PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kota Balikpapan dengan luas 503,30 Km2 dengan topografi perbukitan (70%)
dan dataran landai di tepi laut (30%). Secara administrasi terbagi dalam 5 (lima)
wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan
Balikpapan Timur. Dengan jumlah penduduk tahun 2008 penduduk Kota Balikpapan
berjumlah 526.963 jiwa atau meningkat sebesar 2,22% dari jumlah penduduk tahun
2007 (Bappeda, 2009). Sebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Balikpapan
Selatan mencapai 34,33%. Kepadatan penduduk terpusat di pusat kota yaitu di
Kecamatan Balikpapan Tengah dengan kepadatan mencapai 9.761,16 jiwa per Km2.
Distribusi penduduk Kota Balikpapan dapat dikatakan memusat wilayah tertentu
yaitu di Kecamatan Balikpapan Tengah. Kecamatan. Balikpapan Tengah dengan luas
11,07 Km2 dihuni oleh 108.056 jiwa, atau dengan kepadatan penduduk sekitar
9.761,16 jiwa per Km2 sedangkan Kecamatan Balikpapan Barat dengan wilayah
terluas 179,95 Km2 hanya dihuni oleh 88.132 jiwa atau dengan kepadatan penduduk
sekitar 489,76 per Km2.
Dengan jumlah penduduk tersebut, Kota Balikpapan memiliki berbagai
permasalahan. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan, pada tahun 2008 jumlah
kasus penderita penyakit berbasis lingkungan masih cukup tinggi yaitu mencapai
13.611 jiwa, walaupun jumlah penderita pada tahun 2009 menurun menjadi 12.759
jiwa. Dari jumlah tersebut, diare merupakan jenis penyakit yang dominan yaitu
mencapai 8.860 jiwa. Masih tingginya penderita diare menjadi indikator bahwa
kualitas lingkungan Kota Balikpapan masih rendah. Kualitas lingkungan yang rendah
ini disebabkan karena kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat.
Selain permasalahan tersebut, permasalahan lainnya yaitu sistem drainase
yang terbuka dengan beban air berasal dari air hujan dan buangan limbah rumah
tangga serta belum meratanya sistem drainase menyebabkan beberapa drainase
tidak berfungsi secara maksimal akibat banyaknya sedimen yang menumpuk pada
saluran drainase yang menyebabkan sering

terjadinya genangan air.

Menurut
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Bappeda Kota Balikpapan ( 2007) daerah genangan di Kota Balikpapan mencapai
35,22 Ha.
Permasalahan sanitasi lainnya di Kota Balikpapan yaitu belum menyeluruhnya
pengelolaan air limbah domestik. Menurut Dinas Kesehatan (2000), sistem jamban
berupa tangki septic hanya sekitar 59,4 3%, dimana 30,37 % merupakan jamban
cubluk dan sisanya 9,84% menggunakan jamban umum dan perairan terbuka. Di
salah satu tempat Kecamatan Balikpapan Barat khususnya di Kelurahan Kariangau
masih dijumpai masyarakat yang membuang kotoran di kebun dan hutan. Tentunya
ini menjadi cermin bagaimana pembangunan sanitasi di Kota Balikpapan yang belum
merata dan belum prioritas sehingga lebih dari 50% penduduk masih buang kotoran
langsung ke badan air atau tanah. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya
kesadaran

masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah

disediakan. Bisa jadi fasilitas penampungan sampah masih belum tersedia dan
kurangnya sosialisasi tentang kesehatan lingkungan membuat masyarakat tidak
peduli terhadap lingkungan sekitarnya
Pemerintah Kota Balikpapan bukan tidak melakukan tindakan apapun untuk
memperbaiki kondisi tersebut di atas. Berbagai program pembangunan sanitasi
dilaksanakan namun masih bersifat sporadis sebagai tindakan kuratif terhadap suatu
permasalahan, tidak terintegrasi dan kurang memberdayakan masyarakat.
Banyaknya data-data sanitasi yang ada namun tidak terdokumentasi dengan baik
menyebabkan program-program pembangunan sanitasi kurang efketif, efisien dan
kurang tepat sasaran sehingga meskipun banyak dilakukan pembenahan sanitasi
namun belum mampu melayani masyarakat secara menyeluruh. Masalah ego
kelembagaan dan pendanaan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan
sanitasi selain sanitasi belum menjadi program prioritas. Mekanisme dan
perencanaan pembangunan sanitasi selama ini dilaksanakan oleh masing-masing
instansi tanpa adanya komunikasi dan koordinasi terpadu sehingga apa yang telah
dilakukan tidak mampu membenahi kondisi sanitasi secara menyeluruh.
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Maksud dan Tujuan
Maksud
Strategi Sanitasi Kota dimaksudkan sebagai acuan strategi Pemerintah Kota
Balikpapan dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program-program
pembangunan sanitasi dasar meliputi air minum, air limbah, drainase dan
sampah baik jangka pendek maupun jangka menengah.
Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Strategi Sanitasi Kota Balikpapan 2011-2016
adalah :
1. Menentukan visi dan misi pembangunan sanitasi Kota Balikpapan
2. Menetapkan tujuan dan sasaran sanitasi kota Balikpapan
3. Menyusun rencana program dan rencana prioritas program jangka
pendek dan jangka panjang dari semua aspek dalam rangka terlaksananya
visi dan misi pembangunan sanitasi kota Balikpapan secara komprehensif,
berkelanjutan dan partisipatif untuk mencapai target minimal layanan
sanitasi mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM), Millenium
Development Goals (MDGs).

ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA
Gambaran Umum Sanitasi Kota Balikpapan
A. Kesehatan Lingkungan Kota
Berdasarkan kriteria sehat

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia No.829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan
Perumahan, pada tahun 2009, kondisi kesehatan rumah tinggal di Kota Balikpapan
87% dinyatakan sehat dan 13% tidak sehat. Jumlah rumah tidak sehat terbanyak
tersebar di Kecamatan Balikpapan Utara (22%) dan Kecamatan Balikpapan Timur
(20%). Berdasarkan kriteria rumah sehat dan tidak sehat tersebut sebagaimana
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Dari setiap rumah, jumlah rumah dengan pekarangan sehat sebanyak 74,2%
dan tidak sehat adalah 25,8%. Jumlah pekarangan tidak sehat terbanyak di
Kelurahan Balikpapan Selatan (33%) dan Balikpapan Timur (30%). Sedangkan kondisi
kesehatan lingkungan peternakan dari 2.187 rumah tangga yang mempunyai usaha
peternakan, 44% sehat dan 25% tidak sehat. Kondisi sarana kesehatan lingkungan
pada tahun 2009 meliputi jamban yang memenuhi syarat, sarana pengolahan air
limbah dan sarana air bersih, dan tempat pengumpulan sampah menunjukkan
keadaan umum sebagai berikut:
1. Kondisi Jamban yaitu sekitar 90% rumah tangga di Kota Balikpapan mempunyai
jamban yang memenuhi syarat, selebihnya 7% tidak memenuhi syarat dan hanya
3% masyarakat tidak memiliki jamban. Kondisi jamban yang tidak memenuhi
syarat terbesar di Kelurahan Klandasan Ilir (46%) dan Baru Tengah (65%).
Kecamatan yang sebagian masyarakatnya belum mempunyai jamban adalah
Kelurahan Balikpapan Timur sebanyak 18%, Balikpapan Selatan 1%, Balikpapan
Utara 3% dan terbesar Kelurahan Kariangau adalah 48%.
2. Kondisi pengolahan air limbah (SPAL) di masyarakat di Kota Balikpapan dari
55.200 KK yang ada sebanyak 40.255 KK (73%) pengolahan air limbanya telah
memenuhi syarat dan sebanyak 4.307 KK (8%) tidak memenuhi syarat dan
sebanyak 6.148 KK (11%) tidak mempunyai sistem pengolahan air limbah.
3. Kondisi kelayakan sarana air bersih masyarakat Kota Balikpapan menunjukkan
bahwa, sekitar 89% sarana air bersih yang tersedia merupakan sarana yang layak,
4% tidak layak dan yang belum mempunyai sarana air bersih sekitar

