
BAB III 

GAMBARAN WILAYAH STUDI 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum wilayah studi yang meliputi 

gambaran umum wilayah Kota Bandar Lampung, gambaran umum wilayah 

Kelurahan Garuntang dan gambaran umum lingkungan dan karakteristik 

masyarakat di Kelurahan Garuntang. 

3.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² atau 19.722 

hektar yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara geografis Kota 

Bandar Lampung terletak pada 5o 20’ sampai dengan 5o 30’ lintang selatan dan 105o 

28’ sampai dengan 1050 37’ bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk 

Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Secara administratif batas daerah Kota 

Bandar Lampung adalah: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran dan Kecamatan Ketibang serta Teluk Lampung. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 Kondisi topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari 

dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian 

permukaan antara 0 sampai 500 m, dengan topografi perbukitan hingga bergunung 

membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung 

Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok 

disebelah Timur. Kondisi topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut:  
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• Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di 

bagian Selatan 

• Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di bagian 

Utara 

• Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung bagian Utara 

• Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung 

Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau 

serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur. 

 Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa 

merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan 

kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. 

Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki 

ketinggian masing-masing hanya sekitar 2-5 mdpl atau kecamatan dengan 

ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung. 

 Secara hidrologi Kota Bandar Lampung dilalui oleh sungai-sungai yang 

masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung yaitu 

Sungai Way Halim, Way Awi, Way Simpur di wilayah Tanjung Karang dan Way 

Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuala, mengalir di 

wilayah Teluk Betung. Daerah hulu sungai berada di bagian Barat, daerah hilir 

sungai berada di wilayah bagian Selatan yaitu pada dataran pantai. Luas wilayah 

yang datar sampai landai meliputi 60 %. Landai sampai miring 35 %, sangat miring 

sampai curam berjumlah 4 %. Dilihat secara hidrologi maka Kota Bandar Lampung 

mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-

sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang 

berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk 

Lampung. Sungai-sungai yang melintasi Kota Bandar Lampung adalah sungai kecil 

dengan debit air yang kecil, diantaranya adalah Way Simpur, Way Penengahan, 

Way Kunyit, dan Way Keteguhan. Pada musim kemarau, sungai cenderung 

mengering, tetapi pada musim hujan debit air akan bertambah semakin cepat, 

sedangkan daya tampung sungai semakin terbatas akibat terjadinya penyempitan 
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daerah aliran sungai yang merupakan efek dari kegiatan pembangunan yang tidak 

memperhatikan garis sempadan sungai serta pencemaran lingkungan sungai. 

 Menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan kualitas air 

menurun, polusi udara dan polusi tanah membawa dampak pula bagi pencemaran 

air. Pencemaran air secara eksisting menurut laporan Badan Pengelolaan dan 

Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 

cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan dan jumlah 

penduduk di wilayah Kota Bandar Lampung serta meningkatnya kegiatan 

pembangunan di daerah hulu. Sumber pencemaran air permukaan berasal dari 

kegiatan domestik rumah tangga, industri, pasar, rumah sakit, dan lainnya. Kualitas 

air sungai di Bandar Lampung sebagian besar telah mengalami penurunan. Kualitas 

air sungai Kota Bandar Lampung. 

TABEL III. 1  

DATA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA BANDAR LAMPUNG 

No Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/Km2) 

Jumlah 

Kelurahan 

1 Teluk Betung Barat 31.461 11,02 4.310 5 

2 Teluk Betung Timur  43.971 14,83 2.965 6 

3 Teluk Betung Selatan 41.550 3,79 10.963 6 

4 Bumi Waras 59.912 3,75 15.977 5 

5 Panjang 78.456 15,75 4.981 8 

6 Tanjung Karang Timur 39.183 2,03 19.302 5 

7 Kedamaian 55.533 8,21 6.764 7 

8 Teluk Betung Utara 53.423 4,33 12.338 6 

9 Tanjung Karang Pusat 53.982 4,05 13.329 7 

10 Enggal 29.655 3,49 8.497 6 

11 Tanjung Karang Barat 57.765 14,99 3.854 7 

12 Kemiling 69.303 24,24 2.859 9 

13 Langkapura 35.839 6,12 5.856 5 

14 Kedaton 51.795 4,79 10.813 7 

15 Rajabasa 50.710 13,53 3.748 7 

16 Tanjung Senang 48.333 10,63 4.547 5 

17 Labuhan Ratu 47.347 7,97 5.941 6 

18 Sukarame 60.101 14,75 4.075 6 

19 Sukabumi 60.554 23,6 2.566 7 
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No Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/Km2) 

