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Visi:
“Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama
demi terciptanya sungai yang bersih, sehat dan produktif,
serta membawa manfaat berkesinambungan bagi seluruh masyarakat
di wilayah Citarum”.

CITA-CITARUM
Sejak beberapa tahun lalu, sejumlah instansi pemerintah
dan lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam
serangkaian dialog yang pada akhirnya dapat menghasilkan
Citarum Roadmap, yaitu suatu rancangan strategis berisi
hasil identifikasi program-program utama untuk
meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air dan
memulihkan kondisi di sepanjang aliran Citarum.
Hingga kini telah teridentifikasi sebanyak 80 jenis program
dengan perkiraan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp. 35
triliun yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, baik
itu anggaran pemerintah, kontribusi pihak swasta maupun
masyarakat, juga bantuan dari lembaga keuangan
internasional yang dilaksanakan secara bertahap dalam
waktu 15 tahun ke depan. Citarum Roadmap membutuhkan
pendekatan komprehensif, multi-sektor dan terpadu untuk
memahami dan memecahkan masalah kompleks seputar air
dan lahan di sepanjang aliran Citarum.
PRINSIP UTAMA PELAKSANAAN
Pelaksanaan program ini dilakukan melalui koordinasi dan
konsultasi antar para pemangku kepentingan, serta
mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menentukan
prioritas, rancangan hingga pelaksanaan.
Koordinasi Program dilakukan oleh Bappenas, sedangkan
lembaga pelaksana kegiatan tahap I dikordinasikan melalui
Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum
melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC),
dengan melibatkan berbagai Departemen dan Kementerian
terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten melalui
Dinas-Dinas terkait.

Laporan ini disusun oleh:
Penulis : Diella Dachlan, Nancy Rosma
Fotografer : Ng Swan Ti
Penata letak: Nancy Rosma
Laporan foto ini dapat diunduh di www.citarum.org
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Salah satu sudut Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi.
Sanitasi yang kurang baik seperti tidak adanya fasilitas MCK, tempat
sampah dan saluran pembuangan yang memadai, cepat atau lambat akan
berdampak pada kesehatan masyarakat.
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daftar isi

PETA & GRAFIK DI EDISI INI
Ÿ Peta Saluran Tarum (hal 13)

Cerita Sampul
Mencuci pakaian di Saluran Tarum adalah kegiatan harian
ketiga ibu rumah tangga ini. Walaupun ada kamar mandi,
namun tetap saja mereka sudah terbiasa melakukan
aktivitas di sini.

6

PERILAKU OH PERILAKU
Mengubah perilaku ini pun juga terbukti akan
membutuhkan waktu dan proses. Tetapi
perubahan memungkinkan pula dimulai dari hal
kecil terlebih dahulu.
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TENTANG UPAYA PERBAIKAN
AIR MINUM & SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT

PROSES AWAL SEBUAH UAPAYA
“Kami sudah duduk sama-sama dan telah
memutuskan untuk membuat septic tank
komunal” Kata Abdul Bais (45 tahun), warga
RT 2 dengan lancar. “WC-nya tetap akan dibuat
di dalam rumah masing-masing, tapi dari
kesepakatan 4 rumah akan membuat satu septic
tank komunal.”

MASYARAKAT SEHAT,
KESEJAHTERAAN MENINGKAT

18

Merupakan kebanggaan tersendiri bagi dirinya
dan rekan-rekannya apabila yang mereka
perjuangkan saat ini dapat berhasil dan
memberikan dampak bagi yang berarti untuk
memperbaiki kesehatan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
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BERKENALAN DENGAN
MASYARAKAT DESA PASIR TANJUNG
Cerita beberapa warga yang ditemui pada hari kami berkunjung ke desa tersebut
(29/9/2011).

Ibu Aca, Ibu Idin & Ibu Ina,

Edi Sunarya,

Kepala Badan Permusyawarahan
Desa Pasir Tanjung

Petani

Apai (29 tahun),

Saraswati (41 tahun),

Pedagang dan petani paruh waktu

Pemilik tanah lokasi WC Komunal

Roh (60),

Ibu Rumah Tangga

H.Muhammad Kenin (60 tahun),
Tokoh masyarakat
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Atim (37 tahun),

Pengusaha pengepul barang bekas

Oja (60),

Penggembala Kambing

Anwar (52),

Penggembala Sapi

Tanaman Eceng Gondok tumbuh di sepanjang Saluran Tarum.
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“PERILAKU
OH PERILAKU....”
Air limbah rumah tangga yang langsung
dibuang ke halaman belakang
menimbulkan genangan yang berpotensi
mengganggu kesehatan.