7%

Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2009, maka sekitar 83,87 % penduduk telah
menggunakan air ledeng (PDAM); 3,43% sumur pompa; 6,68 % sumur gali; 0,16%
air kemasan; 4,33% air hujan; dan lain-lain sebesar 1,53%. Dari data ini maka
akses sumber air tanah penduduk berasal dari sumur pompa dan sumur gali
(10,11%). Akses air bersih melalui sumur pompa terbesar di Kelurahan Manggar,
Batu Ampar dan Margo Mulyo. Untuk sumur gali banyak dijumpai di Lamaru,
Manggar, Teritip dan Karang Joang. Berdasarkan pemeriksaan tingkat resiko
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pencemaran sarana air bersih yang dilaksanakan pada tingkat puskesmas tahun
2009, maka dari 8.952 sarana air bersih yang diperiksa, sebanyak 5.332 (60%)
beresiko rendah, beresiko sedang sebesar 2% (168) dan yang mempunyai resiko
tinggi dan amat tinggi hanya 1%.
4. Kondisi sanitasi kota juga sangat dipengaruhi keberadaan tempat pengumpulan
sampah sementara (TPS). Dari 558 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kota
Balikpapan dan sebanyak 424 TPS

yang disurvey yaitu sekitar 29,01% TPS

mempunyai jarak lebih dari 15 meter dari sumur terdekat, 18,87% berbau dari
rumah terdekat dan 27,12% banyak dijumpai larva lalat dan dewasa. Pada
umumnya TPS yang memenuhi syarat yaitu 82,08% dan tidak memenuhi syarat
adalah 18,40%. Di Kelurahan Baru Ilir belum tersedia TPS dan di daerah
Sidomulyo baru tersedia 1 TPS.
5. Kondisi sanitasi untuk usaha makanan dan minuman yang dikelompokkan
menjadi jasa boga, rumah makan/restoran, dan sentra makanan jajanan. Dari 35
tempat usaha jasa boga yang diperiksa (77,8%) di Kota Balikpapan pada
umumnya mempunyai sanitasi yang memenuhi syarat (85,71%). Rumah makan
atau restoran dari jumlah 193 (70,7%) yang diperiksa sebagian besar memenuhi
syarat kesehatan (87,56%), 93,5 % mempunyai kondisi sanitasi yang memenuhi
syarat. Sedangkan sentra makanan jajanan 88,1% memenuhi persyaratan
kesehatan.

B. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat
Kondisi kesehatan masyarakat dapat ditunjukkan langsung dengan jenis
penyakit yang secara umum di derita penduduk Balikpapan dan memberikan
sumbangan kepada salah satu faktor penyebab kematian pada penduduk Kota
Balikpapan.
Beberapa penyakit akibat sanitasi buruk (bersumber dari Dinas Kesehatan)
yaitu :
1. Deman Berdarah Dengue, adalah penyakit disebabkan virus melalui Aedes aegpty.
Sejak tahun 2007-2009 mengalami tren menurun dari 1.621 kasus pada tahun
2007, tahun 2008 menurun menjadi 1.556 kasus dan ada 1.094 kasus di tahun
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2009. Untuk menanggulangi masih tingginya kasus DBD, Pemerintah Kota
melakukan upaya pemeriksaan jentik berkala dari rumah ke rumah, fogging focus
pada daerah insiden rate tinggi dan ditambah abatisasi pada keadaan KLB.
2. Tuberkulosis Paru, masih menjadi masalah kesehatan karena penemuan
penderita TB dengan BTA masih rendah, penularan tertinggi pada kelompok
produktif dan menyerang semua umur. Penularan kasus TB paru cukup tinggi
didaerah slum area (daerah kumuh) akibat sanitasi yang buruk dengan kondisi
perumahan dan penduduk yang tinggi. Angka deteksi kasus pada tahun 2007
sebanyak 26 kasus, menurun pada tahun 2008 menjadi 18,35 kasus dan tahun
2009 bertambah menjadi 20,40 kasus..
3. Diare, kasus diare tergantung musim yaitu saat menjelang kemarau dan hujan
karena sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sarana air bersih, perilaku
hidup bersih dan sehat secara individu terutama perilaku cuci tangan pada saat
makan dan jajan makanan tidak terjaga hygiene sanitasinya. Jumlah penderita
cenderung menurun dari tahun 2007,2008 dan 2009, yaitu 10.012 kasus menurun
menjadi 9.537 kasus dan 9.334 kasus pada tahun 2009.
4. Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah penyakit yang dipengaruhi oleh
musim, tingkat sanitasi perumahan yang buruk dan status gizi. Jumlah penderita
ISPA tiga tahun terakhir fluktuatif. Tahun 2007 terdapat 68.455 kasus, tahun 2008
meningkat menjadi 78.114 kasus dan tahun 2009 terjadi 58.387 kasus.
Masih banyaknya kasus penyakit sanitasi tersebut telah dijelaskan di atas
disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang kurang sehat, yang ditunjukkan
perilaku:
1. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah di sungai, saluran drainase,
pekarangan rumah.
2. Masih rendahnya pola cuci tangan pakai sabun saat akan makan, menyiapkan
makanan atau setelah membersihkan kotoran anak.
Tingginya penyakit infeksi terutama infeksi saluran pernafasan disebabkan
banyaknya daerah kumuh (slum area) di Kota Balikpapan terutama pada kecamatan
Balikpapan Selatan dan Balikpapan Tengah. Keadaan ini menciptakan kemudahan
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dari kuman pathogen untuk menginfeksi penduduk yang kondisi perumahannya
kurang sehat.

C. Kuantitas dan kualitas air


Sumber air
Kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan dipenuhi dari

beberapa sumber, baik yang diolah maupun langsung dipergunakan. Air tersebut
berasal dari:
1. Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) melalui jaringan perpipaan, baik yang
dikelola oleh PDAM Kota Balikpapan, Pertamina, perusahaan-perusahaan asing
yang memiliki kawasan permukiman sendiri maupun pengembangan kawasan
permukiman yang mengelola SPAM mandiri.
2. Hidran Umum/terminal air (TAHU) yang dilayani PDAM
3. Mobil tangki yang menghantarkan air dari PDAM maupun sumur bor yang dikelola
swasta
4. Sumur dalam atau dangkal yang dikelola secara pribadi, kelompok warga atau
perusahaan. Ada yang tidak diolah atau diolah sebelum dipergunakan.
5. Air hujan yang ditampung dengan tampungan khusus.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
No.
Sumber Air Minum
Jumlah RT
%
1 Ledeng
90.906
69.14
2 Sumur
14.917
11.35
3 Hujan
1.246
0.95
4 Kemasan
23.308
17.73
5 Lan-Lain
1.107
0.84
Total
131.484
100.00
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2009.
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hampir 74% warga kota
memperoleh air bersih yang berasal dari SPAM perpipaan (PDAM 69%, selebihnya
Pertamina dan swasta). Sisanya memperoleh air

dari sumur dan air hujan.

Kecamatan di Kota Balikpapan terlayani air bersih yang berasal dari PDAM melalui
pemipaan. Namun pada musim kemarau, air PDAM yang jumlahnya terbatas
7

membuat masyarakat mencari alternatif lain yaitu berasal dari sumur bor dan
pembelian secara eceran baik per-jerigen maupun tanki.


