
PROFIL 
KOTA BANDA ACEH 

Seeara astronomis, Kota Banda Aeeh terletak antara 05°16' 15"- 05° 
36' 16" Lintang Utara dan 95°16' 15"-95°22' 35" BujurTimur atau 
dengan kata lain berada di belahan bumi bagian utara. Luas wilayah 

Kota Banda Aeeh sebesar 61,36 km2 yang seeara administratif terdiri 
dari 9 Keeamatan dan 90 Gampong (desa). Jumlah penduduk Kota 

Banda Aeeh pada tahun 2015 sebanyak 250.303 jiwa (sumber 
Disdukeapil Kota Banda Aeeh). 

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aeeh memiliki batas-batas sebagai berikut: 

> Sebelah Utara 
> Sebelah Selatan 

> Sebelah Barat 

> Sebelah Timur 

Selat Malaka 
Ka bu paten Aceh Besar 
(Kee. Darul Ima rah dan Kee. lnginJaya) 

Ka bu paten Aceh Besar 
(Keeamatan Peukan Bada) 

Ka bu paten Aceh Besar 
(Kee. BaronaJaya dan Kee. Darussalam) 

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aeeh be rad a di ujung utara Pulau Sumatera 
sekaligus menjadi wilayah paling Barat dari Pulau Sumatera. Kota Banda Aeeh sebagal 

ibukota Provinsi Aeeh memiliki karakteristik penduduk yang heterogen. Fungsi kota 
sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan menjadikan Kota Banda Aeeh sebagai 

daerah tujuan bagi warga sekitar Banda Aeeh maupun daerah lainnya dari dalam 
Provinsi Aeeh maupun luar Aeeh. 
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PELAYANAN LIMBAH TINJA UNTUK 
MENGENOALIKAN PENCEMARAN AIR DAN TANAH 

01 KOTA BANDA ACEH 

Latar Belakang 

Sebelum musibah tsunami yang menerjang Kota Banda Aceh pada tanggal 26 
Desember 2004, Kota Banda Aceh sudah memiliki 1 (satu) unit lnstalasi Pengolahan 
Lumpur Tinja (I PLT) yang berlokasi di kawasan TPA Gampong Jawa. Pasca tsunami yang 
meluluhlantakkan dua per tiga Kota Banda Aceh termasuk IPLT Gp. Jawa, Banda Aceh 
tidak lagi memiliki IPLT, sehingga pada masa rehab-rekon (2005) Pemerintah Jepang 
melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) mengambil bagian untuk 
membangun kembali IPLT yang sudah hancur dengan desain seperti semula dan di 
lokasi yang sama. Kemudian IPLT dengan sistem kolam oksidasi dengan kapasitas 50 
m'/hari tersebut, menjadi satu-satunya IPLT yang melayani pengolahan lumpur tinja 
yang berasal dari tangki septik masyarakat Kota Banda Aceh dan sebagian masyarakat 
Ka bu paten Aceh Besar. 

Tingginya kebutuhan IPLT pada masa tanggap darurat dan rehab/rekon 
mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meminta dukungan lembaga donor the 
United Nations Children's Fund(UNICEF) untuk membangun 1 (satu) unit IPLTlagi untuk 
mengantisipasi kekurangan kapasitas dari IP LT yang dibangun JICA. IPLTyang dibangun 
oleh UNICEF ini menggunakan sistem Decentralized Wastewater Treatment System 
(DEWATS), yakni pengolahan airlimbah yangtidak memerlukan instalasi khusus seperti 
IPAL, dan tidak menggunakan input energi/listrik dengan kapasitas 83 m3/hari. Sistem 
DEWATS dibuat di bawah permukaan tanah, sehingga lahan yang ada di permukaan 
tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, seperti tempat parkir atau 
taman. Sementara itu, pengolahan lumpur tinja mempunyai dua tujuan, yaitu untuk 
menurunkan kandungan zat organik dari lumpur tinja dan untuk menurunkan jumlah 
bakteri-bakteri patogen (organisme penyebab penyakit). Pada prinsipnya, pengolahan 
septage ini adalah untuk menurunkan kandungan BOD, COD, dan bakteri coli serta zat 
tersuspensi (SS), agartidak membahayakan lingkungan. 