Jumlah 

Kelurahan 

20 Way Halim 64.930 5,35 12.136 6 

Total 1.033.803 197,22               5.242 126 
Sumber: Badan Pusat Statistik Bandar Lampung, 2019 

Dari tabel di atas menjelaskan jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan 

penduduk tiap kecamatan dan jumlah kelurahan di Kota Bandar Lampung. Total 

jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung sebesar 1.033.803 jiwa dengan luas 

197,22 Km2 dan kepadatan penduduk 5.242 jiwa/Km2. Jumlah kepadatan tertinggi 

di Kota Bandar Lampung terletak di Kecamatan Bumi Waras yaitu sebesar 15.977 

jiwa/Km2 di karenakan pada satu tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah 

penduduk secara signifikan dengan populasi penduduk pada tahun 2017 sebesar 

30.917 jiwa dan populasi penduduk pada tahun 2018 sebesar 59.912 jiwa. 

Kemudian kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Sukabumi yaitu 

sebesar 2.566 jiwa/Km2 dengan populasi penduduk sebesar 60.554 jiwa dan luas 

wilayah 23,6 Km2. Berdasarkan aspek kependudukan, jumlah penduduk Kota 

Bandar Lampung menurut karakteristik kota berdasarkan jumlah penduduk 

tergolong sebagai kota metropolitan karena pada tahun 2018, penduduk Kota 

Bandar Lampung berjumlah 1.033.803 jiwa lebih dari 1.000.000 jiwa yang masuk 

dalam kategori metropolitan.
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Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 1  

PETA ADMINISTRASI KOTA BANDAR LAMPUNG 
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3.2 Gambaran Umum Kelurahan Garuntang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 

2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak 

geografis dan wilayah administratif Kecamatan Bumi Waras berasal dari sebagian 

wilayah geografis dan administratif Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan batas-

batas sebagai berikut : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedamaian 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung 

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panjang 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara 

Kecamatan Bumi Waras secara topografis mempunyai wilayah yang relatif 

datar terutama bagian yang menyusuri pantai dan sebagian kecil mempunyai 

wilayah berbukit atau bergelombang. Adapun pusat pemerintahan Kecamatan 

Bumi Waras berada di Kelurahan Sukaraja. Berikut wilayah Kecamatan Bumi 

Waras dibagi menjadi lima kelurahan, yaitu : 

1. Kelurahan Kangkung 

2. Kelurahan Bumi waras 

3. Kelurahan Pecoh Raya, yang selanjutnya berganti nama menjadi Kelurahan 

Bumi raya 

4. Kelurahan Sukaraja 

5. Kelurahan Garuntang 

TABEL III. 2  

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BUMI WARAS 

No Kelurahan 
Jumlah 

Penduduk (Jiwa) 

Luas Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan Penduduk 

(jiwa/Km2) 

1 Kangkung  14.517 0,3 48.390 

2 Bumi Waras 16.735 0,73 22.925 

3 Bumi Raya 6.886 0,83 8.296 

4 Sukaraja 12.276 0,8 15.345 

5 Garuntang 9.498 1,1 8.635 

Total 59.912 3,76 15.934 
Sumber: Kecamatan Bumi Waras Dalam Angka, 2019 
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Berdasarkan tabel di atas Kelurahan Garuntang memiliki jumlah penduduk sebesar 

9.498 jiwa dengan luas wilayah sebesar 1,1 Km2 serta kepadatan penduduk sebesar 

8.635 jiwa/km2. 

TABEL III. 3  

JUMLAH LINGKUNGAN DAN RT SETIAP KELURAHAN DI 

KECAMATAN BUMI WARAS 

No Kelurahan 
Lingkungan 

(LK) 
RT 

1 Kangkung  3 27 

2 Bumi Waras 3 45 

3 Bumi Raya 2 15 

4 Sukaraja 2 36 

5 Garuntang 2 26 

Total 12 149 
Sumber: Kecamatan Bumi Waras Dalam Angka 2019 

 Pada tabel di atas Kelurahan Garuntang mempunyai wilayah administrasi 

yang terbagi menjadi dua lingkungan yaitu LK I dan LK II yang terdiri dari 26 RT., 

yaitu RT 1 s/d 13 di lingkungan I dan RT 14 s/d 26 di lingkungan II. Secara 

administratif Kelurahan Garuntang berbatasan langsung dengan Kelurahan di 

sekitarnya, yaitu sebagai berikut:     

➢ Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan 

Kedamaian dan Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang 

➢ Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan 

Panjang 

➢ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja 

➢ Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Bumi 

Raya. 