Pelayanan Air Bersih PDAM
PDAM Balikpapan saat ini melayani sekitar 70% penduduk kota Balikpapan

dengan 73.300 SR. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan masyakat tersebut,
saat ini dioperasikan 6 Instalasi Pengelolaan Air (IPA) yang terbangun di seputar kota.
Sumber air yang dipergunakan berasal dari air permukaan dan air tanah. Sumber air
baku utama berasal dari Waduk Manggar yang terletak di Kecamatan Balikpapan
Utara, yang mampu menyediakan air baku sebesar 900 liter/detik dan dapat
bertahan selama 6 bulan tanpa hujan karena memiliki kapasitas tampung sebesar 16
juta m3. Air dari waduk Manggar saat ini dipergunakan sebagai air baku untuk IPA
Batu Ampar dan IPA Kampung Damai. Sumber air baku lainnya berasal dari air tanah
(sumur bor) dan sungai. Sumur bor yang ada memiliki kedalaman sekitar 100 s/d 200
m dan tersebar di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan IPA.
Kapasitas produksi terpasang dari seluruh IPA sebesar 1.115 liter/detik. IPA
yang tergolong besar yakni IPA Batu Ampar (500 liter/detik), IPA Kampung Damai
(400 liter/detik) dan IPA Gunung Sari (110 liter/detik). Selebihnya memiliki kapasitas
produksi sedang (IPA Teritip – 50 liter/detik) dan kecil (kurang dari 10 lliter/detik).
Seluruh IPA menggunakan sistem pengolahan lengkap dikarenakan mutu air baku
yang ada pada saat ini. Parameter air baku yang terutama berpengaruh dalam
pengolahan air dari berbagai IPA antara lain kadar organik (humus), warna, pH,
kandungan besi, mangan, amoniak, serta suhu yang relatif tinggi 40 0C s/d 480C) dari
beberapa sumber air tanah. Unit operasi yang biasa dipakai antara lain praklorinasi,
aerasi, koagulasi, flokuasi, sedimentasi/flotasi, filtrasi dan desinfeksi. Beberapa IPA
menggunakan air baku dari gabungan air permukaan dan air tanah (IPA Batu Ampar,
IPA Kampung Damai). Kapasitas IPA terpakai sekitar 1.035 liter/detik.
Pendistribusian air dari seluruh IPA menggunakan pompa. Tekanan pompa
distribusi berkisar 1,5 s/d 7 bar. Dikarenakan terletak di lokasi yang tinggi maka
tekanan distribusi IPA Batu Ampar relatif rendah (1,5 s/d 2,5 bar). IPA lainnya
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terletak pada lokasi rendah sehingga tekanan pompa distribusi cukup tinggi berkisar
4 s/d 7 bar. Walaupun telah menggunakan pompa dalam pendistribusian air dari IPA,
masih dipergunakan pompa booster dan tandon untuk melayani tempat-tempat
yang terletak pada daerah tinggi dan jauh dari IPA. Saat ini PDAM memiliki 8 stasiun
pompa booster dan 10 tandon di jaringan pipa distribusi. Kapasitas pompa booster
berkisar 5 s/d 25 liter/detik dengan tekanan 4 s/d 6 bar serta kapasitas tandon 50 m3
s/d 1000 m3.
Cakupan layanan PDAM kota Balikpapan telah mencapai 27 kelurahan yang ada di
Kota Balikpapan. Data cakupan layanan PDAM pada tiap-tiap kecamatan dapat
dilihat pada table berikut:
Tabel 2.5. Cakupan Layanan PDAM Kota Balikpapan
Jumlah RT Yang
% Cakupan
No.
Kecamatan
Terlayani
Layanan
1
Balikpapan Timur
12.324
20.15
2
Balikpapan Utara
59.865
58.45
3
Balikpapan Barat
36.340
36.45
4
Balikpapan Tengah
54.553
52.93
5
Balikpapan Selatan
87.424
49.26
Total
250.506
43.53
Sumber: RDTRK Kota Balikpapan, Tahun 2007
Pelanggan PDAM Balikpapan digolongkan ke dalam kelas Pelanggan Rumah Tangga,
Niaga, Industri, Sosial, Instansi Pemerintah dan khusus. Jumlah pelanggan terbesar
adalah pelanggan rumah tangga (93%) dengan pemakaian rata-rata 22,4 m3/bulan.
Berdasarkan data diatas diketahui jumlah rumah tangga yang paling banyak terlayani
berada di kecamatan Balikpapan Utara dan kecamatan Balikpapan tengah yang
meliputi lebih 50%, Kecamatan Balikpapan Timur merupakan daerah yang paling
sedikit terlayani PDAM yaitu sebesar 20.15%. Pada Tingkat Kota Balikpapan jumlah
rumah tangga yang terlayani PDAM mencapai 43.52%. Hal dapat dilihat pada peta
jaringan pelayanan air PDAM Kota Balikpapan. Meskipun jaringan PDAM belum
mencakup seluruh daerah di Kota Balikpapan tetapi air yang terjual untuk golongan
rumah tangga merupakan jumlah tertinggi yaitu sebesar 14.314.730 m3 setiap
bulannya.
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D. Limbah Cair Rumah Tangga.
Perkiraan total produksi air limbah domestik (rumah tangga) untuk black dan
grey water di Kota Balikpapan adalah sekitar 37.311.720 l/h terbesar dihasilkan di
Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu sekitar 13.111.200 l/h. Sedangkan kelurahan
penghasil air limbah terbesar adalah Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan
Selatan, yaitu sekitar 1.360.060 l/h. Adapun perkiraan volume air limbah yang
dihasilkan Kota Balikpapan adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini.
Terdapat 3 (tiga) instalasi pengolah limbah di Kota Balikpapan, yaitu :
1.

Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di TPA Manggar, Kecamatan
Balikpapan Timur.

2.

Instalasi Pengolah Air Lindi yang berada di TPA Manggar Kecamatan balikpapan
Timur.

3.

Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang berada di Kelurahan Margasari
Kecamatan Balikpapan Barat.

Ketiga instalasi pengolah limbah di atas, dikelola oleh dua institusi yang berbeda.
IPLT dan IPAL Sampah dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
(DKPP) Kota Balikpapan. Sedangkan pengelolaan sistem air limbah terpusat dan IPAL
Margasari dilakukan oleh PDAM Kota Balikpapan.
Jumlah sambungan rumah yang telah terlayani dengan sistem on site sebanyak 168
sambungan rumah yaitu di Perumahan Total melayani 48 sambungan rumah,
Chevron sebanyak 50 rumah, dan Vilabeta yang mengelola air limbah dari 50 rumah.
Sedangkan untuk sistem off site yang saat ini hanya ada di Margasari hanya melayani
1800 rumah.


Kondisi Eksisting IPLT Kota Balikpapan

IPLT dibangun di TPA Manggar untuk mengolah lumpur tinja dari septic tank. Lumur
tinja dari septic tank dibawa ke IPLT dengan menggunakan truk tinja. Kota
Balikpapan memiliki satu unit truk tinja, tetapi sudah tidak dapat beroperasi lagi
karena rusak. Sedangkan truk tinja yang beroperasi di Balikpapan adalah milik
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swasta. Belum diketahui dengan pasti nama pemilik/pengusaha truk tinja dan jumlah
yang pasti beroperasi di Balikpapan.


Kondisi Eksisting IPAL Margasari
Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Kota Balikpapan berada di kelurahan

Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat. IPAL ini dikelola oleh PDAM Kota
Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-49/2005
tanggal 12 April 2005.
IPAL adalah bangunan yang tediri dari beberapa unit pengolah yang
mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam mengolah air kotor. Di instalasi ini, air
buangan diolah menjadi air yang kualitasnya lebih baik sehingga aman untuk
dibuang. Sementara kotoran-kotoran berbentuk padatan akan diendapkan menjadi
lumpur.
Instalasi ini mulai dioperasikan pada bulan September 2002 dengan jumlah
jam operasi selama 24 jam/hari dengan volume limbah yang masuk mencapai ± 450
m3/hr. Standar mutu air olahan (effluent) yang digunakan dalam perencanaan adalah
SK Gubernur Kalimantan Timur Tahun 1995 mengenai Kualitas Air Buangan Kelas C.
Dengan adanya proses pengolahan, diharapkan air limbah terolah (effluent)
mempunyai nilai BOD ≤ 30 mg/lt; COD ≤ 50 mg/lt; SS ≤ 80 mg/lt; dan bakteri ≤
2.000/100 ml golongan fecal coli most probable number (MPN). Proses dan tahapan
pengolahan air limbah IPAL Margasari dapat dilihat pada Gambar.
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Gambar 2.1
Proses dan Tahapan Pengolahan Air Limbah
(Lumpur Aktif dengan Extended Aeration)

Daerah pelayanan sistem pembuangan air limbah dengan perpipaan dan IPAL adalah
kawasan seluas ± 98,9 ha di Kel. Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, yang mencakup
pemukiman di sekitar Jl. Letjen Suprapto, Jl. Pandan Timur, Jl. Pandansari, Jl. Pandanwangi,
Jl. Pandanarum, Jl. Semoi, dan Jl. Pandan Barat.
E.