Situasi Sebelum lnisiatif 

Kota Banda Aceh belum memiliki sistem pengelolaan air limbah secara off-site 
(tertutup). Sebagian besar wa rga mem buang Ii m bah kakus (black water) ke ta ngki septi k 
yang tidak dirancang dan dibangun dengan baik. Buangan dari tangki septik sebagian 
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besar dialirkan ke saluran sehingga sangat berpotensi terjadinya pencemaran air. Ada 
juga rumah tangga yang membuang secara langsung limbah kakus ke saluran air 
terbuka. 

Berdasarkan kenyataan ini, dapat diasumsikan bahwa adanya tangki septik 
merupakan ancaman bagi kualitas air sumur dangkal yang saat ini banyak digunakan 
oleh masyarakat sebagai sumber air bersih disamping air bersih dari PDAM. Hampir 
semua air limbah mandi, cuci, dan masak (grey water) dibuang langsung ke saluran 
mikro maupun ke saluran terbuka lainnya. 

lnisiatif 

Pemerintah Kota Banda Aceh menginisiasi pembangunan lnstalasi Pengolahan 
Lumpur Tinja (IPLT) Kota Banda Aceh yang terletak tepat di sebelah TPA Kota Banda 
Aceh, Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja. IPLT dibangun di atas lahan seluas 2,2 ha. 
IPLT merupakan tempat penampungan tinja yang bertujuan untuk menampung dan 
mengolah hasil pengurasan lumpurtinja dari tangki septik masyarakat Kota Banda Aceh 
dan sekitarnya sebelum ke lingkungan agartidak menimbulkan masalah kesehatan dan 
kenyamanan lingkungan. 

lnovasi dari I PLT Kota Banda Aceh adalah pada sistem operasional yang mudah dan 
sederhana (tanpa penggunaan energi listrik) serta kebutuhan jumlah tenaga operator 
yang rendah menjadikan biaya operasional IPLT menjadi murah. Biaya operasional 
pengelolaan IPLT Kota Banda Aceh dapat ditutupi sepenuhnya dari retribusi pelayanan 
penyedotan tinja dan pelayanan IPLT, sementara di banyak kota masih harus disubsidi. 
Lumpur tinja kering yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai pupuk bagi taman
taman yang dirawat oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, serta 
dimanfaatkan juga oleh masyarakat sekitar secara gratis sebagai pupuk bagi tanaman di 
rumah mereka. Meskipun dibangun dari bantuan JICA dan UNICEF, namun hingga saat 
ini pemeliharaan dan operasionalnya dilakukan oleh para pegawai Pemerintah Kota 
BandaAceh. 

Strategi Yang Diterapkan 

1. Ta hap Perencanaan 

Pada IPLT sistem terbuka, perencanaan dilaksanakan oleh JICA sendiri dibantu 
oleh Konsultan Perencana yang ditunjuk. Sedangkan untuk IPLT sistem DEWATS, 
perencanaannya dilakukan oleh konsultan asing (Bremen Overseas Research and 
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Development Association - BORDA) yang menggandeng konsultan nasional, yaitu 
Yayasan Bali Fokus. 

2. Taha pan Kostruksi 

a. IPLTSistem Terbuka(JICA} 

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan I PLT sistem terbuka 
dilakukan oleh pihakJICA sendiri dengan kontraktor pelaksana PT. Tenaga Inti. 
Melalui sistem pengawasan yang ketat ini, kualitas pekerjaan bisa dipastikan 
relatif baik sehingga kualitas baik bangunan maupun fasilitas lainnya di IPLT 
dibangun sangat ba lk dan memuaskan. Tentunya hal ini pula yang 
menyebabkan umur IPLT juga relatif panjang dan hingga saat ini tidak begitu 
banyakyang rusak dan perlu perbaikan. 