S

ampah dan limbah cair merupakan permasalahan
umum yang hampir serupa yang ditemui baik di
Citarum bagian hulu dan hilir, serta di berbagai
sungai lainnya di Indonesia yang kondisinya memprihatinkan.
Dibalik masalah sampah dan limbah cair tersebut,
sebenarnya ada permasalahan yang jauh lebih besar lagi,
yang patut menjadi sebuah refleksi bagi kita semua. Masalah
tersebut adalah perilaku. Perilaku membuang limbah ini
dimulai dari individu, rumah tangga, RT, RW, lalu para pelaku
usaha, industri dan lain sebagainya.
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Tidak heran jika uji kualitas air yang dilakukan di Sungai
Citarum menunjukkan betapa tercemarnya sungai ini, baik
dari zat pencemar yang berasal dari limbah domestik yang
berasal dari rumah-rumah tangga, hingga zat pencemar yang
berasal dari industri dan lainnya.
Pencemar ini juga berasal dari “sumbangan” anak-anak
sungai yang bermuara ke Sungai Citarum. “Sumbangan
pencemar” anak-anak sungai ini pun berasal dari saluransaluran pembuangan yang ada di rumah-rumah tangga
ataupun tempat usaha dan industri, yang lalu bermuara ke
anak-anak sungai ini.
Lalu pertanyaan logis berikutnya muncul, jika kita
menggunakan air dengan kualitas rendah ini, adakah efek
bagi kita untuk jangka pendek maupun jangka panjang?
Tanpa bermaksud saling menuding dan menyalahkan,
ternyata perilaku ini merupakan masalah umum dibalik
masalah limbah, serta masalah-masalah lingkungan lainnya
yang kita hadapi.
Lalu apa solusinya? Dari pengalaman yang ada, rupanya
peraturan dan sangsi hukum belum mampu untuk mencegah
perilaku buruk kita ini.
Mengubah perilaku ini pun juga terbukti akan membutuhkan
waktu dan proses. Tetapi perubahan memungkinkan pula
dimulai dari hal kecil terlebih dahulu.
Kesempatannya sama dengan seperti perilaku buruk kolektif
yang mencemari lingkungan. Perubahan perilaku yang baik
pun dapat dimulai dari tingkat individu, lalu keluarga, RT,
RW, serta berikutnya ke tatanan yang lebih tinggi, atau
sebaliknya? Dimulai dari tatanan yang tinggi terlebih dahulu?
Tidak menjadi masalah, yang penting adalah perubahan
perilaku ke arah yang lebih baik!.

“Helikopter”, idiom yang digunakan
oleh masyarakat sekitar untuk nama
tempat buang air besar tidak permanen
di bantaran Saluran Tarum Barat.
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Tentang Upaya
Perbaikan Air Minum
& Sanitasi Berbasis
Masyarakat

“Airnya berbau, bahkan tidak jarang kami harus
mengendapkannya dulu sebelum memakai. Warnanya kuning
dan berbau besi”, Hj. Nancy, warga Desa Pasir Tanjung.

Keterbatasan infrastruktur
memaksa warga Pasir Tanjung
menggunakan air yang
langsung diambil dari Saluran
Tarum maupun sumur bor
yang kualitas airnya buruk
untuk keperluan
sehari-hari seperti mencuci,
mandi, maupun untuk air
minum.
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mensuplai kebutuhan air baku
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Majangan

a

ay

S.

un

S.

Tambun

n

Bula

lan

u
S. Cib

ad

Rawamerta

Bendung bekasi
Bekasi

Cirandu

Ka
li W
ag
u

n
Pa

Cib
ad
ak

Flood

eet
S Cib

cun

li
Ka

Citapen

S.

Cib
an
ten
g

Srengseng

BEKASI

Kali Watu

au
ekasi-L
arang-B
way Cik

t Jaw

a

S. Blencong

Babakan

SUMEDANG

Air dari Waduk Jatiluhur dialirkan melalui Saluran Tarum ke arah Timur, Utara
dan Barat untuk digunakan sebagai pemenuhan air irigasi, industri maupun
sebagai sumber air minum khususnya bagi penduduk Jakarta.

liran Sungai Citarum untuk memasok air baku bagi
warga Jakarta, melalui Saluran Tarum Barat. Saluran
Tarum Barat sendiri panjangnya sekitar 68,3 km, dari
Bendung Curug di Karawang hingga Bendung Bekasi di Kota
Bekasi. Saluran Tarum Barat alirannya melewati tiga wilayah
administrasi, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi
dan Kota Bekasi.
Jika Anda menyusuri saluran Tarum ini di pagi hari atau sore
hari, maka terlihat aktivitas warga di sepanjang saluran ini
melakukan kegiatan sehari-hari. Mulai mencuci baju, mandi di
dermaga-dermaga kayu yang dibangun sendiri oleh warga,
membawa ternak seperti kambing dan sapi untuk minum air
dari saluran, hingga buang hajat di WC-WC darurat yang
dibangun seadanya.
WC ini dibangun dengan bahan kayu atau bambu dan diberi
selubung kain terpal atau bekas spanduk di sekelilingnya.
Bangunan WC seadanya semacam ini juga sering disebut
sebagai “helikopter”.
Salah satu permasalahan yang dihadapi penduduk yang
tinggal di sepanjang Sungai Citarum dan Kanal Tarum Barat
sangat kekurangan akses terhadap air bersih dan sanitasi
yang memadai. Perilaku buang air besar langsung ke Kanal
Tarum Barat menyebabkan kualitas air sangat rendah dan
tercemar oleh limbah rumah tangga.
Studi terhadap kualitas air menunjukkan bahwa praktek
sanitasi seperti itu menyebabkan Kanal tercemar. Sepanjang
Sungai Citarum dan terutama sekitar Kota dan Kabupaten
Bandung, juga terdapat banyak limbah rumah tangga dan
limbah industri yang dibuang langsung ke Sungai Citarum.
Ini menyebabkan tingginya angka penyakit yang diakibatkan