Limbah Padat (Sampah).
Kondisi limbah padat (sampah domestik) di Kota Balikpapan yang dihasilkan perhari

diperkirakan sebanyak 350 ton/hari dengan komposisi 65 - 67 % sampah organik dan 33 - 35
% sampah anorganik dan jumlah sampah yang dapat diangkut dan dikelola DKPP Kota
Balikpapan sebesar 250 ton/hari dengan jumlah dan penghasil limbah padat berasal dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pasar
Permukiman/Rumah Tangga
Kawasan komersial/pusat kota
Perkantoran
Industri
Fasilitas Umum
Jalan
Drainase
Lain-lain

:
:
:
:
:
:
:
:
:

170 m3
867 m3
32 m3
9 m3
24 m3
3 m3
7 m3
2 m3
36 m3
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Sampah dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu sampah pasar dan non
pasar. Yang termasuk dalam sampah non pasar adalah sampah pemukiman, komersial,
fasilitas umum, sapuan jalan, kawasan industri, saluran, perkantoran, dan lain-lain.


Sistem Pengelolaan Sampah

Pada saat ini pengelolaan sampah di Kota Balikpapan dikelola oleh DKPP. Tapi
sebagian besar sampah masih dibuang secara langsung ke sungai-sungai, ditanam
maupun dibakar. Pengelolaan sampah di Kota Balikpapan, khususnya di kawasan
yang merupakan pusat-pusat perkotaan dilakukan dengan proses pengumpulan
sampah dan pengangkutan sampah ke TPS/TPA
F. Drainase Lingkungan.
Terdapat 86 (delapan puluh enam) saluran atau sungai yang langsung bermuara di
teluk Balikpapan atau di Selat Makasar yang melayani pamatusan kota Balikpapan. Tidak ada
saluran primer drainase buatan yang dibuat khusus untuk mengalirkan air pematusan dan air
buangan keluar daerah perkotaan. Semua saluran primer drainase yang ada sekarang
merupakan saluran alam yang disesuaikan untuk kebutuhan saluran drainase. Karena
berasal dari saluran alam maka sebagian besar trase saluran berbelok-belok (meandering),
baik yang berada pada daerah datar maupun yang berada pada daerah yang mempunyai
kemiringan tinggi. Jaringan sistem drainase kota Balikpapan belum tertata dengan baik
dalam hal hirarkidan fungsinya.
Adapun Sungai-sungai besar yang ada di kota Balikpapan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.20
Daftar Sungai di Kota Balikpapan
No

Nama Sungai

Wilayah Administrasi

Panjang (m)

1

S. Wain

Balikpapan Barat

11.200

2

S. Somber

Balikpapan Barat

7.100

3

S. Klandasan Kecil

Balikpapan Selatan

3.800

4

S. Klandasan Besar / Ampal

Balikpapan Selatan

4.900

5.

S. Sepinggan

Balikpapan Selatan

5.600

6.

S. Batakan Kecil

Balikpapan Timur

5.100

7.

S. Batakan Besar

Balikpapan Timur

9.500

8.

S. Manggar Kecil

Balikpapan Timur

7.200

9.

S. Manggar Besar

Balikpapan Timur

19.400

10.

S. Lamaru

Balikpapan Timur

2.300
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11.

S. Ajiraden

Balikpapan Timur

2.100

12.

S. Teritip

Balikpapan Timur

4.200

13.

S. Selok Api

Balikpapan Timur

6.700

Sumber: Master Plan Drainase Kota Balikpapan, 2005

Kondisi umum saluran/sungai yang ada di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut::
1. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kota Balikpapan difungsikan sebagai pembuangan
akhir sistem drainase, sebagai saluran primer atau saluran sekunder.
2. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem drainase kota belum memadai ditinjau
dari segi jumlah (panjang) saluran yang dibutuhkan, kapasitas saluran dan kondisi
salurannya.
3. Drainase Primer adalah aliran-aliran sungai utama yang ada di Balikpapan yaitu: Sungai
Pandan Sari, Klandasan Kecil, Sungai Klandasan Besar / Ampal, Sungai Sepinggan, Sungai
Batakan, Sungai Manggar Kecil, Sungai Lamaru, Sungai Ajiraden, Sungai Teritip, Sungai
Selok Api.
4. Drainase Sekunder adalah wadah pengaliran dari drainase tersier sebelum ke drainase
Primer. Drainase sekunder tersebut dapat berupa anak-anak sungai dari drainase
primer.
5. Drainase Tersier adalah drainase yang merupakan wadah pengaliran yang umumnya
merupakan saluran pembuangan limbah rumah tangga yang berada di lingkungan
pemukiman maupun perkotaan.
6. Wilayah perumahan, perkantoran atau pertokoan belum semuanya memiliki sistem
drainase tersier yang baik dan mencukupi untuk menampung dan mengalirkan limpasan
hujan.
7. Pemeliharaan saluran kurang mendapat perhatian dari masyarakat sekitarnya. Hal ini
terlihat dari banyaknya pasir dan sampah yang mengurangi fungsi saluran.
Berkaitan dengan macam badan air dimana sungai atau salur-saluran bermuara, maka
sistem drainase kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu :
1. Wilayah Balikpapan Barat
2. Wilayah Wain
3. Wilayah Somber
4. Wilayah Balikpapan Selatan
5. Wilayah Manggar
6. Wilayah Balikpapan Timur.
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Di banyak kawasan yang rawan banjir pada sistem ini, umumnya di karenakan sistem
drainase sekunder dan tersiernya belum lengkap. Limpasan dari jalan dan area perumahan
berkumpul di selokan-selokan pinggir jalan yang kapasitasnya tidak mencukupi, sehingga
tidak mampu membawa limpasan

ke dalam sistem drainase primer dengan cepat.

Akibatnya, terjadi genangan di jalan-jalan dan untuk sementara berfungsi sebagai area
tampungan air sampai saluran-saluran di pinggir jalan akhirnya dapat mematuskan volume
air yang tertahan.
Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan masyarakat di wilayah Sistem Drainase
Somber beserta aparat kelurahan maupun pihak-pihak terkait diperoleh hasil sebagai berikut
:
Tabel 3.23
Genangan di Wilayah Drainase Somber
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lokasi
RT. 15 Kelurahan Kampung Baru Ulu
RT. 14 Kelurahan Kampung Baru Ulu
RT. 33 Kelurahan Kampung Baru Ulu
RT. 03 Kel. Margo Mulyo
RT. 13 & RT 43 Kel. Margo Mulyo
RT. 18 Kel. Margo Mulyo
RT. 16 dan RT 19 Kel. Margo Mulyo
RT. 15, RT 17, RT 20, dan RT 45 Kel. Margo Mulyo
RT. 22 Kel. Margo Mulyo
RT. 21 Kel. Margo Mulyo
RT. 14 Kel. Margo Mulyo
RT. 40 Kel. Margo Mulyo
RT. 26 Kel. Margo Mulyo
RT. 25 Kel. Margo Mulyo
RT. 06 Kel. Batu Ampar
RT. 15 Kel. Batu Ampar
RT. 31 Kel. Batu Ampar
RT. 43, 47, & 78 Kel. Batu Ampar
RT. 75 Kel. Batu Ampar
RT. 56 Kel. Batu Ampar
RT. 14 & 15 Kel. Karang Joang