Orbitasi jarak dari pusat pemerintahan Kelurahan Garuntang adalah sebagai 

berikut: 

• Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 10 km 

• Jarak dari pusat Pemerintah Kota  : 8 km 

• Jarak dari pusat Pemerintah Provinsi  : 13 km 
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Kelurahan Garuntang terletak di dataran rendah dengan tanah yang 

umumnya adalah tanah biasa. Terletak di daerah yang dilewati oleh rel kereta api 

sehingga banyak warga yang rumahnya menumpang di tanah PJKA. Untuk kondisi 

geohidrologi, Kelurahan Garuntang merupakan daerah yang memiliki banyak air 

tanah dan juga dekat dengan aliran sungai. 
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Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 2  

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BUMI WARAS
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3.3 Kondisi Prasarana dan Sarana Sanitasi Lingkungan di Kelurahan 

Garuntang 

Cakupan penyehatan lingkungan merupakan banyaknya jumlah 

penduduk/kepala keluarga yang mempunyai akses dan yang tidak mempunyai akses 

terhadap sarana sanitasi. Gambaran cakupan sarana penyehatan lingkungan di 

Kelurahan Garuntang dalam hal ini terdiri dari: 

a. Kondisi Sarana Air Minum 

Pada umumnya masyarakat Garuntang menggunakan sumur gali sebagai 

sumber air bersih. Selain itu juga ada yang menggunakan PDAM dan sungai 

yang mengalir bersih. Sumur gali yang digunakan ada yang menggunakan 

pompa listrik dan ada juga yang manual. Berikut di bawah ini merupakan tabel 

sumber air bersih yang dipergunakan masyarakat Kelurahan Garuntang 

Kecamatan Bumi Waras. 

TABEL III. 4  

SUMBER AIR BERSIH KELUARGA KELURAHAN GARUNTANG 

Sumber Air Bersih Keluarga LK I LK II Total 

PDAM 25 KK 17 KK 42 KK 

Sumur Pompa Tangan  - -  -KK  

Sumur Gali 1011 KK 484 KK 1495 KK 

Sumur Bor 315 KK 146 KK 461 KK 
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi, Community Sanitation Improvement Action Plan 

(CSIAP) Kelurahan Garuntang Tahun 2017-2019 

 

b. Kondisi Sarana Sanitasi 

Luas Wilayah Kelurahan Garuntang adalah 110 Ha yang terdiri dari 

permukiman warga dengan jumlah penduduk penerima manfaat/pengguna 

kurang lebih 480 sambungan rumah memiliki kondisi sarana sanitasi yang 

cukup memadai. Prasarana sanitasi yang ada meliputi kepemilikan jamban 

keluarga sebanyak 1.992 buah dengan memakai leher angsa maupun yang 

tidak pakai leher angsa dan menggunakan septic tank yang cukup memadai.  
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TABEL III. 5  

KEPEMILIKAN JAMBAN KELUARGA KELURAHAN GARUNTANG 

Jamban Keluarga LK I LK II Total 

Ada dan pakai leher angsa 721 KK 401 KK 1122 KK 

Ada tapi tidak pakai leher angsa 625 KK 245 KK 870 KK 

Tidak ada 2 KK 4 KK 6 KK 
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi, Community Sanitation Improvement Action Plan 

(CSIAP) Kelurahan Garuntang Tahun 2017-2019 

 

 

TABEL III. 6  

KEPEMILIKAN TANGKI SEPTIK KELURAHAN GARUNTANG 

Kepemilikan Tangki Septik LK I LK II Total 

Satu Ruang Pengendapan 1292 KK 626 KK 1918 KK 

Satu Ruang Pengendapan dan Satu Ruang Peresapan 54 KK 19 KK 73 KK 

>2 Ruang Pengendapan dan Peresapan 5 KK 2 KK 7 KK 
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi, Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) 

Kelurahan Garuntang Tahun 2017-2019 

 

 

Tangki septik milik masyarakat di Kelurahan Garuntang sebagian besar 

hanya memiliki satu ruang pengendapan, sangat jarang ditemukan tangki 

septik masyarakat yang memiliki lebih dari dua ruang pengendapan dan 

peresapan, namun ada juga beberapa masyarakat yang sudah memiliki tangki 

septik dengan ruang pengendapan dan peresapan secara terpisah. Selanjutnya 

tempat pembuangan limbah cair domestik akan dijelaskan pada tabel dibawah 

ini. 