oleh buruknya kualitas air di kalangan penduduk, terutama
perempuan dan anak-anak, akibat mengkonsumsi air yang
tidak layak pakai dan menggunakan sanitasi yang minim
dan tidak memadai.
Permasalahan sanitasi ini pun sudah teridentifikasi dalam
identifikasi permasalahan Citarum. Dalam Program
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Citarum
(ICWRMIP). Salah satu komponen program untuk
mengatasi permasalahan sanitasi ini berada pada subkomponen 2.3 yaitu Dukungan bagi prakarsa masyarakat
dan LSM dalam perbaikan air minum dan sanitasi.
Sebagai pelaksananya adalah Direktorat Penyehatan
Lingkungan dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian
Kesehatan dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan
daerah serta masyarakat.
Tujuan ICWRMIP sub komponen 2.3 adalah meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi jumlah
penderita penyakit yang diakibatkan oleh air dan sanitasi
yang buruk pada masyarakat sepanjang bantaran Saluran
Tarum Barat (STB) melalui peningkatan ketersediaan air
bersih, sanitasi dan peningkatan perilaku pola hidup
bersih dan sehat berbasis masyarakat.
Program ini menitikberatkan pada pendekatan tanggap
terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive
approach), penyediaan air bersih, sanitasi, dan peningkatan
perilaku higienis. Metode ini dilaksanakan dengan mengacu
pada program yang sudah dan sedang berjalan (WSSLIC,
CWSH, dan SANIMAS) dan bekerjasama dengan LSM dan
komunitas yang sudah aktif di sekitar daerah kerjanya.
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Warga berdiskusi dan mengemukakan aspirasinya
untuk menentukan rencana kegiatan perbaikan
sanitasi di lingkungannya.
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Tahap Awal

Hasil Yang Ingin Dicapai

Dari sembilan kabupaten dan tiga kota yang berada dalam
wilayah sungai Citarum, maka dalam tahap awal,
Kementerian Kesehatan menjalankannya di tiga daerah di
kawasan hilir, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan
Kabupaten Karawang. Kementerian Kesehatan bekerjasama
dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Dinas Kesehatan
kabupaten/kota serta masyarakat. Kegiatan yang dilakukan
berupa:
Ÿ Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
kelembagaan lokal.
Ÿ Peningkatan perilaku higiene dan sanitasi.
Ÿ Pembangunan akses air bersih dan sanitasi di sepanjang
Saluran Tarum Barat.
Ÿ Penerapan dukungan pengelolaan proyek.

Hasil yang ingin dicapai oleh program ini adalah:
(1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan ketersediaan sumber air bersih dan sanitasi
melalui koordinasi yang terintegrasi antara semua lintas
sektor terkait.
(2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan,
memelihara hingga monitoring dan evaluasi dalam
penyediaan sumber air bersih dan sanitasi.
(3) Meningkatkan kapasitas lokal (baik pemerintah daerah
maupun masyarakat) dalam penyediaan air bersih dan
sanitasi berbasis masyarakat.
(4) Meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan jangka panjang
pem-bangunan sarana air bersih dan sanitasi berbasis
masyarakat.

Selain membuang limbah rumah tangga melalui saluran drainase
sederhana (1), minimnya pengelolaan sampah padat juga menjadi
sumber pencemaran di Saluran Tarum (2). Ironisnya, kurangnya
ketersediaan air bersih memaksa warga juga menggunakan air dari
saluran tersebut sebagi air baku untuk kebutuhan sehari-hari (3) (tiga
foto kiri atas). Pendekatan metode CLTS dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan ini.

Salah satu metode CLTS adalah Praktek Kegiatan
Simulasi Pemicu seperti yang sudah dilakukan di
Kabupaten Karawang. Tujuannya adalah memicu
kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup
bersih dan sehat.
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Proses Awal
Sebuah Upaya
Warga tetap rela berkontribusi dengan dananya sendiri,
walaupun sedikit untuk membangun fasilitas sanitasi di
rumahnya.
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“Kami berkumpul biasanya sekitar seminggu atau dua minggu
sekali atau tergantung kebutuhan. Kadang fasilitator datang
ke sini setiap hari, kami malah senang”.
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Pak Hasim (56 tahun), warga dan ketua RT 2/RW 12 Desa
Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten
Bekasi, tak sabar ingin segera pembangunan kamar mandi
dan WC-nya dibangun.
Ditemui hari itu (29/9/2011), Pak Hasim beserta sekitar 10
warga RT 2 lainnya berkumpul dan dengan bangga
menunjukkan pemetaan yang menggambarkan situasi dan
kondisi desanya. Peta itu dibuat oleh warga sendiri, dan itu
amat membanggakan warga yang terlibat ikut dalam
pembuatannya, yang didampingi oleh para fasilitator
pendamping dari Kementerian Kesehatan.
“Kami sudah duduk sama-sama dan telah memutuskan untuk
membuat septic tank komunal” Kata Abdul Bais (45 tahun),
warga RT 2 dengan lancar. “WC-nya tetap akan dibuat di
dalam rumah masing-masing, tapi dari kesepakatan 4 rumah
akan membuat satu septic tank komunal.”
Menurut Pak Bais, demikian beliau dipanggil oleh warga
lainnya, Septic tank berukuran 1 x 1,5 meter dengan
kedalaman 1,5 meter itu itu pemeliharaannya akan dilakukan
cukup dalam 3 sampai 4 tahun sekali untuk penyedotan
dengan iuran yang akan ditanggung bersama.
Bagaimana dengan selama ini? Dimanakah Pak Bais, Pak
Hasim beserta warga lainnya membuang hajat?
Dengan sigap, kedua Bapak tersebut memimpin kami menuju
belakang rumahnya. Ada sekitar 5 rumah sederhana
berdinding bambu dan berlantai tanah di sekitar lokasi yang
menjadi pertemuan warga hari itu. Rata-rata mereka memiliki
hubungan sanak saudara.
Di belakang rumah milik Pak Hilman (48 tahun) dan istrinya
Jubaedah (32 tahun), terdapat sebuah bangunan yang