Tinggi Genangan
(Cm)

Lama Genangan
(jam)

Luas
Genangan
(Ha)

0,30 – 0,50
0,30– 0,50
0,30– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,50
0,20– 0,30
0,20– 0,30
0,20– 0,30
0,20– 0,30
0,20– 0,60
0,20– 0,50
0,50– 0,75

1 – 1,5
0–1
0–1
0 – 0,5
0 – 0,5
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2

0,91
0,58
0,63
0,19
0,27
0,51
0,42
0,17
0,56
0,55
0,67
0,33
0,47
0,35
0,32
0,97
0,89
8,49
0,86
0,90
1,20

Sumber : Hasil Survey, wawancara, serta data Bappeko Balikpapan 2005

Dari data tersebut diatas, lama genangan adalah 2 jam dengan luas
genangan terbesar ada di RT.43,47 dan TR 78 Kelurahan Batu Ampar (Perumahan
PGRI) dan di Kelurahan Karang Joang yaitu di RT.14 dan RT.15.
Dan genangan di Wilayah Balikpapan Selatan merupakan daerah yang paling rapat
jaringan sungainya, berada di daerah genangan yang terjadi pada sistem drainase
Klandasan Kecil ini antara lain :
15

Sekitar RSU lama (pertigaan Jl. Mayjen Sutoyo dan Jl. A. Yani).

Jl. Mayjen Sutoyo RT 08, 32, 37, 38, 41, 42

Jl. Jend sudirman RT 15, 26 dan 27

Sekitar Pasar Pandan Sari

Hilir Gunung Polisi di Jl.Melati (KH Agus Salim) RT 30,35 dan 36

Jl. Cendrawasih sampai dengan Asrama Purwa RT 39, 44, dan 43

Jl. Jendral Sudirman sekitar Tugu (RT 04 dan RT 05)

Jl. Prapatan RT 30, Jl. Prapatan Dalam – Serobong RT 8,9 dan 11

Kampung Baru ( kawasan pesisir di sepanjang Jl Prapatan) dan Jl Suprapto
dari Pandan Sari sampai ke Pelabuhan.
Belum ada data yang memberikan informasi lama dan luas genangan


Banjir yang terjadi pada musim penghujan pada sistem Drainase, Klandasan Besar
(Ampal) ini antara lain :








Perlintasan saluran Primer Klandasan II (Ampal) dengan Jl. Sudirman
Kawasan Pemukiman Jl. Mufakat
Kawasan Sumber Rejo
Kawasan sepnjang alur saluran yang dimulai dari Jl.Sudirman sampai mendekati
Bangunan Pengendali (Bendali) Balikpapan
Kawasan Gunung Samarinda
Kawasan sekitar RSS Damai
Kawasan sekitar perumahan Ampar Lestari

Demikian juga genangan yang terjadi di kawasan ini, tidak dapat diinformasikan luas
dan lama genangan.
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Visi dan Misi Sanitasi Kota
Visi dan Misi Kota

Visi dan Misi Sanitasi Kota

Visi Kota Balikpapan Tahun 2006 -2011 :
Visi Sanitasi Kota Balikpapan :
Balikpapan
sebagai
kota
industri, Bersama Mewujudkan Sanitasi Sehat Kota
perdagangan, jasa dan pariwisata yang Balikpapan 2015
oleh penyelenggaraan tata pemerintahan
yang baik (good governance) dari
masyarakat yang beriman, sejahtera,
religius
dan
berperadaban
maju
(madinatul iman).
Misi Kota Balikpapan
Misi sanitasi Kota Balikpapan:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia 1. Meningkatkan derajat kesehatan
yang Beriman, sehat jasmani dan
masyarakat melalui peningkatan
memiliki daya saing dibidang ilmu
kualitas pelayanan publik sektor
pengetahuan dan teknologi
sanitasi
2. Mewujudkan
tersedianya 2. Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur Kota yang mampu untuk
prasarana dan sarana sanitasi sehat
memenuhi kebutuhan masyarakat 3. Mengembangkan budaya perilaku
dan fungsi Kota di masa depan.
hidup bersih dan sehat sehingga
3. Mewujudkan kondisi kota yang layak
tercapainya kesejahteraan masyarakat
huni dan berwawasan Iingkungan
lahir dan batin
4. Mewujudkan perekonomian kota 4. Meningkatkan peran aktif seluruh
yang
berorientasi
kepada
anggota
masyarakat
untuk
pengembangan potensi ekonomi
berpartisipasi secara luas dalam
kerakyatan dan pengembangan basis
pembangunan sanitasi
(Sanitasi
ekonomi Kota di masa depan.
urusan bersama)
5. Mewujudkan penyelenggaran tata 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat
pemerintahan yang baik (good
terhadap penegakan hukum pada
governance)
sektor sanitasi.
6. Mewujudkan penegakan hukum yang 6. Menggelorakan semangat Balikpapan
menjamin keadilan dan kepastian
Sehat: Kubangun Sanitasi, Kujaga
hukum bagi masyarakat
Sanitasi, dan Kubela Sanitasi.

Kebijakan Umum dan Strategi Sektor Sanitasi Kota tahun 2011– 2015
Pada bagian ini menjelaskan kebijakan dan Strategi Sektor Sanitasi Kota yang
sedang berlangsung sekarang, secara keseluruhan mencakup limbah cair, sampah,
drainase dan sistem tata air kota. Kebijakan yang digunakan sesuai dengan RPJMD
Kota periode tahun 2006 – 2011.
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Strategi Penanganan Limbah Cair
1.

Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun
off site untuk perbaikan kesehatan masyarakat Kota Balikpapan.

2.

Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan
pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

3.

Pengembangan

perangkat

peraturan

perundangan

penyelenggaraan

pengelolaan air limbah permukiman.
4.

Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air
limbah permukiman/domestik.

5.

Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan
prasarana dan sarana air limbah permukiman/domestik. Strategi yang
diterapkan adalah pembiayaan bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi
dan pemerintah Kota Balikpapan.

Strategi Penanganan Limbah Padat (Persampahan)
1.

Penanganan persampahan kota Balikpapan melalui pengelolaan sampah
terpadu :

2.

Penanganan sistem pembuangan akhir sampah yang tidak mencemari
lingkungan sekitarnya dengan upaya efisiensi lahan dan pemanfaatan sisa
sampah agar lebih berguna dengan metode yang tepat guna:

Stategi Penanganan Drainase Lingkungan
1. Pengaturan Sistem Tata Air Kota Balikpapan

a. Mengembangkan Das Sebagai Daerah Tangkapan Air Hujan Dan Rawa-Rawa
Serta Pesisir Laut
b. Meningkatkan Kondisi Hutan Lindung Sebagai Daerah Resapan Air
2.

Pengaturan Sistem Drainase Kota Balikpapan
a. Pengendalian Terhadap Bahaya Banjir
b. Pengaturan Sistem Drainase Di Perumahan Dan Permukiman
c. Pengembangan Daerah Aliran Sungai Sebagai Daerah Tangkapan Air Hujan

Strategi Penanganan Air Bersih
1. Melindungi Sumber Air Baku Terhadap Aspek Kuantitas, Kualitas Dan

Kontinuitas
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2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Air Bersih
3. Menurunkan tingkat kehilangan air untuk efisiensi sumber daya dan
peningkatan pelayanan
Tujuan dan Sasaran Sanitasi dan Arahan Pentahapan Pencapaian
Tujuan umum pembangunan sektor sanitasi Kota Balikpapan tahun 2010 – 2015
adalah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kota yang juga
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan arah dan tujuan pembangunan
Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan.
Tujuan Sektor Sanitasi
1.

Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Balikpapan melalui
pengelolaan sanitasi kota yang berwawasan lingkungan.

2.

Meningkatkan Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih untuk Masyarakat
sebesar 70%

3.

Mengefektifkan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Sanitasi Sasaran Sektor
1.

