir, sistem sanitasi berkualitas rendah
(langsung ke saluran pembuangan, jamban yang belum ditingkatkan menjadi jamban yang layak)
dua kali lebih terpengaruh daripada jamban yang membuang ke saluran pembuangan (komunal)
atau tangki septik. Beberapa rumah tangga juga melaporkan membuang isi penampungan
fasilitas sanitasi ke air banjir. Kontaminasi saluran air dan air permukaan lebih mungkin menyebar
selama peningkatan banjir dan berpotensi meningkatkan interaksi pencemaran.
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4
KAPASITAS UNTUK
MENGHADAPI DAN MERESPONS
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Sesi pemicuan
rumah tangga dipandu
fasilitator untuk
meningkatkan
kesadaran masyarakat
© UNICEF WASH team

Bagian ini merangkum temuan dari wawancara, lokakarya, dan diskusi dengan rumah tangga, pejabat
pemerintah daerah, dan penyedia layanan yang membahas kesadaran, prioritas, dan tindakan saat
ini untuk mempersiapkan atau merespons perubahan iklim. Perbandingan kapasitas saat ini dengan
kapasitas yang dibutuhkan untuk berketahanan dan beradaptasi iklim dapat menjadi dasar informasi
dalam mengembangkan tindakan dan dukungan yang sesuai, yang diperlukan untuk mengatasi
kesenjangan

4.1. Ketahanan dan kapasitas adaptif rumah tangga
Kesadaran rumah tangga tentang perubahan iklim bervariasi tetapi umumnya rendah.
Beberapa responden menunjukkan adanya pengetahuan (misalnya di Palu) sementara responden
lain menawarkan gagasan terkait, seperti dengan menyebutkan efek iklim La Nina/El Nino. Banyak
responden yang harus diberitahu oleh pewawancara mengenai bahaya tertentu (banjir, kenaikan
permukaan laut, dan kondisi kekeringan) untuk direnungkan dampaknya. Kelompok pemuda dan
disabilitas yang terlibat dalam lokakarya nasional terakhir juga mengalami kesulitan dengan istilah teknis
terkait iklim dan memerlukan penjelasan tentang konsep dan terminologi kunci.
Kesadaran masyarakat akan perubahan iklim dan dampak sanitasi yang dilaporkan oleh
pemerintah dalam lokakarya terbilang rendah dan dianggap berkontribusi pada peningkatan
dampak iklim terhadap sistem sanitasi. Aspek-aspek utama yang dicatat oleh pemerintah daerah
menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun sistem sanitasi standar
di rumah, kebutuhan untuk mengosongkan sistem penampungan setempat, dan pilihan untuk
mengurangi penggunaan air atau menggunakan kembali air. Respons negatif terhadap perubahan iklim
yang ditemukan adalah kembali melakukan BABS ketika jamban tidak dapat diakses atau beberapa
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rumah tangga membuang isi penampungan
tinja ke air banjir. Pejabat pemerintah daerah
biasanya melaporkan bahwa rumah tangga
merupakan kontributor utama polusi dan
limbah padat yang menyumbat saluran air yang
nantinya berkontribusi terhadap banjir. Selain
itu, dilaporkan bahwa kesadaran yang lebih
tinggi dan kampanye yang lebih luas diperlukan
untuk menyoroti dampak luas dari tindakan
masyarakat. Namun, masyarakat di Makassar
sudah berpartisipasi dalam pembersihan
saluran air secara teratur yang diselenggarakan
oleh tokoh masyarakat dan dari informasi yang
disebarkan melalui kelompok perempuan
Rumah tangga yang disurvei sudah

Rumah tangga
mengandalkan
sumur gali di
masjid selama
kekeringan
© UTS-ISF

menerapkan beberapa mekanisme
penanggulangan untuk menghadapi
bencana iklim. Responden survei mengidentifikasi serangkaian tindakan penanggulangan untuk
memenuhi kebutuhan sanitasi ketika bencana akibat perubahan iklim terjadi. Tindakan penanggulangan
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bervariasi antar kota/kabupaten (lihat Tabel 4). Banyak tindakan yang dapat diterapkan untuk
menanggapi berbagai bahaya. Banyak di antara tindakan tersebut merupakan tindakan manajemen
atau perilaku dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur baru. Menampung air adalah tindakan
penanggulangan yang paling umum dilakukan untuk menghadapi sebagian besar bencana di
semua lokasi. Berbagai tindakan pengelolaan air seperti mencari sumber alternatif dan menghemat
penggunaan air dilakukan pada setiap kondisi bencana perubahan iklim, tidak hanya selama periode
kekeringan yang berkepanjangan. Mengakses jamban alternatif juga umum dilakukan, terutama saat
menghadapi hujan deras atau banjir. Tindakan lain yang dilaporkan dilakukan untuk merespons banjir
yang tidak termasuk dalam tiga tindakan utama mencakup: meninggikan jamban, memasang saluran
pembuangan tambahan, dan menaikkan ketinggian pipa ventilasi tangki septik.
Peran tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan perubahan
iklim atau dukungan pasca bencana akibat perubahan iklim biasanya bervariasi. Beberapa peserta
FGD di Lombok Timur belum menerima informasi atau peringatan dari desa tentang bencana yang
akan datang, dan menyatakan bahwa penanganan bencana itu “urusan setiap rumah tangga untuk
mengatasinya”. Pada saat yang sama, beberapa peserta mengindikasikan harapan agar masyarakat atau
pemerintah daerah dapat mengurangi dampak perubahan iklim melalui dukungan pembiayaan untuk
memperbaiki jamban dan drainase serta meningkatkan pasokan air.
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Tindakan penanggulangan yang paling sering dilaporkan untuk menanggapi bencana perubahan iklim
agar kebutuhan sanitasi dapat terpenuhi

Makassar

Palu

1

2

2

2

Mencari sumber air alternatif

2

3

3

2

1

Menghemat penggunaan air untuk menyiram
jamban

3

2

2

3

Menggunakan jamban alternatif
Membersihkan/mengatasi sumbatan pada pipa

Palu

Lombok
Timur

1

Makassar

Bekasi

1

Lombok
Timur

Palu

1

Palu

Makassar

Menampung air

Permukaan laut
yang tinggi

Makassar

Lombok
Timur

Tiga teratas (1, 2, 3) melaporkan
tindakan penanggulangan untuk
menanggapi bahaya iklim di
setiap kota/kabupaten

Angin kencang

Lombok
Timur

Hujan deras/banjir

Kekeringan

Bekasi

Tabel 4

2

1

1

2

2

2
3

3
1

Pembersihan rutin

1
1

3

3

2

2

3

1

1

Memodifikasi suprastruktur jamban

1

1

2

Menunggu sampai air laut surut untuk
menggunakan jamban

3

Temuan penting lainnya terkait kapasitas rumah tangga untuk mempersiapkan dan menanggapi
bencana perubahan iklim adalah::
•

Perlunya peringatan dini kepada rumah tangga tentang peristiwa iklim: Hampir tidak ada
peringatan yang diterima oleh rumah tangga sebelum bahaya iklim terjadi, kecuali di Bekasi dengan
86 persen rumah tangga menerima peringatan sebelum banjir.

•

Perempuan dan laki-laki sama-sama memperbaiki sistem sanitasi: Ada tanggung jawab yang
relatif sama untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan jamban antara laki-laki (48 persen) dan
perempuan (43 persen), sementara beberapa anak dilaporkan ikut bertanggung jawab (2 persen
anak laki-laki dan 1 persen anak perempuan).

•

Kegiatan penyedotan tinja belum dilakukan sebagai tanggapan terhadap banjir: Peningkatan
penyedotan tinja dilaporkan oleh penyedia layanan dan pemerintah daerah tetapi tidak secara
langsung dilaporkan oleh rumah tangga dan bukan merupakan salah satu tindakan utama dalam
mengatasi dampak banjir pada sistem sanitasi.

•

Rumah tangga meminta pemerintah untuk menangani sistem drainase dan pasokan air
yang lebih andal untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sanitasi: Untuk
mengurangi dampak perubahan iklim, rumah tangga menyarankan bahwa diperlukan dukungan
pemerintah lebih lanjut untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan lokal terutama dalam
memperbaiki drainase dan meningkatkan keandalan pasokan air.

•

Rumah tangga bersedia berinvestasi untuk fasilitas sanitasi berketahanan iklim: Seperti yang
dijelaskan dalam Kotak 4, rumah tangga, terutama laki-laki, telah berinvestasi dan bersedia untuk
berinvestasi lebih banyak untuk membuat jamban ebih berketahanan iklim.
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KOTAK 3

Pembiayaan rumah tangga untuk memperbaiki atau meningkatkan fasilitas
sanitasi sebagai upaya menanggapi bahaya iklim

Survei yang dilaksanakan menanyakan kepada rumah
tangga tentang pengeluaran untuk sanitasi setelah
sebelumnya ditanyakan tentang bahaya dan keinginan untuk
berinvestasi dalam sistem sanitasi yang lebih berketahanan.
• Sebanyak 15-30% rumah tangga rata-rata menghabiskan
Rp300.000,00 untuk memperbaiki jamban.
• Sebanyak 8-23% rumah tangga telah berinvestasi sekitar
Rp500.000,00 untuk memastikan fasilitas sanitasi tetap
berfungsi dalam cuaca buruk.
Sebanyak 43% rumah tangga bersedia menginvestasikan
satu juta rupiah untuk membuat jamban mereka lebih
tahan iklim. Analisis lebih lanjut tentang kesediaan untuk
berinvestasi perlu direkomendasikan karena pemerintah
daerah mempertanyakan jumlah yang tinggi dan perlunya
strategi untuk memobilisasi investasi.

Hibah peningkatan tangki
septik tidak tersedia untuk
rumah tangga tanpa jamban
di daerah yang paling rentan.
Hibah sangat penting karena
fasilitas sanitasi masyarakat
berpenghasilan rendah dan
daerah kumuh paling rentan
terhadap dampak perubahan
iklim. Kawasan yang rentan
banjir, kekeringan, dan
pencemaran lingkungan pasti
berdampak pada kawasan dan
lingkungan sekitarnya
Bappeda Makassar

Pejabat pemerintah daerah tidak yakin apakah kriteria hibah
sanitasi setempat yang ada dapat melayani rumah tangga
yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Dilaporkan
bahwa rumah tangga yang tidak memiliki jamban atau yang
tidak memiliki air perpipaan tidak termasuk dalam kriteria
seleksi.
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4.2. Kapasitas adaptasi kelembagaan pemerintah daerah
Kapasitas lembaga dan staf pemerintah daerah di empat kota/kabupaten untuk mempersiapkan dan
menanggapi perubahan iklim dinilai melalui lensa kapasitas yang didefinisikan sebagai “kemampuan
untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, dan menetapkan serta mencapai tujuan". f

4.2.1. Kapasitas adaptif
Lensa pertama yang digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah daerah adalah kemampuan
departemen dan swtaf untuk menjalankan fungsi dan memecahkan masalah. Dalam menjalankan
fungsinya, lembaga pemerintah daerah diketahui telah melakukan berbagai inisiatif untuk memecahkan
masalah yang berkaitan dengan bahaya iklim dan sanitasi di empat kota/kabupaten yang diteliti. Contoh
inisiatif yang dilakukan adalah:

f

Fukuda-Parr, S., Lopes, C. & Malik K., 2002, “Overview: Institutional Innovations for Capacity Development”,
in Capacity for Development, New Solutions to Old Problems, UNDP-Earthscan.
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•

Infrastruktur berketahanan iklim: Hibah untuk meningkatkan sanitasi setempat merupakan
bagian dari program nasional. Di Makassar dipasang tangki berbahan PVC dan di Bekasi dipasang
tangki penampungan kedap air, yang dirancang tahan banjir.

•

Penyedotan tinja proaktif: Di Bekasi, pemerintah mendukung penyedotan atau pengosongan
tangki septik selama periode banjir untuk sejumlah kecil rumah tangga di daerah berisiko tinggi.

•

Cepat tanggap banjir: Kota Bekasi dan Makassar memiliki tim cepat tanggap banjir yang
menggunakan pompa untuk menghadapi banjir. Kegiatan pengerukan sungai dan pembersihan
saluran air masyarakat juga bertujuan untuk mengurangi dampak banjir.

•

Pemetaan dan perlindungan sumber daya: ProKlim/DLHK di Lombok Timur memiliki program
untuk melindungi sumber air, peta daerah rawan kekeringan sebagai dasar informasi distribusi air,
dan program untuk membangun sumur dalam bagi masyarakat.

•

Peningkatan Kesadaran: Pokja Iklim di Makassar yang berada di bawah Departemen Lingkungan
memiliki proyek untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim di sejumlah desa tertentu
yang didukung oleh ADB dan Monash University.

•

Perencanaan: Kabupaten Lombok Timur dan Kota Makassar menyiapkan Rencana Aksi Daerah
(RAP) untuk membangun isu perubahan iklim dari rencana aksi yang baru disusun di tingkat
provinsi. Kota Palu berencana untuk memperbarui SSK guna mempertimbangkan pengurangan
risiko bencana dan juga akan mempertimbangkan untuk memasukkan risiko iklim.