 

TABEL III. 7  

TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DOMESTIK KELURAHAN 

GARUNTANG 

Tempat Pembuangan Limbah 

Cair Domestik 
LK I LK II Total 

Sistem Saluran limbah  - -  -KK  

Tangki Septik 1216 KK 573 KK 1789 KK 

Cubluk 2 KK 2 KK 4 KK 

MCK Umum  2 KK 4 KK 6 KK 

Sungai/Irigasi 131 KK 68 KK 199 KK 
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi, Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) 

Kelurahan Garuntang Tahun 2017-2019 
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Kelurahan Garuntang sebagian besar masyarakatnya sudah memiliki 

tangki septik, sehingga tempat pembuangan limbah cair domestik masyarakat 

Kelurahan Garuntang ditampung pada tangki septik tersebut, dan masih sangat 

minim masyarakat yang membuang limbah cair domestiknya pada cubluk 

maupun MCK umum, namun masih juga terdapat masyarakat yang membuang 

limbah cair domestik di sungai maupun irigasi, dalam hal ini dapat mencemari 

lingkungan yang menyebabkan munculnya permasalahan tercemarnya air 

tanah.  

TABEL III. 8  

PENGURASAN TANGKI SEPTIK KELURAHAN GARUNTANG 

Pengurasan Tangki Septik LK I LK II Total 

Tidak Pernah Dikuras 1335 KK 637 KK 1972 KK 

2-3 Tahun Sekali  - - -KK 

3-5 Tahun Sekali  - -  -KK 

>5 Tahun 16 KK 10 KK 26 KK 
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi, Community Sanitation Improvement Action Plan 

(CSIAP) Kelurahan Garuntang Tahun 2017-2019 

 
 

Pada tabel pengurasan tangki septik di Kelurahan Garuntang di atas, dapat 

diketahui bahwa masyarakat Garuntang sangat jarang melakukan pengurasan 

pada tangki septik bahkan sebagian besar masyarakatnya tidak pernah 

melakukan pengurasan tangki septik, padahal sebaiknya pengurasan tangki 

septik dilakukan 3 tahun sekali. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran 

lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun dikarenakan jika tangki 

septik penuh, sehingga air akan keluar dan merembes ke tanah di sekitarnya.  

 

TABEL III. 9  

PEMBUANGAN LIMBAH CUCI DAN MANDI KELURAHAN 

GARUNTANG 

Pembuangan limbah Cuci dan Mandi LK I LK II Total 

Sistem Saluran Limbah 2  - -  -KK  

Sistem Saluran Terbuka/Got 1088 KK 490 KK 1578 KK 

Sungai/Irigasi 131 KK 68 KK 199 KK 

Kolam/Sawah/Empang/Tegaan 2 KK 4 KK 6 KK 

Lahan Terbuka/ Kebun/Tegakan 130 KK 85 KK 215 KK 
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi, Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) 

Kelurahan Garuntang Tahun 2017-2019 
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Berdasarkan tabel pembuangan limbah cuci dan mandi Kelurahan 

Garuntang sebagian besar masyarakat Garuntang membuang pada sistem 

saluran terbuka atau got. Namun sebagian kecil lainnya membuang limbah cuci 

dan mandi pada lahan terbuka seperti kebun/tegakan, kolam, sawah, empang 

bahkan langsung ke sungai/irigasi. 

c. Kondisi Pengelolaan Sampah 

Persampahan di Kelurahan Garuntang bukanlah termasuk permasalahan 

yang mengganggu dikarenakan keberadaan sokli yang mengambil sampah dan 

juga pada umumnya sampah yang ada dibakar. Akan tetapi untuk kegiatan 

Reduce, Reuse dan Recycle masih sangat minim dikarenakan kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari 3R. Adapun mekanisme 

pengelolaan sampah keluarga di Kelurahan Garuntang akan dijelaskan pada 

tabel di bawah ini. 

 

TABEL III. 10  

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH KELUARGA KELURAHAN 

GARUNTANG 

Mekanisme Pengelolaan Sampah 

Keluarga 
LK I LK II Total 

Diangkut Petugas 1164 KK 532 KK 1696 KK 

Ditimbun Secara Individu - -  -KK  

Ditimbun Secara Komunal - - -KK 

Dibakar, Dibuang ke Sungai/Saluran 136 KK 89 KK 225 KK 

Dibuang ke Lahan Terbuka 51 KK 26 KK 77 KK 
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi, Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) 

Kelurahan Garuntang Tahun 2017-2019 

 

 

d. Kondisi Kesehatan Masyarakat 

Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap 

fasilitas pelayanan kesehatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan tersebut 

dapat diketahui dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Salah satunya yaitu 

pelayanan di Puskesmas Kecamatan Bumi Waras saat ini telah diarahkan 

secara maksimal pada upaya promotif dan preventif melalui Program 

Yankesmas (Pelayanan Kesehatan Masyarakat), dengan tetap mendorong 

secara maksimal pada upaya kuratif dan rehabilitatif melalui Program 
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Yanklinis (Pelayanan Klinis) dan Pelayanan Terpadu (Yandu) yang dilakukan 

secara berkala untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Gambaran 

kondisi kesehatan masyarakat antara lain meliputi, ketersediaan sarana 

kesehatan, pola penyakit dan perilaku sehat masyarakat terhadap 

lingkungannya. 

