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Buku saku ini dibuat sebagai intisari dari ke-4 buku di dalam 

paket Toolk it Pembiayaan Mikro Air dan Sanitasi. Ke-4 buku 

terdiri dari 1) Pengenalan, 2) Penyiapan, 3) Konstruksi dan 

4) Promosi. Pembaca akan memperoleh gambaran singkat 

tapi menyeluruh tentang penyiapan dan penyelenggaraan 

Penyiapan Mikro Air Minum dan Sanitasi. Untuk informasi 

lebih lengkap, pembaca disarankan dapat mengacu ke buku-

buku tersebut di atas.

April 2019

PENGANTAR
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TUJUAN 
PEMBIAYAAN MIKRO 
AIR MINUM DAN
SANITASI

Pembiayaan  Mikro Air Minum dan Sanitasi disediakan oleh 

lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mengatasi masalah 

ketersediaan dana tunai bagi rumah tangga yang ingin 

memiliki akses air minum dan sanitasi aman di rumahnya. 

Sasarannya, rumah tangga berpenghasilan rendah walau 

tidak ada batasan formal mengenai hal tersebut.

Rumah tangga dapat memanfaatkan Pembiayaan  Mikro 

untuk pembangunan dan renovasi sarana air minum dan 

sanitasi aman di rumahnya. Saat ini ada beberapa LKM yang 

sudah menyelenggarakan pembiayaan mikro dengan nama 

paketnya masing-masing, seperti Pembiayaan Air Dan Sanitasi 

Syariah (PASS), Mikro Tata Air (MTA), Mikro Tata Sanitasi 

(MTS), Thoharoh dan Kredit jamban.
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Penyebab utama ketiadaan akses air minum dan jamban di rumah tangga 
Indonesia adalah keterbasan dana. Hal ini dikonfimasi dari hasil Studi 
Formatif Peningkatan Akses WASH yang dilakukan USAID IUWASH 
PLUS di 15 kabupaten dan kota. Penyebab lainnya adalah keterbatasan 
lahan dan status kepemilikan rumah. Hasil studi ini menunjukkan 
tingginya kebutuhan pembiayaan dan merupakan peluang usaha bagi 
LKM untuk mengembangkan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi.

Dana 
terbatas

61%Lahan 
terbatas

17%

Rumah 
sewa

Dekat 
sungai

Lainnya
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AKSES  
AIR MINUM DAN 
SANITASI

Paket pembiayaan mikro disediakan untuk membiayai 

pembangunan akses air minum dan rumah tangga.

Akses air minum aman yang pengadaannya dibiayai paket 

pembiayaan mikro harus memberikan air yang memenuhi 

standar kualitas air minum, selain juga memiliki kuantitas dan 

kontinuitas yang baik. Air harus tersedia di rumah tangga 

antara lain sambungan rumah PDAM, sumur air tanah, atau 

perangkat pemanenan air hujan.

Akses sanitasi aman yang dibiayai pembiayaan mikro harus 

terdiri dari WC atau jamban dengan kakus berleher angsa dan 

tersambung ke tangki septik atau ke jaringan perpipaan air 

limbah.
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Berbagai sarana air minum dan sanitasi aman dapat dibiayai pembiayaan 
mikro. LKM perlu memastikan semua sarana yang dibiayai harus 
memenuhi ketentuan standar spesifikasi yang ditetapkan pemerintah 
atau pihak penyedia layanan dan dapat beroperasi dengan baik.
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MANFAAT
AIR MINUM DAN 
SANITASI AMAN

Sarana air minum dan sanitasi yang aman mencegah 

masuknya kuman penyakit ke tubuh manusia. Perpindahan 

kuman dari kotoran manusia ke tubuh manusia dapat dicegah 

dengan penggunaan  air berkualitas baik dan jamban sehat. 

Risiko diare, cacingan dan penyakit kulit dapat berkurang. 

Secara jangka panjang, risiko stunting pada anak-anak kecil 

akan menurun.