KOTAK 4

Program perbaikan tangki septik individu (SPALD-S)

Pemerintah Bekasi memiliki program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Daerah
(SPALD-S) yang memasang sistem tangki septik rumah tangga individu di seluruh Kota
Bekasi. Pemerintah Bekasi memasang 560 sistem SPALD-S pada tahun 2019, 600 pada
tahun 2020, dan berencana memasang 1600 lagi pada tahun 2021. Sistem SPALD-S terdiri
dari tangki septik prefabrikasi yang berisi biofilter untuk mengolah limbah. Efluen dari tangki
harus dibuang ke sumur resapan, tetapi dalam praktiknya beberapa sistem dibuang ke
lubang sederhana yang juga menerima air kelabu.
Risiko sanitasi dari hujan deras dan banjir akan berkurang jika sistem dirancang dengan baik
dengan galeri resapan yang tepat untuk mengolah efluen.
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Beberapa tantangan utama yang telah diidentifikasi adalah:
Tanggung jawab yang tidak jelas untuk sanitasi berketahanan iklim: Tanggung jawab
untuk sanitasi berketahanan iklim tidak jelas di sebagian besar kota/kabupaten. Meskipun
kelompok kerja perubahan iklim telah terbentuk di Makassar dan Lombok Timur, kelompokkelompok ini tidak melihat sanitasi sebagai bagian dari agenda mereka, terutama pada
kelompok Lombok Timur yang didanai oleh proyek pertanian dan ekonomi. Pokja sanitasi juga
tidak menganggap iklim sebagai bagian dari agenda mereka yang sebagian besar diakibatkan
oleh kurangnya keahlian dan juga karena tidak ada pedoman atau kebijakan nasional yang
mengharuskan masuknya iklim ke dalam agenda Pokja. Meskipun dinas pekerjaan umum
bertanggung jawab atas infrastruktur sanitasi dan dinas kesehatan mendukung kampanye
Keahlian terbatas mengenai sanitasi berketahanan iklim: Hanya Makassar yang memiliki
staf dengan keahlian iklim dan sanitasi, yang dibentuk melalui proyek berjalan terakait
peningkatan kawasan kumuh yang berketahanan iklim. Kota/kabupaten lain menyebutkan
bahwa keahlian ini ada di satu bagian (misalnya hanya bagian iklim atau lingkungan) tetapi
tidak ada yang beririsan atau tergabung dalam satu departemen.
Kesenjangan antara tanggap bencana dan perbaikan jangka panjang: Peralihan
tanggung jawab yang tidak jelas antara tanggap bencana dan perbaikan jangka panjang
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merupakan tantangan. Misalnya, apakah perbaikan sistem pengolahan yang rusak akibat
kondisi iklim ekstrem dikelola dan dibiayai oleh bagian tanggap bencana atau bagian dari
anggaran tahunan.
Data tidak terkonsolidasi untuk memahami kerentanan dan risiko: Meskipun lembagalembaga memiliki kumpulan data atau informasi yang relevan dengan iklim (peta banjir,
kekeringan historis atau data curah hujan, kualitas udara, rencana tanggap bencana),
informasi ini tersebar di berbagai lembaga dan tidak diketahui atau tidak dapat diakses
oleh semua orang. Peningkatan ketersedian data khusus untuk kota/kabupaten merupakan
permintaan utama dari staf pemerintah daerah untuk memungkinkan integrasi pertimbangan
iklim ke dalam perencanaan dan desain infrastruktur. Namun, prediksi iklim tidak mungkin
dihasilkan pada tingkat dan skala granular ini karena adanya ketidakpastian, terutama
di Indonesia yang menghadapi banyak bahaya bencana. Sebagai gantinya, data untuk
mengidentifikasi daerah berisiko tinggi terhadap perubahan iklim dan data kondisi sanitasi
saat ini, seperti yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dianggap sebagai data yang berharga
untuk menjadi dasar informasi prioritas investasi, terutama karena data tersebut memenuhi
kriteria untuk hibah nasional perbaikan sanitasi setempat.

Saat ini, dampak perubahan iklim
terhadap sanitasi belum cukup
terlihat. Setidaknya tidak seperti
bagaimana perubahan iklim
berdampak pada sektor pertanian

Prioritas utama kami adalah
menyediakan sanitasi
yang aman. Saya pikir kita
belum sampai di sana untuk
perubahan iklim

Jika perubahan iklim menjadi
faktor penghambat untuk
mencapai 0% BABS, mungkin
akan kami pertimbangkan

Bappeda Lombok Timur

Pokja Sanitasi Bekasi

Bappeda Lombok Timur
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Lensa kedua untuk menilai kapasitas kelembagaan adalah kemampuan untuk menetapkan dan
mencapai tujuan terkait dengan perubahan iklim dan sanitasi. Saat ini, ada sedikit, atau bahkan tidak
ada, pengaturan prioritas di wilayah yang diteliti dan proses tersebut dipengaruhi oleh tantangantantangan berikut:
•

Rendahnya kesadaran dan prioritas dampak perubahan iklim terhadap sanitasi:
Meskipun sebagian besar staf pemerintah daerah sadar akan perubahan iklim, sangat sedikit
yang mempertimbangkan potensi dampak iklim terhadap sanitasi. Ketahanan iklim juga tidak
dipertimbangkan dalam program sanitasi dan investasi. Pengecualian terjadi di Makassar di
mana penampungan baru dirancang agar tahan terhadap banjir. Dalam lokakarya awal, mayoritas
berpendapat rendahnya prioritas terhadap perubahan iklim dan sanitasi diakibatkan kurangnya
bukti. Sebuah jajak pendapat dalam lokakarya tanggap iklim yang dilakukan menjelang akhir studi
ini menunjukkan bahwa para peserta merasa pemahaman dan kepedulian mereka terhadap
potensi dampak perubahan iklim terhadap sanitasi meningkat namun hanya sedikit sekali
peningkatan yang dirasakan terkait kemampuan untuk bertindak.

•

Anggaran untuk sanitasi dan dana kebencanaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan:
Pembiayaan merupakan hambatan yang paling banyak dilaporkan untuk mempertimbangkan
perubahan iklim dalam sanitasi perkotaan. Sanitasi berketahanan iklim dianggap sebagai langkah
tambahan dan sebagian besar responden melaporkan bahwa dana yang dialokasikan untuk layanan
sanitasi saat ini tidak mencukupi. Oleh karena itu, prioritas investasi untuk menghadapi perubahan
iklim menjadi rendah. Meskipun anggaran daerah untuk bencana atau tanggap darurat tersedia,
anggaran tersebut sulit untuk diperkirakan dan beberapa kejadian ekstrem berarti anggaran yang
dialokasikan biasanya tidak mencukupi. Ketika bencana terjadi, anggaran biasanya dialokasikan
kembali dari tempat lain untuk menutupi pengeluaran dan terbatas pada perbaikan kecil saja
karena perbaikan besar perlu diajukan dalam anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan
dari tingkat pusat sering kali disediakan untuk bencana-bencana besar.

•

Pertimbangan sumber daya keuangan difokuskan pada tanggap bencana dan belum
pada investasi ketahanan yang proaktif: Dalam studi ini, semua diskusi tentang pembiayaan
dan penganggaran difokuskan pada respons terhadap bahaya, tanpa fokus atau diskusi tentang
anggaran yang dipersiapkan untuk bencana atau meningkatkan ketahanan.

•

Opsi sanitasi teknis berketahanan iklim yang tidak diketahui: Kurangnya pilihan teknis sanitasi
yang tersedia atau modifikasi untuk meningkatkan ketahanan iklim merupakan kesenjangan utama
dalam kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung atau meningkatkan ketahanan. Petugas
pemerintah tidak mengetahui opsi atau tindakan apa yang sesuai untuk kondisi iklim yang berbeda.
Petugas pemerintah meminta panduan lebih lanjut dan contoh fisik dari opsi-opsi tersebut.g

•

Permintaan untuk panduan nasional tentang perubahan iklim dan sanitasi: Kurangnya
kebijakan atau program pemerintah pusat atau daerah tentang perubahan iklim dan sanitasi
dicatat sebagai kesenjangan utama oleh staf pemerintah daerah. Kebijakan atau program tersebut
diharapkan dapat membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memprioritaskan alokasi
anggaran karena akan selaras dengan kebijakan anggaran tertentu.

g

Tindakan respons dipresentasikan kepada pemerintah daerah selama lokakarya respons dengan peserta, yang mengidentifikasi
tindakan yang layak untuk organisasi mereka. Beberapa di antaranya termasuk dalam potensi tindakan respons.
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4.2.2. Dukungan yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk bertindak
Selama lokakarya awal dan lokakarya tanggap iklim, pertanyaan diajukan kepada pemerintah mengenai
apa yang dibutuhkan untuk dapat mengambil tindakan terkait sanitasi berketahanan iklim. Tanggapan
pemerintah dikategorikan sebagai berikut:
Data untuk menginformasikan penilaian risiko dan kerentanan: Permintaan yang
sering diajukan dari staf pemerintah adalah data yang mendukung untuk memprediksi
iklim kota/kabupaten secara lebih detail dibandingkan dengan perkiraan nasional.
Misalnya, data tentang ketinggian permukaan laut atau banjir di masa depan atau peta
yang menunjukkan daerah yang paling rawan banjir dan kekeringan. Namun, karena
ketidakpastian pemodelan iklim di masa depan pada skala lokal, sulit untuk membuat
peta semacam ini. Sebagai pengganti peta yang menunjukkan dengan tepat di mana
bahaya di masa depan akan terjadi, data yang sudah ada dapat dibuat terbuka untuk
semua. Sehingga, peta yang menunjukkan potensi bahaya dapat dikembangkan
berdasarkan data historis, seperti tingkat banjir dan air pasang. Selain melakukan
pemetaan bahaya yang ada, mempertimbangkan prediksi iklim dapat membantu
penilaian area risiko iklim prioritas atau pemilihan lokasi untuk infrastruktur sanitasi
yang penting.
Dukungan teknis untuk infrastruktur sanitasi berketahanan iklim: Dukungan
teknis ini mencakup teknologi tepat guna untuk memperbaiki jamban dan perbaikan
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teknis seperti tambahan pasokan air, jamban umum untuk keadaan darurat, tangki
septik berketahanan iklim, atau sistem terdesentralisasi.
Sumber daya keuangan tambahan untuk meningkatkan kesadaran pengguna,
infrastruktur, dan manajemen: Pembiayaan diperlukan untuk melakukan kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat. Dan memberikan bantuan untuk perbaikan infrastruktur
seperti cadangan air baru, jamban komunal atau umum, dan perbaikan operasi instalasi
pengolahan sehingga dapat dilakukan pengosongan penampungan secara teratur.
Koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, LSM,
dan pihak lain yang bergerak di bidang sanitasi atau perubahan iklim: Sosialisasi
hubungan antara perubahan iklim dan sanitasi tidak hanya dalam kelompok initi tetapi
juga mencakup sektor terkait lainnya (misalnya Izin Mendirikan Bangunan) serta unit
kerja kota/kabupaten dan daerah.
Opsi untuk pembiayaan sanitasi berketahanan iklim diperlukan, termasuk
kejelasan atau kebijakan untuk menginformasikan dan mengizinkan alokasi
anggaran daerah: Diperlukan strategi untuk memobilisasi kesediaan rumah tangga
untuk berinvestasi dan kriteria hibah sanitasi yang ada perlu disesuaikan dengan
populasi yang rentan.
Meningkatkan kesadaran masyarakat: Peningkatan kesadaran perlu dilakukan
di kalangan masyarakat umum dan operator pengolahan terdesentralisasi (relawan
masyarakat) akan potensi dampak perubahan iklim terhadap sanitasi, pentingnya
sanitasi layak (tangki septik sesuai standar, pengosongan rutin, tidak mencemari
saluran air) untuk mengurangi risiko iklim.
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4.3. Kapasitas penyedia layanan yang adaptif
Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan kapasitas adaptif yang rendah di kalangan penyedia
layanan dan operator instalasi pengolahan. Hal ini menunjukkan kebutuhan yang jelas untuk
membangun kapasitas dan akses sumber daya yang mendukung.
Sampai saat ini, operator penyedotan tinja pihak swasta yang diwawancarai dalam penelitian ini telah
menerapkan sejumlah tindakan adaptif yang terbatas:
•

Tidak mengizinkan truk beroperasi di genangan air yang dalam guna menghindari kerusakan mesin
(Makassar).

•

Mempertimbangkan memindahkan garasi truk tinja ke area berisiko rendah banjir untuk
mengurangi risiko tergenang dan terhalangnya garasi (Makassar).

•

Merencanakan pelatihan staf terkait risiko perubahan iklim oleh operator (Makassar).

•

Permintaan kepada pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan fasilitas sanitasi yang
layak (bukan dasar) dan pengosongan secara teratur, karena akan membuat tindakan fisik
pengosongan lebih mudah dan membantu mengurangi permintaan puncak di musim hujan
(Makassar).

•

Pemerintah menyediakan layanan pengosongan untuk rumah tangga setelah banjir, tetapi ini
terbatas pada satu daerah karena instalasi pengolahan tidak dapat menampung volume lumpur
yang lebih besar jika sebelumnya instalasi dimatikan karena risiko banjir (Bekasi).

Operator IPLT di Bekasi menunjukkan berbagai tindakan adaptif:
•

Membangun penahan banjir dari bahan yang tersedia di lokasi (termasuk lumpur kering);
mematikan peralatan listrik untuk mencegah kerusakan.

•

Membatasi pembuangan dari truk karena berkurangnya kapasitas instalasi pengolahan.