3.4 Program SANIMAS di Kelurahan Garuntang 

Mekanisme kerjasama dalam Program SANIMAS berbeda dengan program 

kerjasama lainnya, dimana khususnya dalam pengalokasian anggaran pelaksanaan 

pembangunan fasilitas sanitasi, kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda) yang 

menjadi sasaran lebih besar dibanding oleh pihak lainnya.  Hal ini terjadi karena 

persoalan sanitasi telah menjadi salah satu tugas pokok yang telah didelegasikan 

langsung ke Pemerintah Daerah melalui UU No. 32 tahun 2004, termasuk pula 

dalam rangka mencapai tujuan yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang 

Propenas, sehingga pihak lain diluar pemerintah daerah, hanya terlibat sebagai 

mitra yang peran utamanya lebih pada technical assistance. Dalam pelaksanaan 

kegiatan Program SANIMAS, proses pendampingan dipercayakan pada salah satu 

LSM/NGO (Non Government Organization) yang telah berpengalaman dalam 

Program SANIMAS sebelumnya untuk wilayah Bandar Lampung. 

Kelurahan Garuntang terletak di dataran rendah dengan tanah yang 

umumnya adalah tanah biasa dan berada di daerah yang dilewati oleh rel kereta api 

sehingga banyak warga yang rumahnya menumpang di tanah Perusahaan Jawatan 

Kereta Api (PJKA). Untuk kondisi geohidrologi, Kelurahan Garuntang merupakan 

daerah yang memiliki banyak air tanah dan juga dekat dengan aliran sungai. 

Pemukiman Kelurahan Garuntang berjarak 8 km dari pusat kota dengan topografi 

daerah pinggiran sungai dan berbukit.  Luas wilayah kampung yang menjadi lokasi 

SANIMAS 2017 adalah sekitar 110 ha, dengan jumlah penduduk pada saat itu 2084 

KK atau sekitar 8267 jiwa. Kebanyakan penduduk di wilayah ini merupakan 

penduduk asli yang tinggal dengan mata pencaharian hampir sebagian besar 

berprofesi sebagai buruh, sedangkan sisanya sebagai petani dan pedagang.  

Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari seperti; mandi dan mencuci, 

mayoritas masyarakat Kelurahan Garuntang menggunakan air yang berasal dari 

sumur gali. Selain sumber air tersebut, sebagian masyarakat juga ada yang 
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menggunakan PDAM dan sungai yang mengalir bersih. Adapun sarana kesehatan 

yang dimanfaatkan oleh masyarakat berupa puskesmas pembantu dan posyandu. 

Dalam memenuhi kebutuhan sanitasi pada umumnya mereka menggunakan air 

sungai dengan kamar mandi yang kurang memadainya sarana septictank di 

beberapa rumah warga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar sanitasi, mereka 

menggunakan tegalan atau lahan kosong di sekitar tempat tinggal mereka, di 

samping ada sebagian lagi memanfaatkan daerah sungai sebagai fasilitas buang air 

besar. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap kualitas lingkungan di sekitarnya. 

Setelah ada penetapan terhadap lokasi yang menjadi sasaran program, maka 

selanjutnya, bersama masyarakat yang terpilih dan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) 

melakukan identifikasi terhadap masyarakat yang akan menjadi pengguna atas 

layanan sanitasi yang ditawarkan oleh Program SANIMAS. Untuk menentukan 

calon pengguna sarana SANIMAS digunakan pendekatan partisipatif, dimana 

masyarakat sendiri yang harus menentukan siapa saja calon pengguna atau 

penerima manfaat proyek. Untuk menentukan hal tersebut harus berdasarkan 

kriteria tertentu, dan kriteria itu harus disusun bersama oleh masyarakat sendiri. 

Apabila kriteria telah ditentukan dan perkiraan jumlah calon penerima manfaat 

sudah diputuskan, kemudian harus diidentifikasi nama-nama dan jumlah anggota 

keluarga yang tinggal dalam satu rumah untuk menentukan tingkat aksesibilitas 

kepada sarana sanitasi yang akan dibangun. Alat yang digunakan Klasifikasi 

Kesejahteraan (Wealth Classification) dan Pemetaan oleh Masyarakat (Community 

Mapping), yang penggunaannya sebagai berikut: 

a. Klasifikasi Kesejahteraan (Wealth Classification)  

Klasifikasi Kesejahteraan digunakan untuk mengidentifikasi jumlah 

calon pengguna dari kelompok sosial masyarakat miskin, menengah atau 

kaya, sesuai kriteria masyarakat sendiri. Alat ini penting untuk 

menghindarkan proyek dimanfaatkan oleh segelintir golongan yang dekat 

dengan elit desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Caranya 

adalah pertama-tama masyarakat diajak untuk membuat klasifikasi sosial 

berdasarkan klasifikasi kaya-menengah-miskin. Kemudian mereka diminta 

untuk menentukan ciri-ciri (indikator) dari setiap klasifikasi sosial tersebut. 