IPLT Sistem terbuka yang dibangun oleh JICA dengan kapasitas 50 m'/hari 

b. IPLTSistem DEWATS (UNICEF} 

Pembangunan IPLT sistem DEWATS juga dilaksanakan oleh kontraktor 

pelaksana PT. Tenaga Inti di bawah pengawasan oleh konsultan yang ditunjuk 

oleh UNICEF dan pihak UNICEF sendiri. Pembangunan dilaksanakan tahun 

2007 dan dapat diselesaikan dalam 1 tahun. Secara keseluruhan kualitas 
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pekerjaan cukup baik, hanya saja kerusakan pada bagian atap Sludge Drying 

Bed sebelah selatan sudah terjadi 2 kali. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor 

angin yang sangat kencang pada waktu-waktu tertentu. Kerusakan pertama 

pada tahun 2010 telah diikuti dengan perbaikan dengan anggaran UNICEF 

dan kerusakan pada tahun 2013 diperbaiki dengan anggaran dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). 

IPLT Slstem tertutup {DEWATS) 

3. Taha pan Pra Operasional 

a. Sosialisasi kepada masvarakat 

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyebaran poster, brosur, dan stiker, di 
samping mengundang masyarakat dan anak-anak sekolah setempat untuk 
diberikan pengenalan tentang I PLT dan ikut berpartisipasi dalam gerakan 
penanaman pohon di sekitar kawasan IPLT. Agar sosialisasi ini mampu 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh, juga dilakukan 
sosia lisasi melalui media elektronik (radio) dengan menghadirkan 
narasumber dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dan J ICA. 

b. Penyusunan SOP 

Penyusunan SOP dilakukan oleh konsultan perencanaan dalam hal ini pihak 
JICA (untuksistem terbuka) dan BORDA-BALIFOKUS untuksistem DEWATS. 
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c. Pelatihan baqi operator don penqelola 

Pelaksanaan pelatihan dilakukan baik untuk operator juga untuk pengelola, 
selama 1 minggu di Aula Dinas Kebersihan dan Keindahan Kata Banda Aceh, 
meliputi teori dan praktik sesuai SOP yang sudah disusun. 

4. Tahapan Operasional 

a. Menyiapkon onqqaron pemelihoroon don operosionol 

Anggaran operasional dan pemeliharaan telah disediakan dalam DPA DK3 
(dulu DKP) sejak tahun awal operasional 2006 hingga saat ini. 

b. Menyiapkan requlasi 

Pemerintah Kata Banda Aceh telah memiliki Perda/Qanun No. 7 Tahun 2003 
tentang Retribusi Pelayanan Jasa Penyedotan Tinja/Kakus, sehingga tidak 
perlu dibuat regulasi baru. Hanya saja beberapa tahun setelah operasional 
telah diusulkan untuk penyesuaian tarif, namun baru tahun 2014 disahkan 
sekaligus penyesuaian dengan Undang-Undang baru tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah, yaitu menjadi Qanun No. 1 Tahun 2014 tentang Retribusi 
Penyediaan dan/atau Penyedotan Jam ban. 

5. Evaluasi/Pemantauan 

Untuk memastikan bahwa effluent (air buangan) dari pengolahan di IPLT tidak 
mencemari lingkungan, dilakukan pemantauan secara berkala (setiap 6 bu Ian) oleh 
Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh. 

Pembiayaan pembangunan 2 (dua) unit IPLT masing-masing didanai oleh JICA 
untuk IPLTterbuka dan oleh UNICEF untuk IPLTtertutup (DEWATS). Sedangkan untuk 
operasional dan pemeliharaan bersumber dari APBK Kata Banda Aceh. Pada tahun 
2013, anggaran yang dikeluarkan untuk operasional dan pemeliharaan sebesar Rp. 150 
juta/tahun. Namun biaya ini dapat tertutupi seluruhnya oleh penerimaan retribusi 
pelayanan penyedotan tinja pelayanan I PLT sehingga terjadi cost recovery. 