Sarana yang aman membuat anggota rumah tangga tampil 

lebih sehat dan bermartabat. Rumah tangga menjadi lebih 

nyaman. Tidak ada lagi pencemaran lingkungan yang 

ditimbulkan rumah tangga sehingga kehidupan bertetangga 

akan semakin harmonis. 
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Diagram F mengilustrasikan pengaruh kotoran manusia (feces) jika tidak 
tertangani dengan baik. Berbagai dampak buruknya dapat menjangkau 
manusia melalui fluids (cairan), fields (tanah/lapangan), flies (lalat), 
fingers (jari) dan foods (makanan). Penggunaan air berkualitas baik dan 
jamban sehat, serta penerapan cuci tangan pakai sabun dan kebersihan 
makanan dapat memutus rantai transmisi kuman penyakit dari kotoran 
manusia ke tubuh manusia.



Toolkit 
Pembiayaan Mikro
Air dan Sanitasi

8

FITUR
PEMBIAYAAN MIKRO 
AIR MINUM DAN 
SANITASI AMAN

Fitur Layanan Pembiayaan mikro untuk air minum dan sanitasi 

aman bervariasi tergantung bentuk dan kebijakan LKM masing- 

masing. Banyak LKM menerapkan pola pembiayaankelompok 

ala Grameen, sebagian lainnya menerapkan pola pembiayaan 

individu. BeberapaLKM tidak mensyaratkan adanya agunan 

dari penerima pembiayaan.  .

Plafon pembiayaanumumnya berkisar antara 3 – 10 juta 

rupiah untuk masa pinjaman 2 – 3 tahun. Bunga atau margin 

pinjaman umumnya sekitar 2% per bulan. BeberapaLKM 

tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk tunai ke 

penerimapembiayaan namun memberikan dalam bentuk 

produk jadi.



Toolkit 
Pembiayaan Mikro

Air dan Sanitasi
9

Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah
INSAN CITA

Koperasi 
BAYTUL IKHTIAR
(BAIK)

Kopsyah  
BENTENG MIKRO 
INDONESIA

SASARAN Umum Anggota Anggota

PLAFON 3 juta rupiah 8 juta rupiah 20 juta rupiah

BENTUK Tunai Tunai / Produk Produk

BUNGA / MARGIN 1,8% / bulan 2% / bulan 1,25% / bulan

AGUNAN Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu

TENOR 2 tahun 2 tahun 5 tahun

PENGEMBALIAN Mingguan Mingguan Mingguan

CARA PENAGIHAN
Mendatangi 
nasabah

Pertemuan 
mingguan

Pertemuan 
mingguan
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KENAPA  
LKM PERLU IKUT?

Potensi keuntungan: Masih ada jutaan rumah tangga  yang   

belum memiliki akses air minum dan sanitasi aman, dan 

mungkin membutuhkan paket pembiayaan mikro untuk 

memperoleh akses tersebut.

Aktualisasi kepedulian: Keberadaan paket pembiayan mikro 

menunjukkan kepedulian LKM terhadap derajat kesehatan, 

kesejahteraan dan martabat anggota/nasabaha.

Perluasan jaringan: Paket pembiayaan mikro untuk air minum 

dan sanitasi membuat LKM akan memiliki hubungan kerja 

dengan institusi pemerintah, lembaga pembangunan dan 

penyedia layanan di sektor air minum dan sanitasi.

Peningkatan citra: Sebagai bagian dari upaya pencapaian 

SDGs, LKM akan mendapat apresiasi khusus dari para 

pemangku kepentingan lain yang kemudian akan 

meningkatkan citra LKM.
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Membantu Pencapaian SDGs 

Lebih dari mengejar profit semata, keterlibatan LKM akan 

membantu upaya pemerintah dalam menyehatkan dan 

mensejahterakan masyarakat Indonesia, serta memperbaiki 

kualitas lingkungannya lebih baik. Upaya ini sejalan dengan 

komitmen Indonesia untuk memenuhi target Sustainable 

Development Goals (SDGs) di tahun 2030.