Marwanto, salah satu District Consultant
Team, yang bertugas di Kabupaten Bekasi.

1. Inilah lubang yang kami gunakan untuk buang air besar sehari-hari.
2. Air tampungan yang diambil dari Saluran Tarum digunakan untuk
mencuci baju, mencuci peralatan rumah tangga dan mandi. Tidak
jarang sekaligus juga digunakan untuk minum serta memandikan
ternak.
3. “Jamban” ini merupakan WC sederhana yang masih banyak
digunakan warga di sini.
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didirikan dari 4 tiang bambu dengan luas sekitar 1 meter.
Bangunan ini tidak berdinding, namun selembar plastik
bening dan papan setingi sekitar 40 cm diperuntukkan
sebagai penutup untuk melindungi orang yang berada di
dalamnya agar ketika melakukan “hajat”, tidak terlihat
sepenuhnya oleh orang lain yang kebetulan melintas.
“Ini cubluk kami, digunakan bersama” Kata Pak Hilman.
Beliau masuk ke dalam “bangunan” berlantai tanah tersebut.
Ada lubang kecil se-ukuran kurang dari setengah meter,
yang ditutupi oleh papan yang diberi kayu sebagai tongkat
untuk pemindah “tutup” WC. “Lubang cubluk ini dalamnya
sekitar 1,5 meter. Kalau sudah penuh, tinggal kami timbun
dan kami gali lagi lubang lain untuk cubluk baru”, Pak Hilman
menerangkan.
Pak Hilman heran karena sumurnya yang dibangun sekitar
50 meter dari lokasi cubluk itu airnya berbau. Karena itu,
beliau memutuskan untuk menutup sumurnya. Hal itu
ternyata karena jarak sumur dan cubluk terlalu dekat, hingga
rembesan air kotor meresap masuk ke dalam tanah dan
sumur, sehingga mempengaruhi kualitas air sumur yang
digunakan oleh Pak Hilman dan keluarganya.
Selain itu, warga juga memasang pipa untuk mengalirkan air
saluran Tarum langsung ke rumah. Biasanya digunakan
untuk mencuci baju dan peralatan rumah tangga serta mandi
dan memandikan ternak.
Menurut Pak Marwanto, District Consultant Team, yang
bertugas di Kabupaten Bekasi, pola membuang air
sembarangan ini sangat mudah ditemukan di desa ini.
Perilaku ini bukan hanya membuang hajat di saluran air
Tarum dengan menggunakan “helikopter”, melainkan juga di
semak-semak dan kebun, bahkan juga di kuburan!.

2
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Masyarakat didampingi oleh para fasilitator merencanakan sistem
sanitasi di Desa Pasir Tanjung berdasarkan atas usulan dan aspirasi
dari mereka sendiri.