Selanjutnya, mereka diminta untuk menentukan jumlah/persentase dari 
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masing-masing kelompok sosial tersebut berdasarkan keadaan riil. 

Terakhir, mereka diminta untuk menentukan kelompok sosial masyarakat 

yang mana yang akan menjadi prioritas calon penerima manfaat proyek.     

b. Pemetaan oleh Masyarakat (Community Mapping).  

Pemetaan oleh Masyarakat atau lebih tepatnya disebut sebagai 

pemetaan calon pengguna potensial digunakan untuk menentukan tingkat 

aksesibilitas calon pengguna tersebut terhadap sarana yang akan dibangun, 

sekaligus menghitung jumlah jiwa calon pengguna.   

Caranya adalah pertama-tama masyarakat diajak untuk 

menggambarkan rumah-rumah calon pengguna yang telah disepakati ke 

dalam peta. Kemudian mereka diminta untuk menganalisis tingkat 

aksesibilitas masing-masing ke sarana sanitasi yang akan dibangun; apabila 

terlalu jauh mungkin tidak layak. Kemudian masyarakat diberi waktu satu 

minggu untuk mendiskusikan dan mengklarifikasikan calon pengguna 

tersebut dengan anggota masyarakat yang lain serta menghitung jumlah jiwa 

dari setiap KK calon pengguna, sekaligus membuat daftar dan tanda tangan 

pernyataan persetujuan dari masing-masing KK tersebut. Akhirnya 

disepakati bahwa kriteria calon pengguna adalah masyarakat yang tidak 

memiliki jamban keluarga serta tergolong ekonomi menengah kebawah 

serta bermukim di Kelurahan Garuntang. 

3.4.1 Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat 

Kelurahan Garuntang memiliki kelembagaan masyarakat yang aktif. 

Terdapat beberapa kelembagaan seperti LKM, PKK, Karang Taruna, Risma dan 

pengajian. Kelembagaan yang sering bergerak aktif adalah LKM dan PKK. 

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang berada di Kelurahan Garuntang 

bernama LKM Tunas Harapan. LKM Tunas Harapan dibentuk dari PNPM Mandiri 

Perkotaan yang telah mengalami beberapa kali perombakan. LKM dipilih oleh 

masyarakat dalam sebuah pemilihan secara langsung dan terbuka. Kemudian LKM 

yang terpilih akan mengadakan pertemuan untuk menentukan koordinator. 

Kedudukan antara anggota LKM dan koordinatornya adalah sederajat. Kemudian 

LKM akan disahkan melalui akta notaris sehingga memiliki AD/ART. Tujuan dari 

pembentukan LKM antara lain adalah menjadikan masyarakat setempat sebagai 
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pengelola, perencanaan dan pengawas setiap kegiatan pembangunan sehingga 

kedepannya seluruh program bantuan yang masuk ke Kelurahan Garuntang akan 

melalui LKM Tunas Harapan.  

LKM sendiri memiliki 3 unit pengelola yaitu UPK, UPS dan UPL. Untuk 

Program SANIMAS-IDB, LKM beserta UP-UP akan bekerja sama dengan Pokja 

Sanitasi dan KSM. Selain LKM, juga terdapat organisasi PKK yang juga akan 

membantu Program SANIMAS dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat dan meningkatkan 

komitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 

3.4.2 Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja 

Untuk mengefektifkan kerja-kerja KSM, maka KSM difasilitasi untuk 

membentuk struktur organisasi dan mekanisme atau aturan main bersama, yang 

dituangkan kedalam AD/ART. Dalam memperkuat status KSM ini telah dibuatkan 

SK Lurah Nomor: 02/SK-KSM/G/VII/SANIMAS-IDB/2018, dengan alamat 

sekretariat KSM di RT 04 Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras.   

Kepengurusan KSM-SANIMAS 2018 PANDAWA terdiri dari pengurus 

dan anggota, yaitu:  

1. Ketua, bertugas untuk memimpin rapat, mengatur pembicaraan, 

menampung ide-ide, memilih bahan rapat, mengkoordinir kegiatan, 

merumuskan alternatif pemecahan masalah, mengadakan pembagian tugas 

dan tanggung jawab, mewakili kelompok, menciptakan suasana kesatuan 

dalam kelompok dan menyampaikan laporan kegiatan kelompok. 

