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Pengelolaan ALD Butuh Dukungan Optimal 

 

Pengelolaan air limbah masih menemui tantangan. Perlu upaya peningkatan kemajuan 

tata kelola Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD). Kita akan melihat lebih 

dekat tata kelola SPALD di Kota Cirebon. 

 

Pengelolaan air limbah di Kota Cirebon mengalami tiga periode. Pada periode kolonial 

Belanda (1890-1925) dibangun sistem pengelolaan air limbah dan sistem penyediaan air 

minum di kota Cirebon untuk kawasan niaga. Pada periode berikutnya di 1976 dibangun 

sistem pengelolaan air limbah untuk kawasan PERUMNAS seperti IPAL Rinjani dan IPAL 

Gelatik.  

Pada 1996 dibangun sistem pengelolaan air limbah, bantuan dari Pemerintah Swiss 

melalui Program Cirebon Urban Development (CUDP) berdasarkan Perda Perusahaan 

Daerah Air Minum dan UU No. 5/ 1962. Perda no 13 tahun 1994 tentang Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Cirebon memperkuat sistem pelayanan air minum dan air limbah.  

Cakupan layanan baru mencapai 384 hektar, atau  9,7% dari area Kota Cirebon. 

 

Memasuki Masa Transisi UPT Air Limbah 
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Berdasarkan Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan 

Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon, pada tahun 2017 Unit Pengolahan Air Limbah (UPT) 

Kota Cirebon dibentuk. UPT ini mengambil-alih seluruh tugas operasional pengolahan air 

limbah domestik Kota Cirebon dari operator sebelumnya yaitu PDAM Kota Cirebon 

(Perumda Air Minum Tirta Giri Nata), karena urusan SPALD merupakan urusan wajib 

pemerintah daerah.  

SOP dalam 

pengoperasian IPAL 

dan tata layanan 

masih menginduk 

pada Perumda, 

bahkan cenderung 

situasional di 

lapangan. Ketua 

UPT Air Limbah 

yakin setelah 

operasional IPAL 

dikendalikan UPT, 

akan diupayakan 

semua layanan 

dapat memenuhi 

SPM.  

Pembenahan personalia UPT masih berlangsung untuk pengelolaan IPAL yang ada 

termasuk kebutuhan 60 staff untuk 4 IPAL dan anggaran peningkatan kapasitas.  

Zaenal Arifin mengungkap perlunya “upgrading” IPAL karena sedimen kolam tinggi dan 

biaya normalisasi.  IPAL belum steril dari aktivitas masyarakat.  

Diperlukan regulasi pendukung untuk bermitra dengan pihak swasta seperti perusahaan 

truk penyedot lumpur tinja.  

Perbaikan infrastruktur air limbah sudah diajukan oleh UPT yaitu bantuan 500 SR senilai 

total hampir Rp.3 milyar dan telah dimasukkan dalam APBD. Sementara baru 1 IPAL 

Kesenden disetujui Bapeda Propinsi untuk revitalisasi pada 2020.  

Layanan konsumen oleh UPT sudah dikenal oleh masyarakat. Pengaduan layanan 

disampaikan masyarakat ke UPT. Belum dilakukan survey kepuasan pelanggan oleh 

UPT maupun Perumda dalam dua tahun terakhir ini.  

IPAL Rinjani yang melayani warga Perumnas dipenuhi tanaman enceng gondok.  

(Foto: Paulan AJi) 
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Anggaran untuk operasional rutin sekitar Rp.8 milyar per tahun, di luar perbaikan di 

semua IPAL. Ke depannya, diharapkan retribusi dan promosi ke masyarakat agar tidak 

membebani APBD. Semua ini akan dimasukkan dalam rencana 5 tahunan (2020-2025) 

termasuk penambahan sambungan baru rumah tangga dan sektor industri seperti hotel 

dan restoran.  

 

 

4 IPAL di Kota Cirebon 

IPAL Rinjani seluas 4 hektar dibangun pada 1976 untuk melayani pengolahan air limbah 

warga Perumnas. Lalu pengolahan diserahkan ke Pemda dan ke PDAM. Saluran pipa air 

limbah terpasang sepanjang 27 km. 

IPAL Rinjani kurang tertangani baik. Kolam Anaerob dan Fakultatif tertutup enceng 

gondok. Peralatan pendukung masih bekerja tetapi perlu perbaikan. IPAL ini menjadi jalur 

lintas motor warga yang bermukim di utara IPAL.  