“Kalau di semak-semak dan kuburan, biasanya warga buang
hajatnya setelah hari gelap, agar tidak terlihat” Kata Pak
Marwanto. Atau jika berjalan di seputar desa, dan tercium
bau “khas” kotoran, maka agar lebih berhati-hati melangkah,
karena bisa saja terinjak.
Data Awal
Data pendataan awal di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dilakukan oleh tim
fasilitator distrik Kementerian Kesehatan untuk sub-komponen
2.3 ICWRMIP.
Dari pendataan yang dilakukan di RT 7 hingga RT 13/RW 4
Desa Pasir Tanjung, diketahui dari total penduduk 3,235 jiwa
di 7 RT tersebut, untuk akses membuang air penduduk
adalah sebagai berikut: sekitar 343 jiwa menggunakan kolam
untuk buang air, 110 jiwa menggunakan sungai serta 275
jiwa melakukannya di kebun. Sedangkan baru sekitar 258
jiwa yang sudah menggunakan fasilitas sanitasi baik di
rumahnya, maupun sanitasi umum.
Sosialisasi
Proses sosialisasi langsung ke desa berjalan sejak bulan Juni
2011 ini. Dalam setiap kabupaten daerah lokasi program,
kementerian kesehatan dibantu oleh dinas kesehatan
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kabupaten serta tim fasilitator. Tim fasilitator terdiri dari
District Consultant Team (2 orang) serta Community
Facilitation Team (3 orang). Masing-masing anggota tim
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi
masyarakat dalam masalah kesehatan, air dan sanitasi.
Di Kabupaten Bekasi, selain desa Pasir Tanjung, pada tahun
2011 ini, direncanakan ada dua desa lainnya yang menjadi
lokasi target program, yaitu desa Hegar Mukti serta desa
Jaya Mukti. Pada tahun 2012 nanti, dua desa yang akan
masuk dalam program adalah desa Cibatu dan desa Pasir
Sari.
Metode yang digunakan untuk sosialisasi menggunakan
berbagai tehnik, salah satunya adalah Community-Led Total
Sanitation (CLTS). Tehnik ini melatih keterampilan memicu
dan memfasilitasi pendekatan CLTS dengan cara
mempraktikkan secara langsung di masyarakat, dengan
menggunakan motivasi, kadang melalui permainan dan
praktek langsung, berbeda dengan tehnik penyuluhan biasa
yang umum dilakukan. Pelatihan ini diharapkan akan
mengatasi permasalahan buang air besar sembarangan dan
sistem sanitasi warga yang memadai.
“Kami berkumpul biasanya sekitar seminggu atau dua minggu
sekali atau tergantung kebutuhan. Malah kadang fasilitator
datang ke sini setiap hari, kami malah senang” Kata Pak
Bais, sambil menunjuk Pak Marwanto, yang memang sering
berkeliling di desa-desa dampingan.
Tetap Rela Berkontribusi
Menurut Pak Bais dan Pak Hilman, RT 12 yang berpenduduk
sekitar 477 jiwa atau 147 kepala keluarga ini termasuk
miskin. Sangat sedikit yang memiliki fasilitas sanitasi di dalam
rumahnya. Hal itu pun terlihat dari pemetaan yang dilakukan
masyarakat ketika mengidentifikasi kondisi desanya.
“Kategori miskin bagi kami, ya kami lihat dari rumahnya, dari
pekerjaannya dan dari usahanya. Kalau seperti ini, rumahnya
lantai tanah semua dan kelihatan rombeng, masa mau
dikatakan kalau kami ini kaya raya” Kata Pak Hilman,
ditimpali oleh tawa warga lainnya.
Meskipun demikian, menurut Pak Bais, beliau tetap rela untuk
berkontribusi dengan dananya sendiri, walaupun sedikit,
untuk membangun fasilitas sanitasi di rumahnya. “Kan kami
yang akan pakai dan kami yang senang” Kata Pak Bais
ringan.
Pak Bais mengatakan, beliau sangat senang dengan adanya
program sanitasi ICWRMIP ini. “Kami berterima kasih sekali
karena kami sudah didatangi, diajak dan diajarkan untuk
hidup sehat, serta dibantu untuk memiliki fasilitas sanitasi di
rumah serta lingkungan RT kami. Mudah-mudahan desa kami
ini bisa terus maju, berkembang dan sejahtera”.

Tandon penampung air ini menjadi tampungan air sementara yang
diambil melalui sumur pompa.

Air yang berasal dari sumur bor ini meninggalkan endapan
berwarna kuning dan berbau besi.

Untuk memperoleh air bersih dengan menggunakan sumur bor pompa,
warga paling tidak harus menyediakan biaya sekitar 3 juta rupiah, jumlah
yang cukup besar bagi warga di desa ini.

Kebanyakan air yang digunakan sehari-hari diambil langsung dari
Saluran Tarum melalui pipa-pipa yang disalurkan ke permukiman
warga.
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MASYARAKAT SEHAT,
SEJAHTERA MENINGKAT

Siti Aisyah, Community Facilitator Team
(CFT) Bidang Kesehatan Masyarakat.

“Senang rasanya jika masyarakat bisa hidup lebih sehat,
pasti kesejahteraan mereka juga akan meningkat”. Demikian
angan-angan yang disampaikan oleh Siti Aisyah yang lebih
akrab disapa dengan Ai, salah seorang Community Facilitator
Team (CFT) ketika ditemui di sela-sela kegiatannya
mendampingi masyarakat Desa Pasir Tanjung Kabupaten
Bekasi.
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Para Fasilitator pendamping masyarakat di Kabupaten Bekasi, 2 orang
District Fasilitator Team (berdiri belakang) dan 3 orang Community
Facilitator Team (duduk depan).