2. Sekretaris, bertugas untuk menangani kegiatan yang ada hubungannya 

dengan surat-menyurat, mengarsipkan bahan-bahan dan dokumen-

dokumen, mempersiapkan bahan-bahan pertemuan dan membuat catatan 

hasil pertemuan, dan data-data kegiatan. 

3. Bendahara, bertugas untuk menagih iuran wajib dari anggota, mencatat 

keluar-masuknya uang, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, 

mencatat kekayaan kelompok dan membuat rencana anggaran biaya. 

4. Seksi Kontribusi, bertugas untuk mengumpulkan iuran dari masyarakat, 

mengeluarkan dana untuk belanja kebutuhan material dan membukukan 

serta melaporkan kepada masyarakat secara rutin. 
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5. Seksi Logistik, bertugas untuk menyiapkan gudang, pengadaan dan 

pengamanan material serta pengalokasian material sesuai kebutuhan 

rencana konstruksi. 

6. Seksi Tenaga Kerja, bertugas untuk mengalokasikan tenaga kerja sesuai 

kebutuhan konstruksi, mengkoordinir tenaga kerja lokal yang ada sesuai 

jadwal konstruksi serta mendorong dan memobilisasi warga untuk 

bergotong royong pada saat pembangunan. 

3.4.3 Penetapan Lahan 

Lahan untuk tempat pengolahan limbah adalah mutlak dalam Program 

SANIMAS dengan luas lahan pembangunan SPAL yang direncanakan di 

Kelurahan Garuntang berukuran 100 - 200 m2. Letak lahan tersebut juga harus 

memenuhi syarat teknis dan elevasinya, dan memenuhi syarat status legal formal 

dan sosial, yakni jelas status kepemilikannya, tidak dalam sengketa, serta tidak ada 

keberatan dari rumah tangga sekitarnya. Hal itu semua harus dibuktikan dengan 

surat-surat resmi. Ketersediaan lahan tersebut dibuktikan pada saat pelaksanaan 

seleksi kampung. 

Sesuai persyaratan di atas, lahan yang ada di Kelurahan Garuntang ini dengan lokasi 

SPAL di RT 07 seluas 10x10m, SPAL RT 11 seluas 10x10m, SPAL RT 13 seluas 

10x10m, SPAL RT 21 seluas 4x9m, SPAL RT 22 seluas 10x10m, SPAL RT 24 

seluas 15x10m dan SPAL RT 25 seluas 10x10m. Lahan tersebut merupakan lahan 

milik warga setempat yang sudah dihibahkan bagi kepentingan pembangunan 

SANIMAS tahun 2017-2019. Berikut dibawah ini merupakan bangunan SPAL 

yang ada di Kelurahan Garuntang. 

 

 

  

 

 

Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 3  

BANGUNAN SPAL KELURAHAN GARUNTANG  
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3.4.4 Pemilihan Teknologi 

Memperhatikan hasil identifikasi masalah dan analisis situasi permasalahan 

sanitasi yang ada serta berdasarkan hasil rembug (Berita Acara terlampir) maka 

warga masyarakat Kelurahan Garuntang mengusulkan untuk pembangunan sarana 

sanitasi komunal berupa SPAL-DT dan jaringan perpipaan. Sebelumnya fasilitator 

lapangan terlebih dahulu menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing 

pilihan yang sesuai dengan kondisi Kelurahan Garuntang. Berbagai alternatif 

pilihan teknologi sanitasi, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis 

teknologi, serta konsekuensi kebutuhan biaya masing-masing jenis teknologi. 

Untuk melengkapi perencanaan yang memadai, survei teknis dilakukan bersama-

sama antara konsultan teknis dengan masyarakat. Pembuatan Detail Engineering 

Design (DED) dilakukan setelah seleksi atau pemilihan jenis teknologi yang akan 

digunakan oleh masyarakat. Adapun dasar pertimbangan masyarakat mengusulkan 

pembangunan sarana sanitasi komunal tersebut adalah: (1) Masyarakat pada 

umumnya sudah mempunyai fasilitas jamban/WC di rumah masing-masing namun 

belum dilengkapi dengan unit pengolahan yang memadai dan sesuai dengan standar 

kebersihan dan kesehatan, (2) Kondisi topografi wilayah dan tata letak bangunan 

dimungkinkan untuk membangun jaringan perpipaan air limbah secara gravitasi 

dan ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas SPAL-DT 

yang dibutuhkan, (3) Adanya kesediaan warga masyarakat untuk memanfaatkan 

sarana sanitasi yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat serta kesadaran untuk memanfaatkan dan memelihara sarana sanitasi 

yang akan dibangun. 