•

Merencanakan instalasi pengolahan duplikat yang akan dibangun untuk mengurangi risiko banjir,
dengan sistem lama tetap ada, untuk menyediakan kapasitas cadangan selama periode banjir.

•

Meski tidak disebutkan oleh pengelola, kemungkinan besar truk pengangkut tinja yang tidak
bisa mengosongkan muatannya ke instalasi pengolahan akan membuang limbah ke lingkungan,
terutama mengingat tingginya permintaan penyedotan tinja/pengosongan.

Namun, kapasitas operator instalasi pengolahan lainnya masih rendah, termasuk untuk memperbaiki
atau mengadaptasi pengoperasian instalasi agar tetap berfungsi. Rendahnya kapasitas staf untuk
mengoperasikan sistem pada kondisi saat ini membuat kemampuan mereka dipertanyakan dalam
mempraktikkan manajemen adaptif yang diperlukan agar lebih responsif terhadap dampak perubahan
iklim di masa depan. Tidak hanya operator, kapasitas sistem instalasi pengolahan yang tidak fleksibel
untuk beroperasi dalam berbagai kondisi, memiliki kapasitas adaptif yang rendah. Sistem adaptif
contohnya adalah sistem modular yang dapat mengatasi debit air yang rendah saat musim kemarau
dan aliran yang tinggi saat musim hujan, atau dapat memotong sistem yang rusak sehingga tetap
beroperasi.
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Setiap kali Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT) tutup, bisa
memakan waktu hingga 4-6 hari
untuk memulai kembali operasi
secara bertahap. Dalam satu hari,
Dinding penahan
darurat untuk
melindungi instalasi
pengolahan lumpur
dari banjir di Kota
Bekasi

IPLT mampu menampung limbah
dari 60 rumah tangga, sehingga
jika tidak beroperasi selama 6 hari,
dampaknya hampir 360 rumah
tangga tidak terlayani. Padahal,

© UTS-ISF

permintaan pengosongan saat musim
hujan sangat tinggi. Truk swasta

Operator IPLT komunal berbasis masyarakat menghadapi
penurunan motivasi dan kesulitan dalam mengoperasikan
sistem setelah kejadian bencana iklim, khususnya di Palu.
Sebagaimana dicatat oleh penelitian sebelumnya tentang
sanitasi skala komunal, sistem ini dapat dengan mudah
menjadi beban bagi kelompok masyarakat berpenghasilan
rendah yang mengelolanya dan tanggung jawab
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pemerintah diperlukan untuk memastikan operasi yang

akan mengantri, tapi kami tidak
bisa membuang isinya. Mengingat
peringatan dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika/BMKG
tentang meningkatnya cuaca buruk,
mungkin IPLT akan ditutup lebih
lama lagi, yang dapat mengakibatkan
hingga 1000 rumah tangga tidak
terlayani.

berkelanjutan (ISF-UTS 2018). Sejumlah besar responden
hanya mengetahui sedikit informasi teknis tentang
sistem atau tentang potensi risiko iklim. Oleh karena itu,

Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah

kapasitas untuk mengadaptasi sistem pengolahan guna

Pengolahan Air Limbah Bekasi

mengatasi bahaya mendatang tidak memungkinkan.
Selain itu, tidak adanya dana operasional, bahkan untuk
opersional kecil sekalipun, membuat perbaikan besar
tidak mungkin didanai dan proses yang lebih jelas diperlukan untuk mendukung perbaikan sistem ini
secara finansial setelah bencana iklim terjadi.
Penyedia layanan dan operator instalasi pengolahan meminta dukungan berikut dari pemerintah
daerah:
•

Informasi sebelum bencana iklim agar dapat mempersiapkan diri

•

Penegakan standar desain tangki septik yang tepat

•

Pemeliharaan rutin sistem drainase untuk mengurangi banjir di jalan, khususnya jalan ke tempat
penyedia pembuangan lumpur tinja atau IPLT.

•

Fungsi dan perbaikan sistem pengolahan terdesentralisasi dan dukungan yang lebih besar kepada
operator berbasis masyarakat dengan sistem skala komunal.
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5
SEPERTI APAKAH
SISTEM SANITASI
BERKETAHANAN ITU?

Tempat penyimpanan air
dan toilet dibangun di atas
air, yang tahan banjir,
di Medan, Sumatera Utara
© UTS-ISF/Freya Mills
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Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mendefinisikan ketahanan sebagai: “Kapasitas
sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menangani peristiwa bahaya atau tren atau gangguan,
merespons atau mengatur ulang dengan cara yang mempertahankan fungsi, identitas, dan struktur
esensialnya, sambil mempertahankan kapasitas untuk adaptasi, pembelajaran, dan transformasi”. 12
Dengan kata lain, untuk dapat mengatasi banjir, kekeringan, badai dan kenaikan ketinggian permukaan
laut yang semakin parah akibat perubahan iklim, sistem sanitasi yang terdiri dari infrastruktur, layanan,
dan manusia harus mampu merespons dan ditata ulang agar dapat terus memberikan layanan sanitasi
yang penting guna melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Para pihak yang mengatur dan
mengelola sistem sanitasi juga harus mengembangkan kapasitas untuk belajar tentang perubahan
lingkungan dan kapasitas untuk beradaptasi atau mengubah sistem sanitasi.
Sebuah pertanyaan kunci yang belum terjawab di seluruh sektor sanitasi pada saat
mendokumentasikan penelitian ini adalah seperti apa sistem sanitasi berketahanan yangholistik.
Patokan ideal seperti ini dibutuhkan untuk menetapkan tujuan yang ingin diraih dan untuk
mengambil langkah ke depan, baik di Indonesia maupun di tempat lain. Penelitian yang dilakukan
penulis sebelumnya mengidentifikasi tujuh bidang fokus untuk memandu pengembangan sistem
sanitasi perkotaan berketahanan iklim.13 Dalam penelitian ini, kami telah mengadaptasi kategorikategori ini untuk menggambarkan 'sistem sanitasi berketahanan iklim' yang ideal (Gambar 22) dan
menggunakannya untuk memandu lokakarya tanggap iklim dengan pemerintah daerah, serta bidangbidang utama untuk tindakan dan rekomendasi ke depannya.
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Lembaga, tata
kelola, dan
penyediaan
•
•

Pembiayaan

Keterlibatan
pengguna dan
masyarakat

Infrastruktur

Kebijakan dan peraturan yang

Pembiayaan yang

Pelibatan dan penyadaran

Ketersediaan opsi pilihan

mendukung

berkelanjutan dan

pengguna dan

infrastruktur sanitasi yang

Tanggung jawab kelembagaan

responsif untuk tindakan

masyarakat yang kreatif

kuat dan dapat diperbaiki

yang jelas serta pengelolaan dan

pencegahan dan

dan berbasis kekuatan

pengaturan penyediaan layanan yang

tanggap bencana

fleksibel
•

Perencanaan dan pengambilan
keputusan dengan
mempertimbangkan risiko dan
kerentanannya

•

Mempertahankan kapasitas untuk
beradaptasi secara berkelanjutan
melalui monev dan pembelajaran

•

Tindakan terpadu pada seluruh siklus
air untuk mempertahankan layanan,
serta melindungi lingkungan, dan
kesehatan masyarakat

Gambar 22

Dimensi sistem sanitasi yang berketahanan iklim

Terminologi 'sistem sanitasi berketahanan
iklim' menggambarkan sistem sosial, teknis,
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dan lingkungan secara keseluruhan, dan tidak
hanya mengacu pada infrastruktur sanitasi,
yang seringkali direpresentasikan oleh istilah ini.
Empat dimensi utama disertakan: (i) Institusi,
tata kelola dan layanan; (ii) pembiayaan; (iii)
keterlibatan pengguna dan masyarakat; dan (iv)
infrastruktur. Dimensi-dimensi tersebut sangat
mendasar dan selaras dengan pencapaian
sanitasi kota yang inklusif (CWIS), di mana
semua penduduk memiliki akses layanan (baik
setempat, terdesentralisasi, atau terpusat) dan
susunan kelembagaan serta insentif untuk rantai
layanan penuh dipertimbangkan (lihat Kotak 5).
Dinding jamban
cemplung yang
ditinggikan di
Aceh.
© UTS-ISF/Freya Mills

Di bawah ini kami menguraikan empat dimensi
dalam kaitannya dengan karakteristik ketahanan
kunci, seperti pertimbangan risiko, kerentanan,
fleksibilitas, responsif, ketahanan, dan adaptasi.
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KOTAK 5

Ketahanan iklim dalam Sanitasi Kota yang Inklusif (CWIS)

Sanitasi kota yang inklusif sedang diupayakan di banyak kota untuk mencapai sanitasi yang aman, adil, dan
berkelanjutan untuk semua (SDG 6.2), terlepas dari di bagian kota mana seseorang tinggal atau teknologi
apa yang digunakan untuk melayani. Sampai saat ini hanya ada sedikit diskusi tentang bagaimana perubahan
iklim dipertimbangkan dalam pendekatan CWIS atau bagaimana sanitasi berketahanan iklim dapat
diintegrasikan ke dalamnya.
Tabel 5

Kerangka kerja layanan Sanitasi Kota yang Inklusif (CWIS) (Schrecongost, et al. 2020)

FUNGSI

CAPAIAN

Kesetaraan
Layanan mencerminkan keadilan
dalam distribusi dan prioritas
kualitas layanan, harga, penyebaran
pembiayaan/subsidi publik

Keamanan
Layanan melindungi pelanggan,
pekerja, dan masyarakat
dari risiko keselamatan dan
kesehatan dengan menjangkau
semua orang dengan sanitasi
yang aman

Keberlanjutan
Layanan yang andal dan terus
diberikan berdasarkan manajemen
manusia, pembiayaan, dan sumber
daya alam yang efektif

Tanggung Jawab

Akuntabilitas

Manajemen Sumber Daya/
Perencanaan

Otoritas menjalankan mandat
publik yang jelas untuk memastikan
layanan sanitasi yang aman, adil,
dan berkelanjutan untuk semua

Kinerja otoritas terhadap mandat
dipantau dan dikelola dengan
data, transparansi, dan insentif

Sumber daya – manusia, keuangan,
alam, aset – secara efektif dikelola
untuk mendukung pelaksanaan mandat
lintas waktu/ruang

Kerangka layanan CWIS (di atas) mengidentifikasi capaian dan fungsi inti penyediaan sanitasi layanan
publik, yang relevan di berbagai konteks kota.14 Tujuan CWIS dan kerangka sanitasi berketahanan iklim
memiliki banyak kesamaaan.
• Capaian CWIS: Kesetaraan merupakan bagian integral dari sanitasi berketahanan iklim dengan
perencanaan berbasis risiko yang mendukung prioritas masyarakat yang paling rentan terhadap
perubahan iklim dan keterlibatan yang berfokus untuk kelompok sosial guna mengidentifikasi
kebutuhan dan mendukung keterlibatan populasi yang rentan. Keberlanjutan adalah inti dari
infrastruktur yang kuat dan layanan yang fleksibel untuk memastikan ketahanan terhadap bahaya
iklim di masa depan yang bervariasi dan tidak pasti. Manajemen terkoordinasi dari siklus air perkotaan
bertujuan untuk melindungi sumber daya alam serta mengurangi risiko kesehatan masyarakat.
Sistem pemantauan dan peringatan bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya
sementara perencanaan berbasis risiko di seluruh rantai layanan mempertimbangkan keselamatan
bagi pengguna, masyarakat, dan penyedia layanan.
• Fungsi CWIS: Fungsi inti CWIS dirancang untuk mencapai hasil dan memainkan peran sentral yang
serupa dengan dimensi kelembagaan, tata kelola, dan layanan yang diidentifikasi untuk sanitasi
berketahanan iklim. Memperjelas tanggung jawab untuk sanitasi berketahanan iklim membutuhkan
mandat untuk diintegrasikan dalam struktur yang ada. Pada saat yang sama, diperlukan pendekatan
terpadu untuk merencanakan, berbagi data, membangun kapasitas, dan mengimplementasikan
tindakan karena tindakan menghadapi perubahan iklim mencakup banyak departemen. Pemantauan
yang dijelaskan dalam kerangka kerja berfokus pada bagaimana data dapat menginformasikan
perencanaan dan manajemen sumber daya dan layanan, dan juga dapat memberikan akuntabilitas
kemajuan, terutama jika indikator ketahanan iklim dikembangkan dan dilacak.
Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana kota/kabupaten saat ini menerapkan kerangka
kerja CWIS dan mengidentifikasi tindakan yang paling sesuai untuk mengintegrasikan komponen sanitasi
berketahanan iklim. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil CWIS akan tercapai dalam kondisi
iklim yang berubah-ubah di masa depan.
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5.1. Kelembagaan, tata kelola, dan layanan
5.1.1. Tanggung jawab kelembagaan yang jelas dan manajemen yang fleksibel
serta pengaturan pemberian layanan

Seorang petugas dari
penyedia layanan
penyedotan lumpur
berkonsultasi dengan
pelanggan. Penyedia
layanan memainkan peran
penting untuk tetap
beroperasi meskipun dalam
keadaan darurat.
© UPTD PALD Kota Bekasi
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Tanggung jawab untuk sanitasi berketahanan iklim perlu dialokasikan dengan jelas kepada kementerian
utama di tingkat nasional dan lembaga utama di tingkat lokal. Kelompok kerja iklim lintas lembaga
dan kelompok kerja sanitasi lintas lembaga dapat memberikan dukungan yang berharga dan penting
mengingat kompleksitas dan sifat lintas sektoral baik dari perubahan iklim maupun pemberian
layanan sanitasi. Tetapi tanpa petunjuk yang jelas, kemungkinan akan sulit untuk memprioritaskan dan
menerapkan sistem sanitasi yang berketahanan.
Faktor utama dalam membangun ketahanan adalah beradaptasi dengan kondisi yang tidak pasti dan
fleksibel terhadap berbagai skenario iklim. Agar fleksibel, pengaturan manajemen untuk berbagai
bagian rantai sanitasi perlu memiliki beberapa opsi yang memungkinkan untuk tetap berfungsi dalam
bahaya dan kondisi yang berbeda-beda. Misalnya:
•
Pada level pengguna, rumah tangga di daerah berisiko tinggi membutuhkan akses ke fasilitas
sanitasi yang aman dan dikelola baik, pada saat fasilitas mereka sendiri tidak dapat digunakan.
Penyediaan alternatif seperti jamban umum atau jamban di fasilitas umum (misalnya di sekolah)
yang berketahanan, memungkinkan masyarakat memiliki opsi cadangan jika jamban rumah tangga
rusak karena bencana iklim.
•

Untuk pengosongan sistem setempat, jika hanya ada satu penyedia yang memberikan layanan
sanitasi tertentu (misalnya mengosongkan jamban dan tangki, atau memperbaiki infrastruktur
sanitasi yang rusak), layanan itu bisa hilang jika penyedia tidak dapat beroperasi (misalnya jika truk
rusak oleh banjir atau akses terhalang). Memastikan bahwa beberapa penyedia tersedia dalam
satu kota/kabupaten memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan setelah peristiwa
cuaca ekstrem terjadi.