Desa ini merupakan salah satu lokasi dalam lingkup kegiatan
program ICWRMIP khususnya Sub Komponen 2.3 yaitu
Dukungan Prakarsa Masyarakat dan LSM untuk Perbaikan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang berada di bawah
naungan Kementerian Kesehatan.
Lokasi desa ini tepat berada di Bantaran Saluran Tarum
Kanal Barat, salah satu saluran dari Sungai Citarum yang
mensuplai kebutuhan air baku Jakarta. Tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat
melalui pengembangan sistem sanitasi berbasis masyarakat
dan perbaikan perilaku hidup sehat. Nantinya di desa ini akan
di bangun sistem sanitasi komunal, pengadaan air bersih dan
penanganan sampah terpadu. Selain Desa Pasir Tanjung,
desa lain di Kabupaten Bekasi yang juga termasuk dalam
kegiatan ini adalah Desa Hegar Mukti dan Desa Jaya Mukti.
Bersama dengan dua rekan lainnya sesama Community
Facilitator yaitu Istiqomah dan Asep Fajar Supriatna mereka
bahu membahu mendampingi masyarakat desa

merencanakan sistem sanitasi. Ai mendampingi masyarakat
khususnya di bidang Kesehatan Masyarakat.
Tugasnya adalah memberikan pengetahuan kepada warga
untuk memperbaiki perilaku hidup sehat. Programnya dikenal
dengan nama Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta
Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Mantan perawat ICU dari
salah satu rumah sakit di Bekasi, dan jebolan dari Fakultas
Kesehatan Masyarakat ini tersentuh hatinya ketika melihat
lingkungan di sekelilingnya belum sadar sepenuhnya akan
arti kesehatan.
Ai memang merupakan warga asli dari Desa Pasir Tanjung,
ia juga sempat mengalami masa-masa ketika dia juga masih
bersama dengan warga lainnya melakukan aktivitas MCK di
pinggir kali. “Bukan murni dari kondisi ekonomi, namun
memang kebiasaan dan perilaku masyarakat yang sudah ada
sejak jaman dahululah yang susah untuk dirubah”, tuturnya.
Tidak Terpaku Waktu
Maka saat ini Ai terpanggil untuk mengabdikan diri bergabung
dengan kegiatan ini agar masyarakat di sekitarnya bisa hidup
lebih baik. Bekerja dengan masyarakat memang banyak
tantangannya.
”Kapan masyarakat membutuhkan kami, maka kami harus
siap, tidak terpatok dengan jam kerja pada umumnya,
misalnya pertemuan pada malam hari”, imbuh Ai. Pertemuan
pengajian, PKK, arisan maupun Posyandu dimanfaatkan Ai
untuk memberikan materi penyuluhan tentang kesehatan. Ai
memahfumi, tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah
menjadi salah satu penyebab kurang sadarnya masyarakat
akan arti pentingnya hidup sehat. Harapannya jika perilaku
masyarakat bisa berubah, kesehatan lebih baik, maka
nantinya kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat.

Isti bertugas untuk menggali permasalahan, usulan dan apa
sebenarnya yang diinginkan masyarakat dari kegiatan ini.
“Kalau kegiatan ini memang benar-benar berdasarkan dari
aspirasi mereka diharapkan keberlanjutan dari kegiatan ini
dapat terjaga dengan baik”, ujarnya. “Jangan sampai jika
kegiatan ini sudah selesai apa yang sudah dibangun bersama
terlantar sia-sia tidak dirawat dan tidak dipergunakan dengan
baik karena masyarakat tidak merasa memiliki dan
bertanggung jawab dengan apa yang sudah diupayakan
dengan kerja keras”, kata Isti.
Sama dengan Ai, terjun di dunia masyarakat memang
memberikan warna tersendiri bagi wanita 2 dari 3 bersaudara
berusia 28 tahun ini. Tantangannya pun tidak sedikit, awalnya
warga masih belum yakin sepenuhnya mengenai kegiatan ini.
Namun dengan pendekatan yang kekeluargaan akhirnya
masyarakat saat ini sudah lebih mudah untuk diajak bekerja
sama. “Seperti menemukan keluarga baru”, tambah Isti
bersemangat.
Masyarakatpun tidak sungkan-sungkan lagi memberikan
pendapat dan usulan mereka. Ini dapat dilihat dari senda
gurau mereka dengan masyarakat setempat ditengah-tengah
acara rembug warga dalam perencanaan perbaikan sanitasi
di lingkungan setempat. “Mudah-mudahan kerja keras kami
nanti sebanding dengan hasil yang diharapkan, agar
lingkungan nantinya bisa lebih bersih dan masyarakat hidup
lebih sehat”, begitu harapannya.

Asep Fajar Supriyatna, Community
Facilitator Team (CFT) Bidang Teknis.

Menampung Ide

Istiqamah, Community Facilitator Team
(CFT) Bidang Permberdayaan
Masyarakat.

Selaras dengan apa yang dilakukan dengan Ai, Isti, panggilan
akrab Istiqamah adalah fasilitator pendamping di bidang
pemberdayaan masyarakat. Ia menuturkan bahwa dalam
kegiatan ini masyarakat diajak untuk ikut memberikan
kontribusi yang bertujuan agar masyarakat juga merasa
terlibat langsung dan merasa bertanggung jawab dalam
pelaksanaannya.