Tersedianya perencanaan pengelolaan sektor sanitasi skala kota yang
terintegrasi dan berkelanjutan.

2.

Meningkatnya cakupan layanan sektor sanitasi melalui peningkatan sarana
prasarana sanitasi yang memadai.

3.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sektor sanitasi yang
mandiri dan berkelanjutan.

4.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air bersih melalui
peningkatan suplai dan sarana prasarana air bersih.

5.

Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan kota
dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

6.

Terciptanya situasi yang kondusif untuk koordinasi dan integrasi kegiatan
pembangunan sanitasi di Kota Balikpapan.

Arahan pentahapan pencapaian sektor sanitasi
Arahan pentahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan
pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi dengan mempertimbangkan:
a. Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kota
Balikpapan dalam jangka panjang
19

b. Kepadatan penduduk Kota Balikpapan
c. Kawasan beresiko sanitasi
d. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah)
Sektor Air limbah Domestik
Kota Balikpapan telah berkembang menjadi Pusat Kegiatan dan pertumbuhan
jumlah penduduk yang semakin pesat, berakibat pada meningkatnya volume
pencemar khususnya yang berasal dari buangan domestik, baik air limbah cucian dan
kamar mandi (grey water) dan limbah WC (black water). Sehingga baik dalam jangka
pendek, menengah maupun jangka panjang diperlukan suatu pengelolaan air limbah
yang terpadu dalam mendukung pembangunan sanitasi di Kota Balikpapan.
Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan
sistem pengelolaan air limbah (apakah on site maupun off site) secara umum.
Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu:
kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik
tata guna lahan/Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah
tangga), serta resiko kesehatan lingkungan.
Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan
kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem.
Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus
merupakan dasar bagi kota dalam merencanakan pengembangan jangka panjang
pengelolaan air limbah Kota Balikpapan, yang ujungnya adalah pengelolaan air
limbah terpusat (off site system).
Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:


Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif kecil yang dapat
diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan sistem setempat (on site) dengan
skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan
kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup 3
Kelurahan, yaitu: Manggar, Lamaru, Teritip. Ketiga wilayah ini kepadatan
penduduknya dihitung berdasarkan luas administrasi wilayah, sehingga
penentuan sistemnya adalah on site, dan melihat dari potensi wilayah atau
dihitung berdasarkan wilayah pengembangan maka penentuan sistemnya itu
berbasis rumah tangga. Dalam peta diberi warna kuning.



Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi
dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku dan oleh karena merupakan
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daerah padat penduduk pada wilayah terbangunnya, maka pemilihan sistem
nya adalah sistem setempat (on site) dengan pendekatan komunal (tidak
berbasis rumah tangga), IPAL Setempat dan Gabungan. Zona ini mencakup 6
kelurahan, yaitu: Kariangau (IPAL setempat), Sepinggan, Telaga Sari, Sumber
Rejo (Gabungan), Karang Joang dan Batu Ampar (Komunal). Dalam peta diberi
warna biru.
Satu kelurahan yaitu, Kelurahan Mekar Sari itu pemilihan sistemnya adalah
sistem on site berbasis rumah tangga dan masyarakat dengan pendekatan IPAL
Gabungan. Dalam peta diberi warna hijau.


Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan
kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus
diatasi dengan pilihan sistem terpusat (off site) dalam jangka menengah. Zona
ini mencakup 2 kelurahan, yaitu: Gunung Sari Ulu dan Karang Rejo. Dalam peta
diberi warna merah muda.



Zona 4, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan
kawasan padat, CBD serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Dalam
jangka panjang harus diatasi dengan pilihan sistem terpusat (off site). Zona ini
mencakup 14 Kelurahan. Dalam peta diberi warna merah hati.
Peta Zona dan Sistem Sektor Air Limbah
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Sektor Persampahan
Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimun (SPM),
wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Terdapat 2
(dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini
yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas
umum, terminal, dsb) dan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan
kebutuhan pelayanan persampahan Kota Balikpapan, terdapat 3 (tiga) zona yang
dapat diilustrasikan sebagai berikut:


Zona 1, merupakan area yang harus terlayani dengan sistem tidak langsung
yakni dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke
Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70% cakupan layanan harus diatasi
dalam jangka menengah (5 tahun) ke depan. Terdapat di 2 Kelurahan, yaitu;
Lamaru dan Teritip. Dalam peta diberi warna biru.



Zona 2, merupakan area yang harus terlayani penuh 100% (full coverage) dalam
jangka waktu menengah dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA.
Termasuk layanan sapuan jalan. Terdapat di 3 Kelurahan dalam zona ini, yaitu:
Mekar Sari, Klandasan Ulu dan Baru Ilir. Dalam peta diberi warna hijau daun.



Zona 3, merupakan area yang harus terlayani penuh 100% (full coverage) dalam
jangka waktu pendek dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA.
Termasuk layanan sapuan jalan. Terdapat di 18 Kelurahan dalam zona ini. Zona
ini juga merupakan area padat dan kawasan bisnis (Central Business
District/CBD). Dalam peta diberi warna biru redup.



Zona 4, merupakan area yang dilayani seperlunya dalam jangka waktu panjang.
Terdapat di 5 Kelurahan dalam zona in, yaitu: Manggar Baru, Prapatan, Telaga
Sari, Margo Mulyo, dan Sumber Rejo. Dalam peta diberi warna hijau tua.
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Peta Zona dan Sistem Sub Sektor Persampahan

Sektor Drainase
Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai
dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan, maka disusun
prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun
berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan
penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah
genangan air hujan, serta tingkat resiko kesehatan. Perencanaan penanganan ke
depan dapat diilustrasikan sebagai berikut:


Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif kecil yang dapat
diatasi dalam jangka panjang mencakup 10 Kelurahan, yaitu: Kariangau, Lamaru,
Karang Joang, Teritip, Manggar, Batu Ampar, Sepinggan, Perapatan, Telaga Sari,
Sumber Rejo. Dalam peta diberi warna biru tua



Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi
dalam jangka menengah dan panjang. Hanya 1 Kelurahan yang masuk dalam
zona ini, yaitu Kelurahan Mekar Sari. Dalam peta diberi warna biru langit.



Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan
kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus
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diatasi dalam jangka pendek. Zona ini mencakup 15 Kelurahan. Dalam peta
diberi warna biru muda
Peta Zona dan Sistem Sub Sektor Drainase Lingkungan

Sektor Air Bersih
Pengembangan infrastruktur air bersih di Kota Balikpapan dilakukan oleh
PDAM Kota Balikpapan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dituntut
meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat. Cakupan layanan PDAM
hingga saat ini baru mencapai 70% penduduk Kota Balikpapan dan 43,53%
Kelurahan. Dalam jangka panjang direncanakan seluruh masyarakat kota Balikpapan
akan mendapatkan pelayanan PDAM baik dari aspek kualitas, kuantitas, dan
kontinuitas air yang lebih baik.
Sarana air bersih yang tersedia untuk masyarakat Kota Balikpapan 89% tersedia
sarana air bersih dan layak, 4% tersedia namun tidak layak dan yang belum
mempunyai sarana air bersih sebesar 3%. Berdasarkan jumlah penduduk tahun
2009, 83,87 % penduduk telah menggunakan air ledeng (PDAM), 3,43% sumur
pompa,6,68 % sumur gali, 0,16% air kemasan, 4,33% air hujan dan lain-lain sebesar
1,53%. Dari data ini maka akses sumber air tanah penduduk berasal dari sumur
pompa dan sumur gali (10,11%). Akses air bersih melalui sumur pompa terbesar di
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Kelurahan Manggar, Batu Ampar dan Margo Mulyo.