•

Untuk instalasi pengolahan, manajemen yang fleksibel dapat mencakup sistem terdesentralisasi
yang memungkinkan tidak semua sistem terdampak oleh berbagai jenis bencana. Sistem yang
fleksibel juga dirancang untuk mengatasi debit air masuk rendah dan tinggi dengan opsi kontijensi.
Operator system juga harus memiliki keterampilan dan informasi mengenai kondisi iklim. Hal
ini diperlukan untuk menyesuaikan operasi sistem dalam kondisi iklim yang berbeda-beda. Ini
berkaitan dengan pentingnya pemantauan untuk operasi layanan yang fleksibel agar berketahanan
terhadap berbagai bahaya dan kondisi masa depan yang tidak pasti.
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5.1.2. Perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko 		
dan kerentanan
Sistem sanitasi berketahanan iklim menggabungkan penilaian risiko ke dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional. Prediksi rinci dan akurat tentang perubahan
iklim di masa depan pada skala lokal masih sulit didapatkan. Maka penggunaan dan analisis data
yang ada tentang kejadian bencana iklim historis dan yang saat ini terjadi merupakan titik awal yang
efektif. Mengembangkan peta risiko yang dilengkapi informasi dari berbagai sumber dan secara
sistematis memprioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan kejadian dan konsekuensinya, adalah dua
pendekatan manajemen risiko umum yang perlu diadopsi dalam perencanaan sanitasi dan pengambilan
keputusan. Risiko saat ini dan skenario iklim di masa depan digabungkan dengan penilaian kerentanan
-yang mempertimbangkan kriteria sosio-ekonomi dan lainnya- untuk menginformasikan area risiko
prioritas dan kondisi masa depan. Hal ini yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan atau
peningkatan infrastruktur dan layanan sanitasi. Dan tidak hanya menilai rumah tangga dan fasilitas
jamban, tetapi juga semua tahap rantai sanitasi, termasuk operasi, pemeliharaan, dan perbaikan.

5.1.3. Mempertahankan kapasitas untuk adaptasi berkelanjutan 				
melalui pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran
Ketahanan bukanlah keadaan statis dan final, tetapi dinamis, berkembang dan responsif. Dengan
demikian, adaptasi terus diperlukan karena kondisi dan dampak perubahan iklim berkembang.
Putaran umpan balik (feedback loop) yang mendukung pembelajaran sangat penting untuk adaptasi
lanjutan dalam sistem sanitasi berketahanan. Titik awal yang jelas adalah pemantauan terus-menerus
terhadap prakiraan cuaca dan proyeksi perubahan iklim oleh penyedia layanan dan otoritas layanan.
Ini dilakukanuntuk menginformasikan keputusan manajemen sanitasi dan tata kelola. Misalnya,
penyedia layanan membutuhkan dukungan untuk memantau kondisi cuaca dan menyiapkan strategi
untuk menyesuaikan operasi layanan berdasarkan kondisi. Dalam konteks fasilitas pengolahan, ini
bisa menjadi strategi untuk menangani peningkatan aliran lumpur atau limbah ketika diramalkan
periode hujan deras. Ini berkaitan dengan dimensi di atas, karena sistem operasi yang adaptif sudah
mempertimbangkan fleksibilitas sistem atau layanan sejak keputusan investasi awal.
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Bergantung pada jenis bencana dan kemampuan memprediksi cuaca/iklim, pengembangan sistem
peringatan dini cuaca eksterm membantu masyarakat dan penyedia layanan mempersiapkan
fasilitas sanitasi dan beradaptasi atau merespons setelah kejadian bencana Mekanisme untuk
mengomunikasikan informasi ini bergantung pada konteks lokal. Keterlibatan masyarakat
dipertimbangkan dalam dimensi di bawah ini.
Evaluasi status layanan dan sistem sanitasi saat ini serta penilaian kerentanannya terhadap
bahaya iklim, seperti yang dilakukan dalam studi ini, mendukung penyedia layanan dan
pemerintahmengidentifikasi bagaimana membangun ketahanan sistem yang sudah adasebelum
kejadian bencana. Pascabencana, evaluasi dampak terhadap infrastruktur harus dilakukan dalam sistem
pemerintah daerah dan tidak bergantung pada upaya bantuan bencana dari luar. Tindakan ini dapat
memperjelas rencana perbaikan jangka pendek dan jangka panjang, menginformasikan bagaimana
peningkatan operasi atau infrastruktur dapat mengurangi dampak di masa depan, dan menjadi
landasan keputusan infrastruktur atau anggaran pemerintah di masa depan.

5.1.4. Tindakan terpadu pada seluruh siklus air untuk melindungi layanan, 			
lingkungan, dan kesehatan masyarakat
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Hubungan timbal balik yang kuat antara sistem sanitasi dan siklus air perkotaan perlu mengintegrasikan
drainase, sanitasi, dan pasokan air. Ketergantungan tersebut mencakup potensi meluap atau bocornya
sistem sanitasi sehingga mencemari sumber air permukaan dan air tanah; luapan atau limbah dibuang
ke selokan (drain) dan saluran air (waterway) yang akan tercampur dan menyebar pada saat banjir
atau menjadi terkonsentrasi pada musim kemarau; serta dampak dari banjir atau kekurangan air
terhadap akses dan fungsi sistem sanitasi. Sektor-sektor ini sering dikelola secara independen, namun
pada sistem sanitasi berketahanan iklim tindakan koordinasi di seluruh kementerian terkait untuk
memastikan bahwa ketergantungan silang diperhatikan dan sudah direncanakan.
Sebagaimana ditunjukkan pada dimensi infrastruktur di bawah ini, pada beberapa kasus, terdapat
upaya untuk memisahkan sanitasi dari siklus air yang lebih luas, khususnya di daerah perkotaan.
Misalnya, sistem sanitasi kering dapat memiliki risiko pencemaran lingkungan lebih rendah selama
peristiwa banjir. Namun, sistem sanitasi kering dapat digunakan selama kekeringan dan saat
kekurangan air. Penggunaan kembali air kelabu (grey water) untuk pembilasan jamban, jamban dengan
daya siram rendah, atau edukasi mengenai pengurangan penggunaan air juga dapat dipertimbangkan
dan dibangun dari mekanisme penanggulangan yang diidentifikasi oleh rumah tangga sendiri.
Penerimaan sosial dan kesesuaian alternatif dengan konteks lokal harus dipertimbangkan.
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Risiko yang ditimbulkan pada siklus air perkotaan dari dampak bahaya iklim terhadap sanitasi
dipertimbangkan dalam penilaian dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Misalnya, penilaian
dampak lingkungan dari fasilitas pengolahan baru mempertimbangkan bahwa potensi perubahan iklim
dapat mengurangi aliran air di badan air penerima sehingga mengurangi potensi pengenceran pada
saat kemarau atau risiko kesehatan masyarakat yang timbul jika sistem terendam pada saat banjir.
Pemantauan dan pemetaan wabah penyakit diare, terutama selama musim kemarau atau banjir, dapat
menunjukkan daerah-daerah di mana penanganan interkoneksi drainase, sanitasi, atau pasokan air
yang buruk menjadi prioritas. Penilaian risiko kesehatan masyarakat dari sanitasi yang buruk di kota
tidak hanya mempertimbangkan risiko saat ini, tetapi juga potensi bahaya seperti banjir atau kenaikan
permukaan laut atau kekeringan yang mengakibatkan penggunaan sumber air sekunder (sumur
dangkal, air permukaan) atau pilihan sanitasi alternatif (misalnya BABS) memperburuk risiko tersebut di
masa depan.
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5.2. Pembiayaan
5.2.1. Pembiayaan yang berkelanjutan dan responsif untuk tindakan adaptif
dan tanggap bencana
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tangki septik rumahnya,
untuk diolah ke instalasi
pengelolaan air limbah
domestik.
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Advokasi untuk prioritas anggaran yang lebih tinggi di tingkat lokal dan nasional sangat penting untuk
memperkuat ketahanan sanitasi dan meningkatkan pemulihan setelah peristiwa iklim ekstrem.
idak hanya untuk meningkatkan akses jamban yang sudah sering diprogramkan dalam pemulihan
pascabencana, tetapi juga untuk layanan penyedotan dan pengolahan tinja. Sanitasi itu sendiri
merupakan sektor yang kekurangan dana dan pembangunan menuju sistem sanitasi berketahanan
iklim membutuhkan investasi awal lebih tinggi. Namun, sistem yang berketahanan dapat mengurangi
biaya operasi dan pemeliharaan karena akan lebih sedikit terpengaruh oleh bahaya iklim. Karena
frekuensi dan tingkat keparahan perubahan iklim yang meningkat, biaya operasi dan pemeliharaan
untuk sistem yang tidak berketahanan kemungkinan akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada
advokasi yang lebih kuat untuk kebutuhan sistem sanitasi berketahanan, termasuk dalam mengajukan
pembiayaan iklim dan mengartikulasikan dengan lebih baik nilai kerugian yang terkait dengan layanan
sanitasi yang terdampak iklim. Untuk mengakses pendanaan iklim (lihat Kotak 6), upaya lebih lanjut
diperlukan untuk menentukan indikator kerentanan sanitasi dan untuk menarik hubungan berbasis
bukti dengan manfaat tambahan yang terkait dengan ketahanan ekonomi, mata pencahariandan sosial,
serta ketahanan ekosistem dan lanskap.
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5.2.2. Dua jenis investasi utama diperlukan, dalam tindakan adaptif dan 					
untuk tanggap bencana
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Investasi proaktif dan preventif dalam pemilihan opsi infrastruktur yang sesuai dan dukungan untuk
praktik manajemen sistem sanitasi yang fleksibel akan membantu menghindari timbulnya biaya besar
berkaitan dengan kerusakan akibat peristiwa iklim. Ini berlaku untuk setiap bagian dari rantai sanitasi.
Untuk rumah tangga, investasi berbentuk fasilitas jamban dan sistem penampungan, serta pilihan
penyedotan dan pengolahan tinja. Sebagaimana dirinci di atas, investasi preventif untuk meningkatkan
pengelolaan adaptif dapat mencakup penguatan sistem untuk beroperasi dalam berbagai kondisi iklim,
menyediakan sistem peringatan, dan membimbing penyedia layanan dan publik tentang bagaimana
mempersiapkan dan menanggapi bahaya iklim. Mencapai keseimbangan yang tepat dalam menimbang
peristiwa iklim yang tidak pasti dengan melakukan investasi proaktif sebagaimana dicontohkan,
memerlukan analisis berbagai skenario yang mungkin terjadi serta pertimbangan biaya dan manfaat
yang cermat.
Dana tanggap bencana terus dibutuhkan dan merupakan bagian penting dari sistem sanitasi yang
berketahanan. Tidak semua peristiwa iklim dapat direncanakan dan dampaknya dapat dihindari. Oleh
karena itu, diperlukan mekanisme pembiayaan yang responsif untuk memperbaiki atau membangun
kembali infrastruktur yang rusak. Pendanaan tersebut harus tersedia baik di tingkat rumah tangga (baik
dari rumah tangga itu sendiri, atau melalui dana bersubsidi, terutama untuk masyarakat berpenghasilan
rendah atau kurang beruntung) serta untuk infrastruktur dan aset skala komunitas dan kota. Mengingat
perbedaan dampak perubahan iklim pada populasi yang rentan dan kurang beruntung, pembiayaan
khusus diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kelompok ini.
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KOTAK 6