IPAL Gelatik melayani 

warga perumnas di 

kawasan Gelatik, dengan 

9 km panjang saluran 

pipa air limbah. IPAL ini 

lebih terpelihara.  

IPAL Ade Irma melayani 

pengolahan air limbah 

warga kota. Dengan luas 

sekitar 5 hektar, IPAL ini 

memiliki saluran pipa air 

limbah 20 km. Dari 5000 

kapasitas, baru 1800 

terpasang.  

Terakhir, IPAL Kesenden mengelola air limbah warga kota Cirebon, dengan saluran pipa 

air limbah 11,9 km. IPAL ini termasuk yang terluas dari semua IPAL, sebesar 9,1 hektar.  

 

Pengalaman Perumda Air Minum Kota Cirebon Kelola Air Limbah 

Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Cirebon “Tirta Giri Nata” Bapak Agus Salim, 

SE, MM dan jajarannya berbagi pengalaman pengelolaan SPALD di Kota Cirebon. 

IPAL Kesenden yang merupakan IPAL terluas di Kota Cirebon (Foto: Paulan 

Aji 
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Pengelolaan air limbah membutuhkan “resources” manusia yang memadai. Dibutuhkan 

minimal 70 personel untuk mengelola 4 IPAL di Kota Cirebon.  

Pak Agus merujuk pada persiapan UPT Pemkot Cirebon yang akan mengelola secara 

penuh system IPAL di awal tahun 2020 berdasarkan UU No. 23. Sejak 2017, Perumda 

Air Minum Tirta Giri Nata sudah melakukan proses pengalihan peran pengelolaan ALD 

ke UPT Air Limbah Pemkot Cirebon, melalui pendampingan intensif. 

“Harus disiapkan tenaga yang menjaga instalasi secara 24 jam, dan yang menangani 

jaringan dan harus terlatih,” ungkap Pak Agus.  

Diharapkan sinkronisasi antara peraturan Perumda Air Minum dan Pemerintah Daerah 

Kota Cirebon untuk mendukung SPALD karena seringnya peraturan tumpang-tindih di 

lapangan.  

Beberapa proyek jangka pendek yang outputnya seperti MCK tidak berjalan optimal 

karena kurang koordinasi dengan stakeholders yang memiliki program serupa di wilayah 

itu.  

“Ruang koordinasi sebenarnya ada, tetapi tidak diefektifkan,” ujarnya. 

Beban operasional Perumda pun bertambah karena pemakaian drainase yang “overlap” 

dengan dinas PUPR. Sambungan baru air limbah menggunakan jaringan Perumda, tetapi 

pelanggan tidak terdaftar sebagai pelanggan Air Limbah.  

Retribusi air limbah pun masih sekadar wacana dan perlu landasan hukum serta ada 

pajaknya.  

Dalam operasionalnya, Perumda Air Minum memiliki petugas dan peralatan yang 

memadai seperti unit truk, baking machine dan alat pemeliharaan saluran. Pola 

penyedotan oleh Perumda dinilai lebih bagus dengan selang besar dan kapasitas mesin 

besar pula. Perumda Air Minum mengusulkan tempat pengolahan lumpur tinja untuk 

menampung air limbah dan lumpur tinja yang disedot mitra pihak swasta. 

Semua aset ini beserta sarana IPAL, termasuk tools sosialisasi akan diserahan kepada 

Unit Pelaksana Teknis (UPT Air Limbah) Kota Cirebon pada akhir 2019. 

 

Peran FORKALIM 

Keberadaan FORKALIM diharapkan mendorong ruang koordinasi yang belum 

dimanfaatkan dan mengadvokasi para regulator (pemerintah daerah/kota) untuk 

bersinergi dengan para operator PALD. 
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FORKALIM dapat menjembatani kebutuhan mendesak dari pengelola air limbah seperti 

operasional rutin, administrasi, kerjasama dengan pihak terkait.    

“Terkadang pihak ketiga lebih didengar oleh pemerintah daerah dan pembuat kebijakan 

sebagai regulator dibandingkan kami operator,” ucap salah satu pejabat PDAM.  

FORKALIM dapat membantu mempertegas peran operator dan regulator melalui 

advokasi ke pihak terkait. Regulator membuat aturan yang jelas agar dapat dieksekusi 

operator.  

FORKALIM dapat menciptakan kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi 

operator pengelola air limbah melalui pelatiha pelatihan, twinning program atau exposure 

trip.  

(Penulis: Paulan Aji) 

 

 

 

 

Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Cirebon Bapak Agus Salim (kedua dari kanan) dan staf bersama 

dengan staf FORKALIM.  