Untuk sumur gali banyak

dijumpai di Lamaru, Manggar, Teritip dan Karang Joang.
Untuk mencapai sasaran tersebut PDAM Kota Balikpapan tengah
berupaya menambah sumber air baku. Selanjutnya wilayah prioritas pengembangan
air bersih disusun berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya tata guna lahan,
kepadatan penduduk, kualitas air dan kemampuan membayar masyarakat. Hasil
penyusunan prioritas ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:


Zona 1, merupakan area yang perlu penanganan jangka pendek dan segera,
mencakup 7 Kelurahan, yaitu; Kariangau, Lamaru, Karang Joang, Teritip,
Manggar, Batu Ampar dan Sepinggan. Pilihannya adalah penyediaan setempat
(ABT, sumur gali). Dalam peta diberi warna kuning



Zona 2, merupakan area yang perlu penanganan jangka pendek dan segera,
mencakup 15 Kelurahan, yaitu; Manggar Baru, Gunung Samarinda, Karang Jati,
Gunung Bahagia, Damai, Margo Mulyo, Gunung Sari Ulu, Muara Rapak, Marga
Sari, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Karang Rejo, Baru Ulu, Gunung Sari Ilir dan
Baru Tengah. Dalam peta diberi warna biru muda.



Zona 3, merupakan area yang perlu penanganan jangka menengah. Zona ini
hanya meliputi satu kelurahan, yaitu Perapatan. Dalam peta diberi warna hijau
tua



Zona 4, merupakan area yang perlu penanganan jangka panjang. Zona ini
meliputi 3 Kelurahan, yaitu: Telaga Sari, Sumber Rejo dan Mekar Sari. Dalam
peta diberi warna biru tua.
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Peta 2.6. Zona dan Sistem Sub Sektor Air Bersih Kota Balikpapan

ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT
PENGELOLAAN SANITASI KOTA BALIKPAPAN

Kota Balikpapan dalam merumuskan strategi untuk pengelolaan sanitasinya
didasarkan pada isu-isu utama/strategis yang dihadapi pada saat ini. Isu-isu yang
dimaksud bisa menjadi faktor pendorong ataupun penghambat strategi yang
dirumuskan. Isu-isu tersebut mencakup aspek non teknis yang terdiri dari aspek;
kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor
swasta/dunia usaha, pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan (pmjk),
aspek perilaku hidup bersih dan sehat (phbs), serta aspek monitoring dan evaluasi.
Sedangkan isu strategis aspek teknis terdiri dari; sub sektor limbah cair domestik, sub
sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, sektor air bersih dan aspek
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
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ASPEK NON TEKNIS
ASPEK
Kebijakan
Daerah dan
Kelembagaan







Keuangan





Komunikasi





Keterlibatan
Pelaku
Bisnis/Dunia
Usaha







Pemberdayaan
Masyarakat
Jender dan
Kemiskinan





RINGKASAN ISU STRATEGIS
Keberadaan IPAL Margasari dan IPLT di TPA
Manggar harus dioptimalkan.
Masih terjadinya tumpang tindih dalam
kewenangan pengelolaan air limbah.
Adanya beberapa perda yang mendukung
dalam pengelolaan limbah cair.
Pelaksanaan Perda No.10 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan
Sampah
masih
harus
dioptimalkan.
Belum adanya koordinasi antar instansi dalam
pembangunan drainase.
Dalam kurun waktu 2008-2009 pendanaan
untuk pengelolaan limbah cair cenderung
turun.
Retribusi pengelolaan air limbah belum
optimal.
Terbukanya peluang pendanaan sanitasi dari
sumber lainnya selain APBD kota.
Intensifnya beberapa media yang membuat
program pengelolaan limbah cair.
Keberadaan LSM yang peduli pada
pengelolaan limbah cair.
Semakin pentingnya kampanye dan sosialisasi
untuk pengelolaan sanitasi yang lebih sehat.
Adanya kesadaran beberapa pihak swasta
yang melakukan pengolahan limbah cair skala
kawasan menjadi contoh bagi kawasan lain.
Mengembangkan usaha penyedotan limbah
cair dengan pengawasan dan regulasi yang
ketat untuk mencegah pencemaran.
Adanya perusahaan yang telah melakukan
pengolahan sampah harus didukung dengan
mempermudah perijinan.
Pihak swasta belum berperan penuh terhadap
pembangunan dan pemeliharaan drainase.
Pemanfaatan sumber daya air Kota
Balikpapan oleh swasta, namun belum
dikelola/dikoordinasi dg baik.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan
limbah cair belum optimal karena penyakit
akibat pencemaran limbah cair dianggap biasa
Belum memaksimalkan penganggaran dan
program yang pro-poor.
Peran serta masyarakat di beberapa kelurahan
bisa menjadi contoh bagi kelurahan lain dalam

KETERANGAN
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Monitoing dan
Evaluasi

pengelolaan sampah.
 Perlu sosialisasi intensif agar masyarakat
memahami pentingnya dan mau melakukan
pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga.
 Belum ada mekanisme pemantauan dan
evaluasi berkalai untuk mengukur keberhasilan
pengelolaani sanitasi di tingkat individu dan
masyarakat.
 Belum adanya kebijakan monitoring dan
evaluasi program-program sanitasi secara
terpadu dan terintegrasi.

ASPEK TEKNIS dan PHBS
ASPEK
Limbah Cair












Persampahan



RINGKASAN ISU STRATEGIS
Pengolahan limbah cair di Kelurahan Margasari
yang melayani kurang lebih 1800 SR dari
kapasitas pengolahan sebesar 1.085 SR.
Prosentase penggunaan jamban yang
memenuhi syarat kesehatan mencapai 90%,
namun beberapa kelurahan masih ada yang
belum mempunyai jamban.
Sebagian besar jamban menggunakan septic
tank yang telah sesuai standar namun masih
banyak yang tidak dilakukan penyedotan
bahkan pada saat hujan deras dilakukan
pengosongan dan dibuang ke saluran air
terbuka bersama air hujan.
Sebagian besar masyarakat masih membuang
limbah cair (cuci dan mandi) ke drainase
termasuk di kawasan perumahan mewah dan
menengah.
Kesadaran masyarakat untuk melakukan
penyedotan tinja dan minimnya usaha sedot
septi tank
menjadi salah satu kendala
pengolahan air limbah. Usaha penyedotan tinja
yang ada masih membuang ke lahan terbuka
tanpa pengolahan terlebih dahulu
IPLT di TPA Manggar berfungsi kurang optimal
karena kendaraan tangki sedot tinja tidak
berfungsi.
TPA Manggar yang mempunyai luasan 25,1 Ha
telah beroperasional dengan sistim sanitary
landfill dilengkapi dengan sistim komposting
yang mengolah sampah organik di TPA
menjadi kompos serta dilengkapi jembatan
timbangan sehingga volume sampah dapat

KETERANGAN
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Drainase

Air Bersih

terukur setiap hari.
 Belum adanya penataan di buffer zone TPA
Manggar sangat membahayakan kesehatan
masyarakat sekitar.
 Adanya iuran sampah yang dipungut melalui
rekening listrik menjadi modal dalam
pengelolaan sampah.
 Pembagian alat komposter skala rumah tangga
tiap RT menjadi peluang pengolahan sampah
di tingkat rumah tangga sehingga pemanfaatan
dan evaluasi harus dioptimalkan.
 Adaya program R3 yang telah dilaksanakan di
beberapa kawasan dengan dukungan pihak
swasta dan LSM harus dikembangkan di
kawasan lainnya.
 Belum merata dan terbatasnya sarana dan
prasarana pengelolaan sampah menyebabkan
pelayanan sampah di beberapa kawasan
belum optimal.
 Pengelolaan sampah untuk perumahan formal
dan pemanfaatan TPS belum optimal.
 Kondisi topografi yang terjal di bagian hulu dan
relatif landai dibagian hilir.
 Kondisi tanah yang mudah tererosi dan
kemudian mengendap dalam saluran sehingga
mengurangi kemampuan saluran untuk
mengalirkan debit banjir
 Global warming menyebabkan kenaikan
permukaan air laut. Hal ini menyebabkan
kenaikan aliran balik pada saluran drainase.
Sungai/saluran tidak dapat mengalir jika banjir
dating bersamaan dengan air laut pasang.
 Saluran
pembuang
terganggu
akibat
penyempitan penampang sehingga kapasitas
alirnya berkurang.
 Dimensi rencana saluran drainase masih
belum optimal/ideal, dimana perencanaan
masterplan menggunakan debit banjir rencana
berdasarkan curah hujan periode ulang 5
tahunan karena kendala pembebasan lahan
yang besar jika menggunakan curah hujan
periode ulang 10 tahunan.
 Belum adanya juklak, juknis dan standardisasi
teknis yang memadai terkait pembangunan
drainase yang komprehensif.
 Masih sulitnya masyarakat untuk secara sadar
melepaskan hak penguasaan lahan pada
lokasi rencana pembangunan waduk.
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Higiene/PHBS