Mengajukan pembiayaan iklim internasional untuk sanitasi

Pendanaan iklim (pendanaan untuk proyek mitigasi atau adaptasi perubahan iklim) dapat
berasal dari banyak sumber termasuk dana iklim multilateral seperti Dana Iklim Hijau
(GCF), Dana Adaptasi (AF), dan Fasilitas Lingkungan Global (GEF). Setiap donor memiliki
kriteria masing-masing yang diekspektasikan dari proposal ketahanan iklim. Misalnya,
kriteria GCF untuk proyek adaptasi/ketahanan meliputi.20
• Indikator dampak: Perkiraan perubahan korban jiwa, nilai aset fisik, mata pencaharian
dan/atau kerugian lingkungan atau sosial akibat dampak bencana terkait iklim ekstrem
dan perubahan iklim di wilayah geografis intervensi GCF.
• Indikator kondisi yang diperlukan: Bagaimana usulan proyek dapat mengkatalisasi
dampak yang melampaui satu kali investasi.
• Indikator manfaat tambahan: Indikator dan nilai dasar terkait serta target, yang
dipilah antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bagaimana proyek menciptakan
manfaat ekonomi (misalnya penciptaan lapangan kerja), sosial (misalnya kesehatan
dan keselamatan), lingkungan (misalnya kualitas air), atau pemberdayaan gender selain
adaptasi terhadap perubahan iklim.
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• Hambatan pendanaan terkait iklim: kebutuhan keuangan, ekonomi, sosial, dan
kelembagaan suatu negara dan hambatan untuk mengakses sumber pendanaan
domestik (publik), swasta, dan internasional lainnya yang terkait dengan iklim.
• Kepemilikan negara: Penyelarasan proyek dengan kontribusi yang ditetapkan secara
nasional (NDC) dari suatu negara serta kebijakan, rencana, dan strategi perubahan
iklim nasional yang relevan. Proposal juga harus menguraikan proses pengembangan
proposal bersama dengan para pemangku kepentingan terkait - otoritas nasional yang
ditugaskan wajib dilbatkan.
• Efisiensi dan efektivitas: Proyek harus memberikan perkiraan tingkat pengembalian
internal ekonomi dan/atau tingkat pengembalian internal keuangan yang diharapkan.
Proyek harus menjelaskan bagaimana proposal diterapkan dan dibangun berdasarkan
praktik baik di sektor ini.
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5.3. Keterlibatan pengguna dan masyarakat
5.3.1. Pelibatan dan penyadaran pengguna/masyarakat yang kreatif
dan berbasis kekuatan
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© UNICEF WASH team

Komunikasi yang efektif tentang risiko iklim membutuhkan pesan dan pendekatan yang hati-hati, baik
untuk menarik perhatian maupun untuk menghindari menakut-nakuti atau melemahkan masyarakat.
Kampanye komunikasi yang mendukung masyarakat untuk memobilisasi kapasitas dan pengetahuan
mereka sendiri agar dapat melakukan tindakan adaptif yang 'dapat dilakukan' lebih memungkinkan
untuk mencapai pengaruh dan perubahan daripada pesan 'malapetaka dan kesuraman' yang dibingkai
secara negatif tentang ketidakpastian di masa depan. Pendekatan kreatif untuk komunikasi sudah
efektif dalam kampanye perubahan perilaku sanitasi lainnya dan kemungkinan juga efektif dalam
kaitannya dengan sanitasi berketahanan iklim. Melibatkan pengguna sebelum bencana terjadi melalui
forum reguler atau dialog spesifik untuk pengumpulan pendapat, seperti yang terjadi pada kampanye
ODF, dapat mendukung pengguna sanitasi untuk berbagi masalah, pengalaman, dan hambatan dalam
menghadapi bencana serta membangun kesadaran akan pilihan dan kapasitas untuk merespons.
Idealnya, penyampaian pesan didasarkan pada penilaian yang baik tentang risiko iklim lokal sehingga
cocok dengan konteks lokal, dan kemungkinan tingkat keparahan dampak perubahan iklim terhadap
sanitasi. Pesan-pesan ini disajikan dengan istilah yang sederhana (misalnya lebih sedikit hujan di musim
kemarau, lebih banyak hujan di musim hujan).
Tindakan yang ditargetkan untuk melibatkan kelompok rentan dibutuhkan mengingat risiko tinggi
sementara kapasitas rendah untuk merespons perubahan iklim. Kelompok yang berbeda, termasuk
pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok etnis minoritas, memerlukan cara yang
berbeda untuk mengkomunikasikan pesan untuk meningkatkan kesadaran perubahan iklim atau
peringatan bencana. Hal ini disebabkantantangan arus utama atau bahasa yang digunakan mungkin
tidak sesuai. Kegiatan pelibatan dan penyadaran masyarakat memerlukan pertimbangan kebutuhan
yang berbeda untuk kelompok rentan serta pendekatan untuk membangun kapasitas dan ketahanan
iklim. Mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang dimiliki, kelompok-kelompok rentan ini juga
dapat menyampaikan pesan dalam rangka meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim.
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5.4. Infrastruktur
5.4.1. Opsi infrastruktur yang kuat atau dapat diperbaiki
Sistem sanitasi berketahanan iklim menggunakan
teknologi sanitasi yang kuat untuk menahan
dampak dari berbagai bahaya iklim, atau dalam
beberapa kasus, dirancang agar mudah dibangun
kembali dengan biaya rendah. Meskipun
infrastruktur sanitasi seringkali sudah dirancang
untuk memenuhi standar dan berbagai kondisi
dalam jangka waktu menengah hingga panjang,
karena ketidakpastian tentang bagaimana
pengaruh perubahan iklim, sanitasi berketahanan
harus kuat menghadapi berbagai skenario atau
fleksibel dalam beradaptasi (dijelaskan di atas).
Sistem dan infrastruktur yang kuat, seperti yang
didefinisikan oleh rekayasa ketahanan, adalah
sistem dan infrastruktur yang dapat menahan
tekanan yang lebih besar sehingga dapat kembali
ke bentuk semula, dan tidak terlalu terpengaruh
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oleh besarnya tekanan tersebut.15 Dengan memahami aspek apa yang membatasi penggunaan atau
merusak sistem sanitasi akibat bencana perubahan iklim sebelumnya, dapat didentifikasi bagian mana
yang bisa dibuat lebih kokoh (namun lebih mahal di muka) atau bagiian mana yang dapat dibangun
kembali (namun memerlukan waktu untuk perbaikan). Solusi teknologi yang mudah untuk dibangun
kembali atau diperbaiki harus memastikan bahwa pasar sanitasi dan dukungan keuangan untuk
rumah tangga yang rentan tetap tersedia pasca bencana. Pada saat proses perbaikan, solusi teknologi
tersebut juga harus memperhitungkan kelompok yang tidak dapat mengakses atau menggunakan
infrastruktur dan memastikan bahwa infrastruktur tersebut tidak menimbulkan risiko kesehatan atau
lingkungan. Misalnya, penampungan dan jamban berketahanan iklim yang tidak membuang limbah saat
terkena bencana, namun memiliki suprastruktur ekonomis yang dapat dibangun kembali dan nantinya
disempurnakan dengan berbagai bahan yang tersedia secara lokal.
Tidak setiap sistem sanitasi perlu dibuat berketahanan iklim. Penting untuk menilai kerentanan sistem
dalam mengidentifikasi elemen penting untuk memprioritaskan, sistem mana yang paling berisiko,
atau yang memiliki konsekuensi paling besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sistem
sanitasi berketahanan memiliki persyaratan yang berbeda-beda berdasarkan topografi dan kondisi
iklim. Pemetaan risiko yang dirinci dalam dimensi di atas dapat mengidentifikasi aset mana yang
paling mungkin terpengaruh oleh berbagai bencana dan berpotensi rusak/gagal beroperasi. Pemetaan
tersebut juga harus mencakup infrastruktur dan layanan yang berkaitan seperti jalan atau jembatan
yang menjadi akses ke fasilitas pengolahan.
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Rumah tangga yang melakukan BABS sering kali berada di daerah yang paling rawan terkena bencana
perubahan iklim. Memperbaiki fasilitas sanitasi di rumah tangga ini memberikan peluang untuk
langsung membangun sistem yang lebih berketahanan iklim. Kampanye sanitasi, seperti program
bebas BABS, dapat mencakup ketahanan iklim dalam bentuk peningkatan kesadaran dan usulan
opsi perbaikan sanitasi. Misalnya, lubang jamban atau tangki septik yang dibangun dengan buruk
lebih cenderung bocor atau meluap selama banjir dan mengering selama musim kemarau (sehingga
lebih sulit disedot). Tangki septik yang dikosongkan secara teratur, dan yang memiliki sistem serapan
yang tepat (tidak langsung dibuang ke saluran pembuangan), cenderung tidak mengalami masalah
fungsi selama hujan deras. Teknologi baru, seperti tangki septik berbahan plastik prefabrikasi, lebih
berketahanan iklim ekstrem dan perlu dimasukkan ke dalam pasar dan pilihan utama. Perbaikan satu
bagian rantai layanan sanitasi harus mempertimbangkan implikasi aliran (flow on) dan kebutuhan
peningkatan layanan. Misalnya tangki prefabrikasi harus dikosongkan lebih sering daripada, sistem yang
lebih besar dan sering kali tidak kedap.
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Setelah menjabarkan apa yang dimaksud dengan 'sistem sanitasi berketahanan', bagian ini berfokus
pada langkah-langkah bertahap dan dapat dilaksanakan di tingkat lokal dan nasional di Indonesia demi
menuju pencapaian yang diharapkan terjadi. Detail Tindakan di tingkat lokal dikembangkan oleh staf
pemerintah daerah sebagai bagian dari proses penelitian. Hal ini berdasarkan penilaian mereka sendiri
terhadap dampak dan risiko dengan prioritas tertinggi dalam konteks lokal. Usulan tindakan di tingkat
nasional adalah rekomendasi utama yang muncul dari penelitian ini. Secara keseluruhan, tiga prioritas
utama meliputi:
•

Pengembangan kerangka kebijakan untuk mendukung layanan sanitasi berketahanan iklim,
meliputi penjelasan tanggung jawab kelembagaan, penguatan koordinasi di seluruh siklus
air perkotaan, dan penyelenggaraan pembangunan kapasitas tentang ketahanan iklim untuk
pemerintah daerah.

•

Pendekatan-pendekatan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berisiko terkena bencana
perubahan iklim baik secara nasional maupun lokal, mengintegrasikannya ke dalam proses
perencanaan sanitasi yang ada dan atas dasar ini, mengembangkan kerangka kerja pembiayaan
responsif untuk tindakan adaptasi dan tanggap bencana.

•

Peningkatan kesadaran pengguna tentang perubahan iklim yang dibangun berdasarkan mekanisme
penanggulangan yang ada dan memastikan kelompok yang paling rentan mendapatkan akses
dukungan.
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6.1. Tindakan pemerintah daerah
Peserta pemerintah mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah terkait
perubahan iklim yang memengaruhi sanitasi di masing-masing kota/kabupaten. Tabel 6 mengkompilasi
ide-ide yang muncul dari empat kota/kabupaten. Kemudian dipetakan ke area yang berfokus pada
sanitasi berketahanan iklim yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Selain itu, saran lebih lanjut telah
ditambahkan berdasarkan proses penelitian ini.
Tabel 6

Saran peserta lokakarya pemerintah daerah untuk penguatan sanitasi berketahanan iklim di
kotanya dengan saran tambahan berdasarkan temuan dari proses penelitian ini

ST = Short-term (Jangka Pendek), MT = Medium-term (Jangka Menengah), LT = Long-term (Jangka Panjang)
LEMBAGA, TATA KELOLA, DAN LAYANAN

Tanggung jawab kelembagaan yang jelas serta
manajemen dan pengaturan pemberian layanan yang
fleksibel
• Merencanakan penyedotan terjadwal pada awal
musim hujan [Lombok Timur dan Bekasi] (ST)
• Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat,
daerah, provinsi, LSM, dan organisasi lain yang
bergerak di bidang sanitasi dan/atau perubahan iklim
(MT)

(misalnya MCK, sekolah, tempat umum) yang dapat
diakses publik jika jamban rumah tangga rusak akibat
bencana iklim, serta rencana pengelolaan jika banyak
yang menggunakan fasilitias komunal ini (MT)
Perencanaan dan pengambilan keputusan yang
mempertimbangkan risiko dan kerentanan
• Mempertimbangkan risiko iklim dalam tinjauan
berkelanjutan terhadap SSK yang berlaku oleh Pokja
Sanitasi [Bekasi] (ST)

• Mengatur pemasangan dan pengelolaan jamban
umum skala besar dengan tangki penampung besar
[Lombok Timur] (MT)

• Membuka akses data antar lembaga yang dapat
menginformasikan hasil penilaian risiko dan
kerentanan (ST)

Saran tambahan dari tim peneliti:

• Menyertakan sanitasi dalam Rencana Aksi Daerah
Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Provinsi Daerah
yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam
RPJMN [Lombok Timur dan Makassar] (ST)

• Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan
dengan iklim dalam kelompok kerja sanitasi dan
mendorong aktor sanitasi untuk pelibatan lintas
sektor (misalnya, tanggap darurat, sumber daya air,
pengelolaan banjir) (ST)
• Memperjelas tanggung jawab antara otoritas pemberi
layanan sanitasi dengan otoritas tanggap bencana
dalam hal mempersiapkan dan merespons dampak
iklim terhadap sanitasi (ST)
• Meminta pelatihan dari tingkat nasional untuk
membangun kapasitas pemangku kepentingan
sanitasi pemerintah daerah dalam menangani dampak
perubahan iklim dan berbagai alternatif respons (ST)
• Membentuk kelompok kerja iklim regional sebagai
pusat pengetahuan, data, dan dukungan iklim.
Memastikan cakupannya sudah meliputi sanitasi dan
keterkaitannya dengan sektor lain (MT)
• Memastikan ada fasilitas komunal berketahanan iklim
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• Mempertimbangkan juga fasilitas sanitasi selain
rumah itu sendiri saat memobilisasi sumber daya
untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat peristiwa
iklim [Makassar] (ST)
• Memperbarui SSK untuk bencana dengan
mempertimbangkan integrasi perubahan iklim [Palu]
(MT)
• Menjajaki kemungkinan menginstalasi jamban
yang berfungsi di masing-masing rumah tangga di
permukiman kumuh [Makassar] (MT)
• Membatasi pembangunan gedung dan fasilitas
sanitasi di daerah rawan terhadap peningkatan
ketinggian permukaan laut [Palu] (MT)
• Mensyaratkan bangunan dan fasilitas sanitasi
dibangun lebih tinggi dari tingkat banjir rata-rata dalam
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izin mendirikan bangunan [Makassar] (MT)
Saran tambahan dari tim peneliti:
• Mengidentifikasi kumpulan data/informasi yang
ada (dan/atau persyaratan data baru) untuk lebih
memahami kemungkinan bahaya iklim (curah hujan,
daerah berisiko banjir atau kekeringan, kenaikan
permukaan laut dan perambahan), dan kemungkinan
bahaya di kota/kabupaten tertentu (ST)
• Memetakan infrastruktur sanitasi yang berisiko
terkena bahaya iklim dan mengintegrasikan penilaian
kerentanan iklim dan risiko sanitasi ke dalam semua
SSK (MT)
• Jika ada rencana aksi regional untuk perubahan iklim,
mengintegrasikan sanitasi ke dalam prioritas aksi iklim
(MT)
• Mengidentifikasi area prioritas yang berisiko tinggi
terkena bahaya iklim untuk meningkatkan infrastruktur
dan layanan sanitasi (MT)
Mempertahankan kapasitas untuk adaptasi
berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi, dan
pembelajaran
• Berkoordinasi dengan KLHK untuk kegiatan
penyedotan jika ada laporan terjadinya luapan [Lombok
Timur] (ST)
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Saran tambahan dari tim peneliti:
• Memperkuat pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas
untuk sistem sanitasi berketahanan iklim dengan
dukungan otoritas nasional (ST)
• Mendukung penyedia layanan untuk memantau
kondisi cuaca sehingga dapat mempersiapkan layanan
sesuai dengan kondisi iklim(ST)
• Memantau kejadian diare dan BABS setelah kejadian
cuaca ekstrem (ST)
• Melakukan tinjauan berkala pada infrastruktur sanitasi
(misalnya IPALD, atau fasilitas jamban umum)
untuk mempelajari dampak bahaya iklim terhadap
infrastruktur sanitasi (MT)

Tindakan terpadu pada siklus air untuk melindungi
layanan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat
• Mengembangkan sumber air baru, misalnya sumur
bor, sehingga suplai air untuk sanitasi mencukupi
[Makassar dan Lombok Timur] (MT)
• Menyediakan penampungan air berkapasitas besar
untuk kebutuhan sanitasi di setiap wilayah [Makassar
dan Lombok Timur] (MT)
• Tim Sanitasi/STBM mendorong pemicuan yang lebih
spesifik terkait sanitasi dan perubahan iklim [Lombok
Timur] (MT)
• Mengeruk sungai secara berkala agar tidak meluap
[Bekasi] (MT)
• Menanam pohon untuk meningkatkan resapan air
tanah [Makassar] (MT)
Saran tambahan dari tim peneliti:
• Mempromosikan layanan penyedotan tinja/
pengosongan ke rumah-rumahuntuk mencegah
luapan atau praktik washout (menghanyutkan tinja)
saat banjir (ST)
• Mempertimbangkan risiko iklim (misalnya
berkurangnya aliran badan air yang menerima hasil
pengolahan air limbah) saat melakukan penilaian
dampak lingkungan untuk infrastruktur sanitasi baru
(MT)
• Melaksanakan penilaian risiko Perencanaan
Keselamatan Sanitasi di daerah yang mengalami
bencana perubahan iklim, atau pada daerah dengan
peningkatan kerentanan bahaya iklim atau paparan
sanitasi, untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan
pada kesehatan masyarakat (MT)
• Melakukan pemantauan kualitas secara teratur
pada persediaan air dan badan air rekreasi selama
periode curah hujan tinggi dan rendah, untuk
mengidentifikasi interaksi sanitasi/air yang kritis, serta
menilai pengaruh iklim terhadap layanan pengolahan
dan pembuangan tinja (LT)

• Mengembangkan basis data fasilitas sanitasi
setempat untuk mengidentifikasi prioritas perbaikan
pada lokasi-lokasi berisiko tinggi serta memfasilitasi
penyediaan layanan penyedotan tinja yang proaktif
atau preventif (MT)
• Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi biaya dari
intervensi baru untuk memperkuat ketahan iklim di
sektor sanitasi (LT)

h

Belum ada alat atau pedoman khusus untuk mendukung sanitasi dan pemetaan risiko iklim, namun dokumen berikut dapat
mendukung hal ini: Sanitation Safety Planning (WHO 2015)Climate Sanitation and Health (WHO 2019); A Guide for Assessing
Climate Change Risk (Urban Land Institute, 2015); Assessing Physical (Asset) Resilience (ADB Sanitation Dialogue 2021) tentang
penggunaan SIG/Sistem Informasi Geografis untuk memetakan risiko
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PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berkelanjutan dan responsif, baik
untuk upaya pencegahan maupun penanggulangan
bencana Mendorong program kerja sama dan
pembiayaan antar desa hingga provinsi [Lombok Timur].

• Mengidentifikasi apakah dana perbaikan daerah
kumuh (KOTAKU) atau hibah PUPR dapat
mendukung sanitasi berketahanan iklim di daerah
yang rentan atau berpenghasilan rendah. (ST)

Saran tambahan dari tim peneliti:

• Mempertimbangkan opsi memobilisasi kesediaan
rumah tangga untuk berinvestasi dalam sanitasi
berketahanan iklim (MT)

• Meminta kejelasan pada program hibah nasional
sanitasi setempat, karena dianggap mengecualikan
rumah tangga tanpa pasokan air perpipaan (masalah
untuk daerah rawan kekeringan di Lombok yang
bergantung pada pasokan non-perpipaan) atau rumah
tangga tanpa jamban (yang paling rentan).
• Memasukkan dana yang diperlukan ke dalam
anggaran tahunan untuk pemulihan dari cuaca
ekstrem. (ST)
• Mempertimbangkan sumber yang ada (misalnya
DAK, BOK, ZAKAT) dan dana tambahan yang
dibutuhkan sebagai persiapan menghadapi dan
merespons dampak iklim, serta memastikan dana
tersebut tersedia untuk populasi rentan yang paling
sering terpapar perubahan iklim (ST)

• Mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan yang
lebih tinggi untuk operasi dan pemeliharaan dalam
desain sistem, pengukuran, dan model bisnis. (MT)
• Mengadvokasi peningkatan pendanaan untuk
sanitasi berketahanan iklim dalam perencanaan
pembangunan daerah jangka menengah. (MT)
• Mengembangkan rencana kesiapsiagaan bencana
yang dapat menginformasikan investasi ketahanan
yang proaktif. (MT)
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KETERLIBATAN PENGGUNA DAN MASYARAKAT

Pelibatan dan penyadaran pengguna dan masyarakat
yang kreatif dan berbasis kekuatan
• Memberikan informasi kepada masyarakat tentang
ancaman penyakit dan epidemi – serta bagaimana
sanitasi dan iklim dapat saling berkaitan dengan
ancaman-ancaman ini [Makassar]. (ST)
• Mendorong anggota masyarakat untuk menggunakan
air yang tidak layak konsumsi (misalnya air dari sumur
dangkal) untuk menyiram jamban [Makassar]. (ST)
• Mensosialisasikan nomor kontak layanan penyedotan
lumpur tinja [Bekasi, Palu, berlaku juga kota/
kabupaten lainnya]. (ST)
• Mensosialisasikan pembangunan tangki septik yang
berkualitas berketahanan [Palu, Bekasi, berlaku juga
kota/kabupaten lainnya]. (MT)
• Mendorong masyarakat agar melanjutkan
menyiapkan tangki penampungan untuk menampung
air yang didistribusikan oleh pemerintah daerah
[Makassar]. (MT)
Saran tambahan dari tim peneliti:
• Memperingatkan masyarakat tentang cuaca ekstrem
yang akan datang melalui saluran komunikasi
yang sesuai secara lokal, dan memastikan untuk
menjangkau kelompok rentan atau marginal (ST)
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• Melibatkan dan berkolaborasi dengan komunitas
lokal atau kelompok masyarakat (perempuan,
penyandang disabilitas, tokoh agama, kelompok
pemuda, dll) untuk mengidentifikasi risiko spesifik
yang dihadapi komunitas tersebut dan mekanisme
untuk melibatkan mereka dalam kegiatan
peningkatan kesadaran dan dukungan perubahan
iklim (ST).
• Melakukan penelitian formatif untuk menentukan
hambatan dan solusi potensial agar rumah tangga
dapat mempersiapkan diri menghadapi dampak iklim
terhadap sanitasi dengan lebih baik (MT)
• Memberikan insentif kepada rumah tangga untuk
membangun dan memelihara tangki septik yang
layak (misalnya melalui potongan harga), dan
mengosongkan tangki septik (terutama sebelum
musim hujan) untuk meningkatkan ketahanan dan
mengurangi dampak dari bahaya iklim (MT)
• Meningkatkan literasi masyarakat terhadap
perubahan iklim melalui peningkatan kesadaran
tentang dampak dan implikasi perubahan iklim
terhadap sanitasi menggunakan bahasa dan contoh
yang sesuai dengan konteks lokal (MT)
• Memasukkan kesadaran akan perubahan iklim
ke dalam program dan pelatihan sanitarian dan
fasilitator Bebas BABS (MT).

INFRASTRUKTUR

Opsi infrastruktur sanitasi yang kuat atau mudah
diperbaiki
• Menyediakan informasi teknis tentang pilihan
sanitasi berketahanan iklim, termasuk proyek
percontohan. (ST)
• Merehabilitasi atau membangun IPLT baru karena
kekurangan IPLT dapat menghambat perbaikan
fasilitas sanitasi lainnya [Lombok Timur]. (ST)
• Menambah pompa di daerah rawan banjir untuk
membuang air banjir [Bekasi]. (ST)
• Menyediakan jamban darurat portabel di daerah
banjir [Makassar, Palu, dan Bekasi]. (ST)
• Menyusun 'Sertifikat Keberterimaan Fungsi' untuk
menyatakan bahwa teknologi sanitasi tertentu
(misalnya IPALD) berfungsi dengan baik [Makassar].
(MT)
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• Mempromosikan jamban dan tangka septik yang
ditinggikan, di daerah rawan banjir akibat curah
hujan yang tinggi atau permukaan laut yang tinggi
[Makassar, Lombok Timur, dan Palu] (MT)
• Mempromosikan pembangunan tangki septik kedap
air dan menerapkan standar konstruksi [Makassar,
Lombok Timur, dan Palu]. (MT)
Saran tambahan dari tim peneliti:
• Memastikan kampanye ODF/STBM yang ada
berfokus pada opsi perbaikan yang berketahanan
iklim. Ini sangat penting karena yang paling sulit
dijangkau sering kali berada di area yang paling
sering terpapar risiko iklim (ST)

Sanitasi Perkotaan Berketahanan Iklim di Indonesia

• Mendukung penyedia layanan sanitasi, seperti
penyedia penyedotan tinja atau operator instalasi
pengolahan, agar dapat mengembangkan rencana
operasional untuk kondisi banjir dan kondisi
kemarau (ST)
• Melibatkan sektor swasta atau lembaga penelitian
lokal untuk mengidentifikasi opsi sanitasi yang
mempertimbangkan bahaya iklim lokal dalam
desain atau konstruksi, seperti suprastruktur yang
lebih kuat untuk fasilitas pesisir yang terkena angin
kencang atau tangki septik prefabrikasi di daerah
rawan banjir. Kemudian menyertakan ini dalam
bahan ODF/STBM (ST)
• Menyelidiki opsi teknologi baru untuk sanitasi
setempat, seperti tangki prefabrikasi untuk daerah
rawan banjir, jamban dengan daya siram rendah,
penggunaan kembali air kelabu di jamban, katup
satu arah pada tangki septik rawan banjir, atau
sistem pengolahan komunal untuk mencegah
adanya genangan dan luapan (MT )
• Menerapkan mekanisme untuk mendukung proyek
sanitasi berdasarkan kriteria ketahanan iklim (MT)
• Mengkaji apakah 'Izin Mendirikan Bangunan' (IMB)
memberikan persyaratan yang memadai bahwa
tangki septik harus sudah berketahanan iklim,
misalnya mempertimbangkan ketinggian relatif
terhadap air banjir dan permukaan laut. Pada saat
yang sama, meningkatkan penerapan konstruksi
tangki septik baru sesuai standar dan memantau
kesesuaian tangki septik yang sudah ada (tangki
tertutup, tidak dibuang ke saluran air, pengosongan
teratur) (MT)