Fasilitator Asep Fajar Supriyatna, pemuda yang kerap
dipanggil Asep ini juga menuturkan hal yang senada.
Berbeda dengan Ai dan Isti yang melakukan pendampingan
kesehatan, maka Asep lebih pada memberikan
pendampingan di bidang teknis.
Nantinya di Desa Pasir Tanjung ini akan ada sistem
penyediaan air bersih 2 unit, sistem sanitasi komunal 3 unit
dan sistem pengelolaan sampah 1 unit. Asep-lah yang
bertugas mendampingi masyarakat menyusun rencana
teknisnya.
“Apa yang akan dibuat oleh masyarakat ini harus dari usulan
mereka sendiri, apa yang mereka mau mereka sendirilah
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yang menentukan”, kata Asep. Tugas fasilitator pendamping
juga menampung ide-ide dan usulan masyarakat.
Mengumpulkan masyarakat adalah tantangan terbesar bagi
pemuda asal Majalengka ini. Latar belakang pekerjaan
masyarakat yang mayoritas petani, membuat jam pertemuan
kadang tidak menentu. “Saya sekarang tinggal di kawasan
sekitar sini, selain jarak yang tidak terlalu jauh, rasanya
senang tinggal dekat dengan masyarakat”, ujar Asep
tersenyum. Asep menambahkan, merupakan kebanggaan
tersendiri bagi dirinya dan rekan-rekannya apabila yang
mereka perjuangkan saat ini dapat berhasil dan memberikan
dampak bagi yang berarti untuk memperbaiki kesehatan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga fasilitator ini merupakan tim fasilitator masyarakat yang
bekerja di tingkat desa dan dibawahi oleh tim konsultan
tingkat kabupaten. Sebelum terjun ke lapangan mereka
diberikan pelatihan mengenai materi-materi yang akan
disampaikan ke masyarakat oleh tim tersendiri yang telah
ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dalam kerangka
kegiatan Pengelolaan Citarum terpadu atau ICWRMIP.
Hartono, satu dari dua District Facilitator Team berharap agar kegiatan
ini dapat selesai sesuai dengan target yang ditentukan (kanan).
Fasilitator mendampingi masyarakat dalam merencanakan sistem
sanitasi di desanya (bawah).
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Berkenalan Dengan Masyarakat
Desa Pasir Tanjung
Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, terletak di sisi Saluran
Tarum Barat, yang dekat dengan perbatasan Kabupaten Karawang. Keberadaan saluran air,
membuat kehidupan sebagian besar warga pun berkisar di seputar saluran untuk kehidupan
sehari-harinya. Berikut ini adalah cerita beberapa warga yang ditemui pada hari kami
berkunjung ke desa tersebut (29/9/2011).

Mencuci pakaian di saluran
Tarum adalah kegiatan
harian ketiga ibu rumah
tangga ini. Meskipun di
rumah, ada kamar mandi,
tetapi mencuci di saluran
memberikan hiburan lain
berbentuk kebersamaan,
berbagi cerita dan gosip
terbaru seputar desa dan
sanak saudara.
“Lagipula, kita tidak perlu
menuangkan air ke ember.
Air sudah langsung tersedia
dan berlimpah. Mencuci
bersama-sama
menyenangkan, cucian
banyak jadi tidak terasa.”

Ibu Aca, Ibu Idin dan Ibu Ina

Ibu Rumah Tangga

Cerita Sampul

Apai (29 tahun),

Pedagang dan petani paruh waktu.

Ditemui ketika sedang mengambil
air dari saluran air dengan alat
penyiram yang terbuat dari
kaleng yang dimodifikasi. Memiliki
seruas tanah seluas 50 m2 di
samping warungnya, Apai dapat
menanami hingga 100 pokok
pohon sawi. “Jika dijual,
harganya seikat atau satu pohon
sekitar Rp 2,000. Sawi dapat
dipanen sekitar sebulan dari
sejak ditanam. Sekali panen bisa
dapat antara Rp 150,000 hingga
Rp 200,000. Lumayan untuk
tambahan” Apai menjelaskan.
Merawat tanaman sawi tidak
terlalu sukar, menurut Apai hanya
perlu disiram dua kali sehari, pagi
dan sore.
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Pada musim kemarau, menurut H.Muhammad Kenin dan
istrinya, Nancy (45 tahun), air berubah warna menjadi keruh
dan kekuningan. Tapi bagi mereka, yang menjadi masalah,
bukan hanya air, namun polusi udara dari limbah yang
dibuang dari Rest Area yang berada persis di depan rumah
mereka dan dibatasi oleh tembok. “Limbahnya sepertinya
limbah sisa-sisa makanan dan kotoran manusia dari toilet,
bukan limbah industri, dibuang langsung ke saluran terbuka.
Tetapi yang namanya proses pembusukan, baunya sangat
menyengat, apalagi ketika siang hari seperti sekarang ini,
Anda dapat mencium sendiri kan “wangi”nya”, kata
H.Muhammad Kenin.

H.Muhammad Kenin, (60 tahun)
Tokoh Masyarakat

Ketika sosialisasi program dimulai di Desa Pasir Tanjung,
maka salah satu orang yang paling sibuk adalah Edi
Sunarya atau Pak Edi, sebagai salah satu aparat desa
setempat. Bersama tim fasilitator distrik, Pak Edi sering ikut
berkeliling desa untuk mengikuti acara pertemuan,
sosialisasi dan kordinasi.