Hasil yang dicapai 

Dampak nyata yang dicapai dari pembangunan lnstalasi Pengolahan Lumpur Tinja 
(IPLT) Kota Banda Aceh ini, adalah sebagai berikut: 

1. Menghilangkan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hampir 100% 
penduduk Kota Banda Aceh tidak lagi melakukan BABS. 
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Tabel 1. 
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan 

Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh, 2011-2013 
( Sumber: BPS Kota Banda Aceh Tahun 2014 ) 

1 Sendiri 87,42 89,75 89,63 

2 Bersama 12,36 9,64 10,37 

3 Umum 0,22 0,42 0,00 

4 Lainnya 0,00 0,20 0,00 

2. Menghilangkan praktik pembuangan limbah tinja di sungai/lahan kosong. Secara 
bertahap masyarakat sudah mulai menguras tangki septik mereka bila sudah 
penuh dengan menggunakan jasa penyedotan tinja, sehlngga semakin sedikit 
praktik limpahan (over flow) tangki septik tanpa pengolahan yang dialirkan ke 
sungai. 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Tabel 2. 
Perkembangan Volume Tinja yang Dibuang Ke IPLT 

Kota Banda Aceh dari tahun 2009 - 2013 

Trip 
Volume 

Trip Volume Trip 
(m'J (m'J 

1,513 3,432 501 1,589 2,014 

1,615 3,397 497 2,264 2,112 

1.227 2,755 353 1,412 1,58 

1,172 2,594 450 1,761 1,622 

1,332 5,063 1,018 3,872 2,35 

Volume 

(m'J 

5,021 

5,661 

4,167 

4,355 

8,935 

3. I PLT menghasilkan pupuktinja. Pupuk ini sepenuhnya tidak berbau lagi serta sudah 
hampir seperti tanah, namun kaya akan unsur hara. Selanjutnya, pupuk dapat 
digunakan untuk memupuk tanaman di taman-taman. Namun saat ini, 
penggunaan pupuk tinja ini masih terbatas digunakan oleh Bidang Pertamanan dan 
Hutan Kota DK3 Banda Aceh untuk taman-taman kota. Masyarakat yang ingin 
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menggunakan pupuk tinja ini dalam skala kecil, diperbolehkan mengambil 
langsung ke IPLT dengan mengajukan permohonan izin ke kantor DK3 Banda Aceh. 

PupukTinja 

4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya penyediaan jasa penyedotan tinja yang 
dikelola swasta. Diperkirakan usaha jasa penyedotan tinja oleh swasta akan terus 
berkembang. 

Tarlf penyedotan tinja oleh DK3, sebagai berikut: 

1. Penyedotanseptictankdalam kota: 
a. Sumur : Rp. 90.000 
b. Bak : Rp. 125.000/trip 

2. Penyedotanseptictankluarkota/ AcehBesar: 
a. Sumur : Rp. 150.000 
b. Bak : Rp. 150.000/trip 

3. Jasa Penggunaan lnstalasi oleh truktinJa swasta: Rp.15.000/trip 

Sumber: Website DK3 Kota Banda Aceh 
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5. Jasa penyedotan tinja/kakus memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Asli 
Dae rah (PAD) Kota Banda Aceh sebesar Rp. 150 jt (tahun 2013). 

6. IPLT Kota Banda Aceh menjadi objek kunjungan, referensi perencanaan 
pembangunan pengelolaan IPLT dari berbagai kota di Indonesia dan pemerintah 
daerah se-Provinsi Aceh. 

7. IPLT Kota Banda Aceh juga menjadi objek studi/riset dosen dan mahasiswa dari 
berbagai perguruan tinggi dalam maupun luar negeri serta objek studi banding dan 
kunjungan dari berbagai kota/kabupaten di Indonesia, bahkan turut dijadikan 
sebagai objek kunjungan lapangan berbagai kegiatan baik level provinsi maupun 
nasional. 