KOTAK 7

Mempertimbangan Sanitasi dari Dana Iklim Hijau (GCF) dalam proposal
proyek ketahanan air (water security)

Banyak tindakan yang diusulkan dalam Tabel 6 untuk meningkatkan sanitasi berketahanan
iklim telah tercakup dalam panduan terbaru GCF untuk proposal proyek ketahanan air.23
Ketahanan air meliputi sektor: Pengelolaan sumber air secara terpadu (IWRM, Integrated
Water Resources Management); WASH berketahanan iklim; pengelolaan kekeringan
terpadu; dan pengelolaan banjir terpadu. Intervensi berikut dapat menjadi bagian dari
proposal Proses Persetujuan yang Telah Disederhanakan (SAP, Simplified Approval Process)
di sektor air, meliputi penilaian kami tentang contoh kegiatan di dalam dokumen yang dapat
berhubungan dengan sanitasi. Daftar ini tidak lengkap, perincian lebih lanjut dapat dilihat pada
dokumen asli. Tindakan dan potensi pendanaan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan
pengelolaan terpadu dari sanitasi, air, dan drainase lebih jauh.
Tabel 7

Panduan GCF tentang contoh kegiatan dan indikator untuk proposal proyek ketahanan air
(GCF 2020)

Subsektor

Contoh kegiatan dan contoh indikator
Khusus sanitasi
• Pasokan air dan infrastruktur sanitasi berketahanan iklim. Indikator: Jumlah struktur pasokan
air dan sanitasi yang memasukkan pertimbangan iklim dalam desain (ulang); Pengurangan
insiden penyakit yang ditularkan melalui air

Pasokan air,
sanitasi, dan
kebersihan yang
tberketahanan
iklim

Terkait sanitasi
• Efisiensi penggunaan air di rumah tangga, bangunan umum dan komersial (Jamban tanpa
sistem siram atau dengan daya siram rendah, pancuran aliran rendah). Indikator: Volume
dan nilai air yang dihemat dengan mengurangi pemborosan.
• Konstruksi atau rehabilitasi sistem pemanenan dan penyimpanan air hujan. Indikator:
Tingkat perbaikan sistem pemanenan air hujan yang ada, Jumlah sistem pemanenan dan
penyimpanan air hujan tambahan (baru) untuk masyarakat
• Pompa tangan komunal atau lubang bor bermotor. Indikator: Jumlah pompa tangan atau
lubang bor bermotor yang dibangun, Persentase peningkatan ketersediaan air untuk
masyarakat tergolong rentan
Terkait sanitasi

Pengelolaan
sumber air
secara terpadu

• Pemantauan sumber daya air dan sistem informasi. Indikator: Tingkat pemahaman tentang
kebijakan dan rencana air responsif iklim dan persepsi pemangku kepentingan terkait
• Tinjauan kebijakan air, perencanaan IWRM atau penggabungan adaptasi perubahan iklim
ke dalam rencana IWRM yang ada. Indikator: Tingkat penerapan informasi sumber daya air
dalam operasi infrastruktur air dan penanggulangan bencana
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Subsektor

Contoh kegiatan dan contoh indikator
Khusus sanitasi
• Bangunan air dan sanitasi rumah tangga yang tahan banjir (misalnya sumur, jamban).
Indikator: jumlah jamban sanitasi dengan desain yang tangguh terhadap iklim, memenuhi
standar yang relevan

Pengelolaan
banjir terpadu

Terkait sanitasi
• Pembersihan saluran air yang tersumbat untuk mencegah banjir (pembuangan spesies
tanaman invasif dan kelebihan lumpur). Indikator: Panjang saluran air yang dibersihkan untuk
mencegah banjir
• Pemetaan bahaya banjir, zonasi, dan pembatasan pengembangan lahan. Indikator:
Pengurangan populasi, kegiatan mata pencaharian, atau infrastruktur yang dibangun di
dataran banjir (floodplain)
Terkait sanitasi

Manajemen
kekeringan
terpadu

• Daur ulang air kelabu di tingkat rumah tangga. Indikator: Persentase pengurangan
permintaan air dari sistem pasokan air

Catatan: Tidak termasuk kegiatan sampel karena risiko lingkungan dan/atau sosial yang berpotensi
merugikan adalah pekerjaan pengolahan air limbah perkotaan, hambatan struktural terhadap banjir
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(penghalang tanah diterima), dan peningkatan drainase dan saluran air perkotaan.
'Potensi pergeseran paradigma' adalah kriteria yang digunakan untuk menilai setiap proposal pendanaan
GCF guna memastikan dampak berkelanjutan meskipun investasi/pendanaan selesai, melalui replikasi
dan skalabilitas, untuk membawa perubahan sistemik. Pendekatan ini memastikan keamanan air
dengan membuat pasokan air dan siklus pengolahan air (limbah) tahan terhadap berbagai ancaman
iklim, atau adaptif dengan berbagai skenario iklim. Selain itu, pendekatan ini memastikan berbagai
manfaat bagi masyarakat dan ekosistem, seperti pengurangan penyakit yang terkait dengan vektor yang
terbawa air, pencegahan kerugian ekonomi, konservasi akuifer, dan lain-lain.Memanfaatkan potensi
mitigasi serta adaptasi dari setiap proyek merupakan perubahan paradigma penting lainnya. Untuk
melakukan ini, penting untuk mempertimbangkan potensi kontribusi sistem sanitasi berketahanan
iklim pada mitigasi. Bukti yang muncul dari sistem sanitasi setempat menunjukkan bahwa emisi dari
sistem penampungan dan pengolahan dapat menjadi sumber dominan emisi gas rumah kaca dan
dengan demikian, kondisi anaerobik berkepanjangan harus dihindari. Oleh karena itu, aksi penting
dalam layanan sanitasi berketahanan iklim seperti manajemen proaktif (misalnya, penyedotan lumpur
secara tepat waktu dan teratur) dapat berkontribusi baik untuk ketahanan maupun mitigasi. Banjir yang
menyebabkan penggenangan air bermasalah untuk mitigasi karena dapat meningkatkan produksi gas
metana akibat kondisi anaerobik. Selain itu, untuk sistem saluran pembuangan, dapat diambil tindakan
untuk mendukung efisiensi energi (misalnya menggunakan pompa yang lebih hemat energi) juga
penangkapan gas metana dan pembangkit energi di IPALD. Selain mengurangi biaya, upaya tersebut
juga memberikan solusi baik untuk ketahanan iklim maupun mitigasi. Cara-cara berikut, memungkinkan
sanitasi berketahanan iklim berkontribusi dalam NDC, namun kuantifikasi kontribusi tersebut belum
dilakukan dan penelitian ilmiah lebih lanjut diperlukan untuk mengklarifikasi jumlah emisi yang dapat
dikurangi dari sistem sanitasi setempat.
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6.2. Rekomendasi tingkat nasional
Dengan berbagai kejadian bencana akibat perubahan iklim yang frekuensi, keparahan, dan variabilitas
diprediksi terus meningkat, Indonesia merupakan studi kasus berharga untuk menilai dampak iklim
terhadap sanitasi.
Penilaian tentang bagaimana bahaya iklim kunci telah berdampak pada sanitasi untuk rumah tangga,
penyediaan layanan, dan institusi memberikan alasan untuk segera bertindak. Akses sanitasi yang
terbatas menyebabkan rumah tangga kembali melakukan BABS, serta risiko kesehatan dari tinja yang
tidak diolah dan dibuang ke lingkungan pada setiap tahapan rantai layanan sanitasi menjadi perhatian
semua sektor.
Sanitasi biasanya tidak ada dalam program dan kebijakan perubahan iklim dan sebagian besar lembaga
pemerintah tidak menyadari potensi dampak bahaya iklim terhadap sanitasi. Kebijakan iklim harus
memasukkan sanitasi sebagai sektor prioritas mengingat:
1. Semua bahaya iklim sering menyebabkan kesulitan bagi rumah tangga untuk mengakses fasilitas
sanitasi, sebuah kebutuhan dasar manusia
2. Sistem sanitasi yang rusak atau tidak berfungsi melepaskan patogen ke lingkungan hidup
- menciptakan bahaya lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta masuk ke dalam air tanah mencemari sumber daya air yang semakin berharga
Menghilangkan kebiasaan BABS dan mencapai sanitasi yang dikelola dengan aman adalah prioritas
pemerintah daerah, yang didorong oleh target nasional dan global. Staf pemerintah pada awalnya
menganggap perubahan iklim sebagai pertimbangan tambahan atau pertimbangan di masa depan,
bahwa mereka saat ini tidak memiliki kapasitas atau keuangan untuk memprioritaskan, sambil
berfokus pada tujuan bebas BABS. Mengingat adanya bukti bahwa rumah tangga kembali melakukan
BABS akibat bahaya iklim, dan bahwa rumah tangga "last mile" sering kali berada di lingkungan yang
menantang dan paling rentan terhadap bahaya iklim, kampanye bebas BABS harus mengintegrasikan
komunikasi dan opsi sanitasi berketahanan iklim. Demikian pula, terbukti bahwa banyak layanan
sanitasi tidak siap menghadapi bahaya iklim saat ini. Jika sistem sanitasi yang baru diharapkan dapat
berkelanjutan dan tersedia selama peningkatan peristiwa perubahan iklim, maka pertimbangan risiko
iklim diperlukan dalam perencanaan, desain, dan keuangan pemerintah.
Negara-negara lain telah mulai mengambil langkah maju dalam masalah-masalah seperti itu. Sebagai
contoh, di Bangladesh terdapat jamban yang tahan angin topan di sekolah. Jamban ini disediakan
sebagai cadangan ketika masyarakat tidak dapat mengakses fasilitas jamban rumah tangga.20 Di
Lusaka, pemetaan rinci tentang banjir dan infrastruktur sanitasi mendasari keputusan pemilihan area
prioritas untuk perbaikan dan pengosongan fasilitas sanitasi.21
Agar Indonesia dapat mengambil langkah nyata seperti yang sudah dilakukan di negara lain, Indonesia
harus menciptakan lingkungan kelembagaan kondusif yang mengarusutamakan dan mengintegrasikan
perubahan iklim ke dalam kegiatan kementerian terkait. Rekomendasi pada Tabel 8 menyajikan pilihan
bagaimana dampak iklim dan sanitasi berketahanan iklim dapat diintegrasikan ke dalam program
dan kebijakan. Pemerintah adalah pengemban tugas utama untuk memastikan layanan sanitasi
tersedia selama bencana akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah merupakan fokus dari
rekomendasi di bawah ini. Namun, aktor non-pemerintah yang terdiri dari organisasi nirlaba, lembaga
penelitian, dan sektor swasta juga memiliki peran yang berarti untuk mendukung implementasinya.
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Tabel 8

Rekomendasi bagi aktor tingkat nasional untuk mengembangkan sistem sanitasi berketahanan iklim
LEMBAGA, TATA KELOLA, DAN LAYANAN

Tanggung jawab kelembagaan yang jelas serta
manajemen dan pengaturan layanan yang fleksibel
• KLHK disarankan untuk memasukkan sanitasi secara
lebih eksplisit ke dalam Rencana Aksi Nasional
(RAN) dan pedoman nasional, mengidentifikasi
keterkaitan sanitasi dengan ketahanan ekonomi, mata
pencaharian, dan ketahanan sosial, serta ketahanan
ekosistem dan lanskap, mengingat pentingnya
sanitasi di bidang aksi RAN kesehatan masyarakat,
permukiman, infrastruktur, dan kawasan perkotaan (ST)
• Menyarankan kepada KLHK, PUPR, dan Kemenkes
untuk memberikan arahan integrasi sanitasi ke dalam
Rencana Aksi Daerah (RAD) (ST)
• Menyarankan kepada Kemendagri dan Bappenas untuk
memperjelas dan mengomunikasikan peran sentral
Pokja sanitasi untuk menangani sanitasi berketahanan
iklim, dengan dukungan dari Pokja Iklim untuk
memastikan informasi tentang prediksi iklim dan risiko
ditangani dengan tepat (ST)

bencana (BNPB, BMKG, dll) (ST)
• Menyarankan agar KLHK secara eksplisit
memasukkan sanitasi rumah tangga dalam program
Kampung Iklim, selain pengelolaan air limbah (yang
sudah tercakup sebagai kegiatan mitigasi) (ST)
• Mengidentifikasi pemenang (champion) regional
untuk mendukung pembelajaran horizontal (ST)
• Menyarankan kepada Bappenas, Kemenkes dan
PUPR untuk mengembangkan materi pelatihan
peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam
layanan sanitasi berketahanan iklim, masingmasing fokus pada aspek perencanaan, STBM, dan
infrastruktur (MT)
• Memastikan prinsip inklusivitas masuk dalam
pedoman perencanaan, pembiayaan, dan
pelaksanaan sanitasi dan iklim (MT)