Edi Sunarya,

Kepala Badan Permusyawarahan
Desa Pasir Tanjung

Saraswati (41 tahun)

Pemilik tanah lokasi WC Komunal
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Di belakang rumah milik Saraswati, terdapat WC dan kamar
mandi yang dibangun oleh program pembangunan berbasis
masyarakat. Bangunan dua pintu ini tidak besar, sekitar 2 x
10 meter, tetapi manfaatnya sangat besar, karena warga
yang biasanya buang air di cubluk (galian lubang untuk buang
air dan ditimbun jika sudah penuh) atau di saluran irigasi, kini
buang air di WC komunal. Dalam sehari, bisa 10 orang yang
memakai WC-nya. Selain anggota keluarganya, juga para
tetangga seputar rumahnya. Ada sedikit ganjalan yang
dirasakan oleh Saraswati dan keluarganya, adalah masalah
pembersihannya. Sejauh ini belum ada kontribusi iuran
kebersihan dari tetangga, karena menganggap bangunan itu
adalah milik bersama. “Setidaknya, saya berharap agar
dibantu dalam pembersihannya oleh sesama pemakai.
Apalagi mereka seringkali lupa menyiram jika selesai buang
hajat. Sayang kan kalau jadi kotor dan menjijikkan, dan
akhirnya bangunan jadi tidak terawat.” Kata Saraswati, yang
mengaku membayar listrik sebulan sekitar Rp 100,000
dengan adanya tambahan biaya listrik dari bangunan WC
komunal di belakang rumahnya itu.

Baru menjalankan usahanya sekitar tiga tahun dan
persis berlokasi di samping rumahnya, Atim
mengaku bahwa usahanya cukup berkembang.
Sampah tidak pernah kekurangan, ada saja yang
datang mengantarkan atau sesekali Atim yang
menjemputnya. Dari kardus, botol air minum plastik
hingga besi-besi tua, penghasilan kotor Atim adalah
sekitar Rp 4 juta. Kini, dari berusaha jual beli barang
bekas, Atim bisa merekrut tiga karyawan untuk
membantunya.

Oja, (60 tahun),

Atim (37 tahun),

Petani

Pengusaha pengepul
barang bekas

Menurut Oja, ternak yang sedang bunting akan sangat baik jika
diberikan daun eceng gondok sebagai tambahan pakan. Hal ini sudah
sering ia lakukan dan ternaknya terlihat tampak sehat, termasuk
anakannya. Eceng gondok tumbuh subur di sepanjang saluran
Tarum, tinggal mengambil saja. Selain eceng gondok, Oja juga
memanfaatkan saluran untuk memancing ikan tawes untuk tambahan
lauk, atau kadang dijual.

Setiap hari, Roh menggembalakan enam ekor kambingnya.
Hal ini berlangsung baru sejak setahun. Untuk rumput, Roh
tinggal membawa rombongan kecil-nya itu ke belakang
sebuah tempat pengumpulan barang bekas. Ada sebidang
tanah yang berumput cukup tebal dan semak belukar lain
yang digemari oleh kambing-kambingnya. Dari tanah
tersebut, hanya perlu membawa kambingnya sekitar 250
meter ke saluran air, agar kambingnya dapat minum.
Menurut Roh, beliau belum rela untuk menjual kambingkambingnya sampai saat ini.

Roh (60 tahun),

Penggembala Kambing
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Anwar (52 tahun),
Penggembala Sapi

Selama 10 tahun terakhir, Anwar menggembalakan sapi.
Cara kerjanya seperti layaknya orang kerja, yaitu dari jam 9
pagi hingga jam 5 petang, setiap hari. Bedanya, Anwar tidak
mengenal akhir pekan atau berlibur, karena sapi-sapinya
perlu makan dan minum. Berbekal sebilah kayu tipis, Anwar
mengawal sapi-nya mencari makan di sepanjang saluran

irigasi. Rumput tidak perlu mengambil, karena dimanapun
sapi dapat berhenti untuk memamah rumput atau tanaman
lainnya. Sedangkan, jika haus, sapi-nya hanya perlu berhenti
di pinggir saluran untuk minum. Kini Anwar memiliki 10 ekor
sapi, yang kadang dijualnya pada hari-hari penting seperti
ketika lebaran.
Sapi-sapi ini makan rumput dan minum di dekat tempat
pembuangan limbah di Saluran Tarum Barat.
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Tanaman Eceng Gondok yang tumbuh subur, terkadang menjadi
permasalahan ketika batang-batangnya tersangkut di pintu air dan
menghambat aliran air.
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Air limbah dari aktivitas rest area
yang masuk ke Saluran Tarum Barat

Belum adanya sistem pengelolaan sampah dan kurangnya
dukungan infrastruktur menyebabkan permasalahanpermasalahan kebersihan lingkungan.

Pipa-pipa pembuangan limbah dari kawasan
permukiman banyak ditemui di sepanjang aliran
Saluran Tarum Barat.

Kebersihan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap
tingkat kesehatan warga yang tinggal di sekitarnya.

Di saat musim hujan lubang ini digunakan sebagai
tempat penampungan air yang dimanfaatkan untuk
kehidupan sehari-hari.

Hujan yang tidak turun selama beberapa bulan terakhir,
menyebabkan tanah di daerah ini mencadi kering dan
pecah-pecah.

WC sederhana ini masih banyak ditemui di
Desa Pasir Tanjung

Air sumur ini apabila hendak digunakan harus diendapkan
terlebih dahulu karena berbau dan berwarna kuning.
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