
TWINNING PROGRAM MULAI BERGERAK 

FORKALIM dan didukung IUWASH Plus menyelenggarakan workshop persiapan pelaksanaan Twinning 

Program bagi anggota-anggotanya di Jakarta (7-8 November 2019). Dibuka oleh Ketua Forkalim Bapak 

Subekti, kegiatan dua hari ini mempertemukan 15 institusi pengelola air limbah daerah untuk menetapkan 

rencana kegiatan, penyiapan mentor dan mentee, jadwal kunjungan mentor ke mentee dan sebaliknya, 

selama setahun ke depan hingga September 2020. Dalam kegiatan pembelajaran dan peningkatan kapasitas 

ini, terdapat 5 institusi pengelola air limbah yang menjadi mentor dan 10 institusi lain yang meniadi mentee. 

Topik yang akan menjadi bahan pembelajaran mentor dan mentee terkait IPLT konvensional, IPLT mekanis, 

perhitungan tariff, customer management dan kelembagaan UPTD PAL baru. Twinning ini dikoordinir dan 

dikelola oleh PT Silcon Adilaras. 

Mentor berasal dari anggota FORKALIM yang telah 

memiliki kompetensi pada suatu topik sementara 

mentee juga berasa dari anggota FORKALIM atau 

mitranya yang membutuhkan peningkatan kompetensi 

pada suatu topik tertentu. UPTD Sidoarjo, UPTD Kota 

Bekasi, Perumda AM Kota Surakarta, UPTD Makassar, 

UPTD Gresik adalah para mentor untu kegiatan twinning 

12 bulan ke depan. Sementara para mentees adalah 

PDAM Balikpapan, UPTD Pinrang, UPTD Kota Parepare, 

UPTD Gresik, PD PAL Banjarmasing, BP Batam, UPTD 

Kota Malang, UPTD Deli Serdang, UPTD Kota Tasikmalaya 

dan UPTD Kota Palopo.  

Topik-topik yang diangkat dalam Twinning Program meliputi  

- Desain, operasional dan pemeliharaan IPTL Konvensional 

- Desain, operasional dan pemeliharaan IPLT Mekanis 

- Perhitungan tariff dan kerjasama dengan swasta untuk LLTT 

- Pengelolaan pelanggan 

- Penguatan dan persiapan kelembagaan UPTD PAL baru untuk pengelolaan air limbah (tinja).  

Dalam kegiatan twinning ini, satu mentor akan mendampingi 1 hingga 3 mentee dalam bentuk sharing 

pengetahuan dan kunjungan ke institusi mentor dan 

mentee. Sebelum pendampingan, mentor 

mendapatkan bekal pelatihan dari PT Silcon Adilaras 

yang mengelola seluruh kegiatan twinning ini  hingga 

bulan September 2020.  

“Diharapkan kegiatan twinning ini dapat membantu 

institusi pengelola air limbah meningkatkan 

kompetensi mereka. Para mentor semakin kompeten 

dan para mentee pun semakin mampu 

mengoperasikan fasilitas pengelolaan air limbah dan 

IPLT secara baik. Para mentee diharapkan dapat naik 



kelas menjadi mentor bagi institusi 

pengelola air limbah lain yang 

membutuhkan skills mereka,” ungkap 

Ketua FORKALIM Bapak Subekti.  

Ditambahkannya, perlu dicatat 

“before” dan “after” dari proses 

twinning program ini sehingga dapat 

menjadi cerita sukses yang dapat 

dibagikan dan dikembangkan di 

daerah lain.  

Twinning program ini merupakan salah satu kegiatan FORKALIM dalam rangka meningkatkan 

kemampuan dan kompetensi pengelolaan air limbah bagi institusi pengelola air limbah yang menjadi 

anggotanya, maupun anggota dari mitra kerja FORKALIM seperti Unicef dan SNV. Diharapkan kedepan 

semakin banyak institusi yang bergabung dalam kegiatan ini sehingga sanitasi layak dan aman dapat 

terwujud.  

 

 

  