 Dukungan Pemerintah dalam
terhadap
pengelolaan air bersih/minum di daerah cukup
besar.
 Kualitas air bersih/minum PDAM masih rendah
dan biaya pengelolaan air baku menjadi air
bersih/minum sangat tinggi.
 Topografi Kota Balikpapan menjadi kendala
beberapa kawasan dalam upaya pelayanan
penyediaan air bersih/minum yang optimal.
 Jaringan pipa distribusi sebagian telah
berumur puluhan tahun sehingga biaya
pemeliharaan sangat tinggi dan sering bocor.
 Penggunaan air bawah tanah oleh pihak
swasta tidak terkontrol.
 Di sekitar kawasan Bendali II Sepinggan
masyarakat memanfaatkan air bendali sebagai
sumber air bersih.
 Setiap puskesmas telah melaksanakan
program PHBS di tingkat masyarakat terutama
kepada siswa Sekolah Dasar dan Posyandu.
 Dinas Kesehatan setiap tahun melaksanakan
kegiatan evaluasi dan promosi pola hidup
bersih dan sehat.
 Hampir di semua kecamatan pemahaman
pentingnya cuci tangan pakai sabun di waktu
kritis masih rendah (hasil EHRA).
 Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat serta
cuci tangan pakai sabun perlu ditingkatkan.
 Adanya program Clean, Green and Healthy
(CGH) mendorong masyarakat untuk menjaga
kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat
tinggal.
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PERUMUSAN STRATEGI
PENGELOLAAN SANITASI KOTA BALIKPAPAN
Strategi yang dirumuskan adalah Strategi Sanitasi Kota Balikpapan tahun 2011-2015
yang berpijak pada isu-isu strategis yang diharapkan mampu menjembatani dan
menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dan juga mendukung tercapainya
tujuan, sasaran, serta visi dan misi dari pengelolaan sanitasi Kota Balikpapan yang
komprehensif dan berkelanjutan.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN SANITASI
Kebijakan umum sanitasi Kota Balikpapan:
a) Berupaya untuk meningkatkan layanan prasarana dan sarana sanitasi sesuai
standar teknis dan operasional.
b) Berupaya untuk menyediakan layanan parasarana dan sarana sanitasi sesuai
dengan keubutuhan dan serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
lingkungan sekitar.
c) Berupaya

untuk

menyediakan

layanan

pengelolaan

sanitasi

yang

komprehensif, berkelanjutan dan didukung oleh seluruh stake holder.
PERUMUSAN STRATEGI PENGELOLAAN SANITASI
Strategi sanitasi yang disusun dan dirumuskan merupakan hasil dari seluruh
proses dan kegiatan sebagai berikut:
a) Perumusan visi dan misi sanitasi Kota Balikpapan.
b) Indentifikasi dan analisis faktor lingkungan dan external (SWOT) Kota
Balikpapan.
c) Penyusunan dan perumusan strategi yang mungkin dikembangkan.
d) Penetapan strategi jangka menengah untuk pengelolaan sanitasi Kota

Balikpapan
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RENCANA IMPLEMENTASI STRATEGI
Untuk keberhasilan dalam mencapai suatu target yang sudah ditetapkan,
sebuah strategi tentunya tidak cukup hanya disusun dan dirumuskan, namun
perlu dieksekusi dan diimplementasikan. Karena keberhasilan sebuah strategi
disamping tergantung bagaimana cara menyusun dan merumuskannya namun
sangat tergantung juga bagaimana strategi itu diimplementasikan.
Dukungan Aspek Kelembagaan dan Kebijakan Daerah
Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sektor sanitasi
Kota Balikpapan tidak mungkin lepas dari kebijakan, komitmen, dan
koordinasi antar instansi yang terkait tapi juga koordinasi vertikal dengan
instansi di tingkat propinsi bahkan pusat.
Dukungan Aspek Keuangan dan Pendanaan
Di tengah kondisi umum yaitu keterbatasan kemampuan keuangan yang
dialami hampir setiap kabupaten/kota, khususnya untuk pengelolaan
sektor sanitasit, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah
diperlukan.
Menghadapi hal tersebut, untuk pembangunan dan pengelolaan sektor
sanitasi yang komprehensif dan berkelanjutan Pemerintah Kota Balikpapan
selain mengandalkan APBD-nya, juga harus menggalii dan mengupayakan
dukungan dari sumber pendanaan lain, seperti APBN, APBD Propinsi,
bantuan luar negeri, dan dari pelaku bisnis/dunia usaha (CSR atau KPS).
Dukungan Aspek Komunikasi
Salah satu hal yang menjadi kelemahan di dalam pengelolaan sanitasi
selama ini adalah penanganan yang bersifat sektoral dan kurang adanya
koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan sektor sanitasi, di sisi
lain peran serta kepedulian masyarakat sangat rendah terhadap sektor ini.
Dengan dukungan dan dibangunnya pola, sistem, dan media komunikasi
yang baik dalam pengelolaan sanitasi di Kota Balikpapan, maka kondisi di
atas tidak perlu terjadi lagi ke depannya. Karena dengan adanya
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komunikasi di dalam pengelolaan sanitasi di Kota Balikpapan, maka
koordinasi antar instansi akan terbangun dan melalui komunikasi yang
dilakukan dalam bentuk sosialisasi, kampanye dll. maka masyarakat akan
tersadarakan, berubah, dan akan muncul peran serta kepeduliannya
terhadap pentingnya sanitasi dan berperilaku hidup bersih dan sehat.
Dukungan Dunia Usaha/Pelaku Bisnis
Dukungan yang diharapkan dari dunia usaha/pelaku bisnis umumnya
dalam bentuk tanggung jawab social atau Corporate Social Responsibility
(CSR) - sesuai UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, antara
lain mewajibkan mereka untuk menyisihkan sebagian keuntungannya
untuk mendanai program-program yang bersifat sosial dan kepedulian
terhadap lingkungan.
Sementara untuk perusahaan-perusahaan BUMN, saat ini sudah berlaku
Peraturan Menteri BUMNNo. PER-05/MBU/2007, tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina
Lingkungan.
Peluang inilah yang akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan
untuk menambah kemampuan keuangan atau pendaannya dalam
pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasinya.
Dukungan Peran Serta Masyarakat
Untuk pembangunan sanitasi yang berkelanjutan, pemerintah Kota
Balikpapan tidak akan menempatkan masyarakatnya hanya sebagai
penerima manfaat dari layanan sanitasi yang disediakan pemerintah kota,
namun lebih dari itu pemerintah kota akan berupaya untuk membangun
dan meningkatkan kesadaran dan memberikan peran dan tanggung jawab
yang lebih besar kepada masyarakat, sebagai mitra Pemerintah, untuk
bersama-sama mempercepat pembangunan sektor sanitasi di Kota
Balikpapan.
Kegiatan ini dimulai dari lingkungan RT/RW, pembentukan KSM dan
sejenisnya, yang kemudian akan mendapat pelatihan, pembinaan dan
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bimbingan

(pemberdayaan)

sehingga

mereka

mampu

mengelola

prasarana dan sarana sanitasi yang ada di sekitarnya.

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Berikut adalah daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan
sanitasi Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2015. Program dan kegiatan ini disusun sesuai
dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sub sektor
sanitasi, sektor air bersih dan aspek higine/PHBS.
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