• Menyarankan kepada Bappenas meningkatkan
koordinasi di PPAS (Pokja Perumahan, Permukiman,
Air Minum dan Sanitasi) tentang perubahan iklim dan
sanitasi, seperti menyatukan pemangku kepentingan
tambahan yang relevan dengan perubahan iklim dan
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Perencanaan dan pengambilan keputusan yang
mempertimbangkan informasi risiko dan kerentanan
• Kemenkes disarankan untuk mengembangkan dan
mensosialisasikan regulasi kesehatan baru tentang
adaptasi pada perubahan iklim (dalam pengembangan)
dan bimbingan teknis peran sektor kesehatan dalam
RAN/RAN-API 2020-2030 termasuk yang terkait aksi
adaptasi iklim di bidang sanitasi/STBM (ST)
• Kemenkes disarankan untuk memberikan panduan
tentang bagaimana peta jalan Bebas BABS
dapat mengintegrasikan penilaian risiko iklim dan
memberikan contoh opsi sanitasi berketahanan iklim.
Ketahanan iklim dapat dimasukkan sebagai kriteria
terkait STBM untuk Kabupaten/Kota Sehat (ST)
• PUPR disarankan untuk mengembangkan protokol
penilaian risiko iklim ketika memprioritaskan lokasi dan
desain untuk infrastruktur utama yang baru atau yang
diperbaiki (ST)
• Mengembangkan pemetaan tingkat nasional dan
sub-nasional untuk lokasi yang berisiko terkena bahaya
iklim (ST)
• Menyarankan kepada KLHK untuk menetapkan

dan mengembangkan roadmap untuk target
sektor Pengelolaan Limbah dalam Kontribusi yang
Ditetapkan Secara Nasional (NDC) yang mendorong
sanitasi layak, penggunaan kembali sumber daya,
dan produksi energi (MT)
• Bappenas disarankan untuk mengembangkan
panduan untuk mengintegrasikan ketahanan iklim
ke dalam SSK, dengan BPBD dan KLHK mendukung
pengembangan metode untuk memetakan risiko dan
mengidentifikasi area prioritas akibat bahaya iklim
dan kondisi sanitasi.k(MT)
• Bappenas disarankan untuk mengintegrasikan
ketahanan iklim ke dalam peta jalan untuk sanitasi
yang dikelola dengan aman, misalnya rencana SDG6.2
dan pengoperasian rencana pembangunan jangka
menengah (RPJMN) (MT)
• KLHK disarankan untuk berkoordinasi dengan
Kemenkes dan PUPR guna menentukan 'indikator
kerentanan sanitasi' yang sesuai untuk digunakan
dalam mengidentifikasi lokasi prioritas dengan
sistem sanitasi yang rentan (berdasarkan kondisi air,
kenaikan ketinggian permukaan laut, karakteristik
sosial ekonomi, dll), dan 'standar minimum untuk
ketahanan sanitasi' (MT)

i

Kementerian Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG).

j

Misalnya, membangun dari sumber daya yang ada: : World Bank’s Confronting Climate Uncertainty in Water Resources Planning and Project
Design The Decision Tree Framework (2015) https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22544
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Mempertahankan kapasitas untuk adaptasi
berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi, dan
pembelajaran
• Menyarankan kepada Bappenas untuk
mengembangkan pendekatan standar untuk
mendukung kota/kabupaten melakukan penilaian
sanitasi cepat seperti yang dilakukan dalam proyek
penelitian ini (survei rumah tangga, identifikasi daerah
yang rentan terhadap bahaya iklim, keterlibatan dengan
penyedia layanan), sebagai masukan untuk SSK (MT)
• Kemenkes disarankan untuk menggabungkan data
terkait penyakit dan perubahan iklim (termasuk
diare) dalam satu portal bersama, termasuk data dari
berbagai sumber (BNPB) kemudian menganalisis data
ini untuk mengidentifikasi lokasi prioritas intervensi
(MT)

• Mengembangkan kriteria pemantauan dan
evaluasi untuk menilai ketahanan sanitasi terhadap
perubahan iklim di dalam sistem yang sudah ada,
seperti monitoring EHRA dan STBM (MT)
• Mengembangkan modul peningkatan kapasitas
dan pelatihan penyedia layanan pemerintah daerah
tentang layanan sanitasi berketahanan iklim (MT)
• KLHK disarankan untuk memantau status dan
kemajuan ketahanan iklim terhadap indikator
kerentanan sanitasi (rincian di atas) (LT)

Tindakan terpadu pada siklus air untuk melindungi
layanan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat
• PUPR dan Bappenas disarankan untuk mendukung
penguatan koordinasi berbagai bagian dari siklus air
perkotaan, sehingga perencanaan dan investasi dalam
penyediaan air; pengelolaan air limbah setempat, skala
komunal, dan terpusat; serta pengolahan lumpur dan
keterkaitannya, termasuk bila terjadi perubahan iklim,
mendapat perhatian (MT)

pilihan penggunaan kembali air rumah tangga,
terutama untuk daerah rawan kekeringan. Meliputi
panduan dalam semua aspek implementasi:
peningkatan kesadaran dan keberterimaan, berbagai
opsi teknis, mitigasi risiko, dan pembiayaan (MT)

• PUPR disarankan untuk memberikan panduan tentang
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PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berkelanjutan dan responsif untuk
tindakan pencegahan dan tanggap bencana
• Bappenas, KLHK, dan Kemenkeu disarankan untuk
mengoordinasikan diskusi lebih lanjut tentang
penggunaan keuangan yang ada (BOK, Dana Desa,
ZAKAT, APBN, KPBU) dan mengakses keuangan
eksternal (misalnya hibah luar negeri, kerjasama
multilateral dan bilateral, GCF, sektor swasta) untuk
pembangunan sanitasi berketahanan iklim (ST)
• Menyarankan kepada PUPR untuk meninjau
kriteria kesiapan hibah sanitasi untuk memastikan
aksesibilitas rumah tangga yang rentan risiko
iklim (misalnya di daerah yang tidak terjangkau air
perpipaan) tanpa mengorbankan manfaat jangka
panjang dari output (keluaran). Hibah tersebut
harus mengintegrasikan subsidi silang dari rumah
tangga tidak miskin di daerah berisiko tinggi untuk
meningkatkan sistem sanitasi berketahanan (ST)
• Memberikan dukungan keuangan tambahan untuk
intervensi ketahanan iklim di lokasi yang berisiko
terdampak bahaya iklim (ST)

k

• PUPR dan Kemenkeu disarankan untuk
memberikan panduan dalam mengestimasi
anggaran operasi dan keuangan untuk
peningkatan kerusakan yang sudah diprediksi, dan
biaya adaptasi yang diperlukan untuk mengatasi
dampak perubahan iklim terhadap sanitasi, serta
bagaimana hal ini terkait dengan perubahan tarif
layanan (MT)
• PUPR disarankan untuk meningkatkan fleksibilitas
dalam program hibah sanitasi sehingga Pemda
memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk
menanggapi perubahan iklim, dan PUPR
memberikan panduan kepada Pemda tentang
opsi investasi yang relevan untuk meningkatkan
ketahanan (MT)
• Kemenkeu perlu berkoordinasi dengan KLHK
dan BMKG untuk mengembangkan proposal
pendanaan iklim untuk lokasi prioritas terpilih
yang terbukti sangat rentan iklim dan berdampak
terhadap sanitasi (berdasarkan analisis risiko yang
kuat) dan solusi adaptasi yang diusulkan (LT)

Belum ada alat atau pedoman khusus untuk mendukung sanitasi dan pemetaan risiko iklim, namun dokumen berikut dapat mendukung hal

ini:Sanitation Safety Planning (WHO 2015); Climate Sanitation and Health (WHO 2019); A Guide for Assessing Climate Change Risk (Urban Land
Institute, 2015); Assessing Physical (Asset) Resilience (ADB Sanitation Dialogue 2021) tentang penggunaan SIG/Sistem Informasi Geografis untuk
memetakan risiko.
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PELIBATAN PENGGUNA DAN MASYARAKAT
Pelibatan dan penyadaran pengguna yang kreatif
dan berbasis kekuatan
• Kemenkes disarankan untuk mengintegrasikan
ketahanan iklim ke dalam kampanye Bebas BABS
– mengakui bahwa bagian terakhir dari pencapaian
Bebas BABS kemungkinan besar terletak pada
rumah tangga yang paling berisiko terdampak iklim
dan menargetkan bantuan uang tunai sanitasi desa
yang sudah ada, ke lokasi prioritas yang rentan
terhadap perubahan iklim (ST)
• Kemenkes perlu memastikan bahwa bahasa dalam
materi komunikasi tentang perubahan iklim dapat
dipahami masyarakat dengan menyesuaikan konteks
atau bahasa lokal (ST)
• Kemenkes disarankan untuk memantau diare
dan praktik BABS setelah kejadian bencana iklim
(misalnya banjir) untuk menunjukkan dampak
kesehatan dari perubahan iklim terhadap sanitasi
(MT)

• Kemenkes perlu mensosialisasikan materi STBM
yang diperbarui, bimbingan dan pelatihan risiko
kesehatan, dan respons perubahan iklim dengan
pemerintah daerah (MT)
• Memastikan pelibatan dan kolaborasi dengan
kementerian yang bertanggung jawab atas
berbagai kelompok masyarakat, untuk
mengidentifikasi risiko spesifik yang dihadapi oleh
komunitas, dan mekanisme untuk melibatkan
kelompok-kelompok masyarakat tersebut dalam
peningkatan kesadaran perubahan iklim dan
kegiatan pendukung.. Kelompok tersebut meliputi
penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak
(dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak), kelompok agama,
kelompok pemuda (dengan Kementerian Pemuda
dan Olahraga Republik Indonesia), dll. (ST)

INFRASTRUKTUR
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Opsi infrastruktur sanitasi yang kuat atau dapat
diperbaiki
• Menyarankan kepada PUPR untuk mengembangkan
panduan atau standar untuk teknologi sanitasi
berketahanan iklim yang kuat untuk berbagai bahaya
iklim, terutama jamban rumah tangga dan sistem
penampungan, jamban umum/komunal/jamban
lembaga, dan instalasi pengolahan (lumpur tinja) (ST)
• PUPR perlu mengeksplorasi opsi teknologi yang
berketahanan iklim yang cocok untuk penyandang
disabilitas atau lanjut usia (misalnya jamban yang
posisinya ditinggikan agar tetap dapat diakses
meskipun banjir) (ST)
• Menyediakan pendanaan khusus agar fasilitas yang
ada di lokasi yang berisiko terdampak bahaya iklim,
berketahanan iklim (ST)
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• PUPR perlu melibatkan sektor swasta, akademisi,
dan lembaga penelitian guna mendorong inovasi
dan pasar menyediakan sistem dan layanan
sanitasi berketahanan iklim, termasuk proyek
percontohan opsi-opsi yang sesuai dengan kondisi
yang berbeda-beda di seluruh Indonesia (MT)
• PUPR perlu mengembangkan desain IPLT yang
lebih fleksibel untuk menghadapi kondisi iklim yang
berbeda-beda (permintaan layanan tinggi/pada
musim hujan, permintaan layananan rendah/pada
musim kemarau) (MT)
• PUPR disarankan untuk mengembangkan dan
mensosialisasikan prosedur operasi standar (SOP)
yang mendukung operasi yang fleksibel dan tepat
dari IPTL/IPALD yang ada, dll, selama kondisi cuaca
dan peristiwa yang berbeda-beda (MT)

6.3. Implikasi bagi aktor tingkat global
Indonesia adalah negara yang telah mengalami berbagai kejadian bencana akibat perubahan iklim yang
berdampak signifikan terhadap sanitasi. Pengalaman ini memberikan dasar pembelajaran yang penting
tentang bagaimana sektor sanitasi global yang lebih luas menangani perubahan iklim. Penelitian ini
menunjukkan pentingnya mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam perencanaan, program, dan
kebijakan sanitasi. Beberapa area kunci untuk aksi sektoral meliputi:
Terus mengembangkan kebijakan sanitasi perkotaan dan kerangka pemberian
layanan untuk menentukan karakteristik utama sistem sanitasi berketahanan iklim
yang mencakup aspek kelembagaan, operasional, teknis, keuangan, sosial, dan
lingkungan. Kerangka kerja yang disediakan dalam laporan ini memberikan titik awal
untuk upaya tersebut.
Mengembangkan penguatan indikator kerentanan sanitasi yang dapat digunakan
untuk menjustifikasi investasi di bidang sanitasi sebagai bagian dari upaya adaptasi
iklim yang lebih luas, dan untuk melacak kemajuan dalam mengatasi kerentanan.
Mengembangkan metode umum untuk penilaian risiko dan kerentanan, prioritas dan
pilihan untuk proyek investasi sanitasi, dari tingkat rumah tangga hingga investasi
pemerintah kota/kabupaten dan nasional.
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Mengembangkan, menguji coba, dan mengevaluasi infrastruktur sanitasi
berketahanan iklim dan opsi layanan untuk semua langkah dalam seluruh rantai
layanan, termasuk metode untuk mendorong penyerapan, pengembangan pasar, dan
pembiayaan.
Memberikan pelatihan untuk mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi dan
mengakses pembiayaan eksternal untuk iklim dan sanitasi. Meningkatkan kesadaran
akan pendanaan yang tersedia, mendukung persiapan proposal, dan proses lain
untuk mengakses pembiayaan.
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Seorang anak laki-laki
mencuci wajahnya di
depan rumah. Akses
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Sistem sanitasi
komunal, di pinggir
pantai yang ditinggikan.
Sistem ini dirancang
untuk adaptif terhadap
kenaikan permukaan
air laut.
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