8. I PLT Kota Banda Aceh berada di urutan kedua terbaik nasional dari aspek 
operasional dan pengelolaan setelah IPLT KotaSurabaya. 

Truk tinja DK3 sedang mengosongkon tinja 
ke dalam bak Imhoff poda IPLT slstem terbuko. 
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Keberlanjutan 

Dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan IPLT, Pemerintah Kota Banda Aceh 
berkomitmen untuk menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang 
memadai. Kota Banda Aceh juga mengikuti Program Pengembangan Sanitasi Perkotaan 
(PPSP) dan menempatkan program perbaikan sanitasi sebagai salah satu program 
utama pembangunan. Pada sisi kelembagaan, keberlanjutan juga dilakukan dengan 
membentuk satu seksi khusus di bidang Persampahan Dinas Kebersihan dan Keindahan 
Kota Banda Aceh, yaitu Seksi Pengelolaan I PLT melalui Qanun No. 2 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah. UPT IPLT melakukan kerjasama dengan Kantor 
Lingkungan Hidup (KLH) Kota Banda Aceh untuk secara periodik memantau 
performance IPLT melalui analisis terhadap kualitas effluent yang dibuang ke 
lingkungan. Program pengembangan pengolahan limbah khususnya tinja juga diperkuat 
dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Penyedotan Tinja/Kakus, 
yang kemudian direvisi dengan Qanun No. 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Jamban. 

Rencana pengembangan program selanjutnya adalah melakukan pemanfaatan gas 
methan yang dihasilkan dari IPLT sistem tertutup untuk memenuhi kebutuhan 
listrik/penerangan di dalam kawasan I PLT. 

Anak-anak sekolah melakukan kunjungan ke IPLT, 
melihat langsung bagaimana limbah tin/a dioloh di IPLT, 

sebagaf bag/an darl upaya Pendldldkan Ungkungan bag/ anak-anak sekolah 
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Pelajaran yang dapat diambil 

Pengelolaan IPLT yang baik akan berdampak dengan kualitas infrastruktur IPLT. 
Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan solusi dengan memberlakukan retribusi 
pelayanan penyedotan tinja untuk menutupi biaya pemeliharaan dan operasional IPLT, 
sesuatu yangselama ini menjadi masalah di beberapa daerah. 

Kemampuan untuk Ditransfer 

Program pengolahan limbah dengan sistem tertutup dan terbuka dapat ditransfer 
oleh daerah lain. Pembangunan instalasi infrastruktur limbah memang membutuhkan 
investasi yang cukup besar. Namun hal ini dapat diminimalkan dengan membuat 
rencana desain instalasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah (tidak perlu membangun 
dengan kapasitas peruntukan yang besarterlebih dahulu). 

Bagi daerah yang ingin menerapkan program yang sama sebaiknya juga 
memperhatikan perilaku buruk dari penyedia jasa penyedotan swasta. Pemerintah 
daerah harus memberikan edukasi dan sosialisasi agartidak membuangsemua tinja dari 
tangki septik sembarangan (ke sungai, laut, atau lahan-lahan kebun masyarakat) namun 
dibuang ke I PLTagartidak terjadi pencemaran air dan tanah. 

KONTAK PERSON 

1. Jalaluddin, ST, MT 
Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh 
JI. Pocut Baren No. 30 
Kp. Laksana, BANDA ACEH 23122 
Telp/Fax: (0651) 21019 

2. Tri Utari 
Manager Advokasi, APEKSI 
Rasuna Office Park 111, WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum 
JI. Ta man Rasuna Se Iatan, JAKARTA 12960 
No.Telp/Fax : (021) 8370 4703 / 8370 4733 
No. Hp. 0812 8244 0339 
Email info@apeksi.or.id 

triutari@apeksi.or.id 
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