Pembuangan air limbah dari sistem pengolahan sangat mudah karena lokasi 

pembangunan SPAL-DT dekat sungai. Adapun komponen sistem pembuangan dan 

pengolahan air limbah komunal (SPAL-DT Komunal)  yang akan dibangun terdiri 

dari: (a) Sistem jaringan pengumpul air limbah yang terdiri dari: jaringan perpipaan 

pelayanan (tersier) menggunakan pipa PVC AW Ø 3“ dengan panjang 720m, 

perpipaan sekunder/cabang menggunakan pipa PVC AW Ø 4“ dengan panjang 

720m, dan perpipaan induk/primer menggunakan pipa PVC AW Ø 6“ dengan 

Panjang 614m, (b) Perlengkapan jaringan perpipaan air limbah seperti grease-traps 

dan man-holes, (c) Komponen unit pengolahan air limbah yang terdiri dari: Bak 
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Iniet, Grease Trap dan Grit Chamber, Bak Equalisasi, Bak Sedimentasi/Settier, 

Anaerobic Baffled Reactor dan Anaerobic Filter. 

3.4.5 Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat 

RKM merupakan dokumen perencanaan berisi pilihan teknologi yang 

dipilih dan RAB terhadap konstruksi atas teknologi terpilih, yang disusun oleh 

KSM bersama masyarakat calon pengguna. Penyusunan RKM difasilitasi langsung 

TFL, dibantu oleh Konsultan SANIMAS dengan menggunakan pendekatan 

Community Participatory Approach (CPA) agar sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat sendiri. Penyusunan rencana kerja masyarakat terbagi dalam 4 rencana, 

yaitu:   

1. Rencana Konstruksi. Total kebutuhan waktu untuk konstruksi adalah 120 

hari (4 bulan). Sesuai dengan kesepakatan antara tim SANIMAS, Panitia 

Pembangunan dan Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL PEMDA Pemerintah 

Kota Bandar Lampung, pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan selama 

kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2017 hingga 2019. Adapun tahapan 

kegiatan yang dilakukan mencakup; tahap persiapan masyarakat, tahap 

perencanaan kegiatan, tahap persiapan konstruksi, tahap pelaksanaan 

kegiatan fisik, pengawasan kegiatan, pelaporan kegiatan, dan rembug warga 

pelaksanaan.  

2. Rencana Kontribusi Masyarakat. Masyarakat calon pengguna/penerima 

manfaat menyepakati untuk memberikan kontribusi berupa dana sebesar 

Rp. 3.840.000,-/64 SR atau Rp. 5.000,-/1SR yang dibayarkan dengan cara 

diangsur tiap bulan berdasarkan kemampuan masyarakat. Masyarakat selain 

berkontribusi uang tunai (in cash), mereka juga bersedia untuk 

menyumbangkan tenaga, makanan dan minuman selama proses 

pembangunan SPAL-DT Komunal dan jaringan perpipaan (kontribusi in 

kind). 

3. Rencana Operasi dan Pemeliharaan. Untuk menjamin berfungsinya 

seluruh sistem dalam SANIMAS maka sekaligus direncanakan juga untuk 

pekerjaan pengoperasian dan perawatan pada tahap pasca konstruksi.  

Termasuk didalamnya adalah iuran penggunaan, penunjukan operator, dan 
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jadwal perawatan. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan yang 

dikeluarkan tiap KK per bulan sebesar Rp. 5.000,00. 

4. Rencana Kegiatan Pelatihan. SANIMAS akan memberikan 2 jenis 

pelatihan kepada masyarakat yaitu Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat dalam melaksanakan semua tahapan kegiatan SPBM yang 

sudah direncanakan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan masyarakat dalam melakukan operasi dan pemeliharaan 

sarana sanitasi yang terbangun. Adapun topik pelatihan disusun sesuai 

dengan kebutuhan warga sendiri. 

3.4.6 Pelaksanaan Konstruksi SANIMAS 

Pelaksanaan konstruksi SPAL-DT Komunal dan jaringan perpipaan di 

Kelurahan Garuntang dilaksanakan selama kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2017 

hingga 2019. Adapun dana pemberian dari pemerintah daerah ini didistribusikan 

langsung ke rekening KSM. Sementara dana pemberian dari pemerintah pusat 

didistribusikan dalam bentuk material, yang pengadaannya dilakukan melalui 

mekanisme pelelangan/tender oleh Dinas PU Provinsi Lampung    
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