 

SDGs memuat 17 tujuan yang harus dicapai seluruh negara 

di tahun 2030, termasuk Indonesia. Tujuan 6 meminta tiap 

negara untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan 

pengelolaan air serta sanitasi bagi semua orang. Tidak hanya 

kuantitas, tetapi juga kualitas. Sarana yang disediakan harus 

memenuhi kriteria layanan aman (safely-managed).

Seluruh pihak berkepentingan perlu membantu pencapaian 

upaya ini karena jelas pemerintah tidak akan sanggup bekerja 

sendiri, termasuk LKM. Melalui paket pembiayaan mikro untuk 

pembangunan fasilitas air minum atau sanitasi ai, LKM dapat 

memastikan sarana yang dibiayainya harus memenuhi syarat 

sebagai sarana air atau sarana sanitasi yang aman.
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PENYIAPAN 
PEMBIAYAAN MIKRO 
AIR MINUM DAN 
SANITASI AMAN

Setelah menyeleksi pasar targetnya, LKM perlu mengestimasi 

kebutuhan dan minat pasar target terhadap sarana air 

mjnum  dan sanitasi dan paket pembiayaan mikronya. Fitur 

pembiayaan dan identitas paketnya ditentukan sesuai karakter 

kolektif rumah tangga dan rencana bisnis LKM.

Orientasi organisasi LKM dilakukan dengan meningkatkan 

kemampuan staf LKM, menyiapkan perangkat kerja dan 

menyusun rencana promosi. Jaringan kerja dikembangkan 

termasuk ke  pihak pelaksana konstruksi. Khusus untukBank 

Perkreditan Rakyat (Syariah) dan Modal Ventura, formula 

paket pembiayaan mikronya membutuhkan persetujuan badan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat diluncurkan.
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Empat langkah generik penyiapan paket Pembiayaan mikro air minum 
dan sanitasi aman. Tiap LKM memiliki kapasitas, pengalaman dan budaya 
kerjanya masing-masing sehingga mereka dapat saja menggunakan 
rangkaian langkahnya sendiri. Setelah memformulasi paket pembiayaan 
mikro yang sesuai dengan kebutuhan pasar, LKM disarankan untuk 
melakukan operasi uji coba. Penyelenggaraan dalam skala sesungguhnya 
dilakukan setelah operasiuji coba dari paket Pembiayaan mikro 
memberikan hasil yang menjanjikan.
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MENGENAL 
PASAR TARGET

Survei rumah tangga oleh LKM dilakukan untuk menentukan

a) jenis sarana yang akan dibiayai, b) fitur pembiayaan 

dan c)  strategi promosi. Pertemuan langsung dengan rumah 

tangga akan membantu LKM untuk memperoleh informasi 

yang tepat  dan akurat, selain membuat LKM dapat melihat 

langsung kondisi rumah tangga.

Ada faktor-faktor yang menghambat rumah tangga untuk 

menjadi calon pemanfaat paket pembiayaan mikro air minum 

dan sanitasi aman. Di antaranya, faktor keberminatan untuk 

memiliki sarana atau faktor kemampuan ekonomi untuk 

membayar kembali. Survei Estimasi Pasar harus mampu 

menakar hambatan-hambatan yang mungkin dijumpai LKM.
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Lembar kuesioner disediakan guna memandu staf LKM dalam 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke rumah tangga. Beberapa 
pertanyaan diajukan untuk mengetahui sarana yang dibutuhkan dan 
diminati. Besaran dan pola penghasilan rumah tangga ditanyakan 
guna menentukan fitur pembiayaan sekaligus kelayakan mereka untuk 
memanfaatkan pembiayaan mikronya. Pertanyaan-pertanyaan terkait 
tingkat pendidikan dan pola komunikasi, LKM akan mendapat informasi 
untuk menentukan pesan dan cara promosi.
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YANG PERLU 
DIWASPADAI

Beberapa hal yang dapat menyebabkan pembiayan mikro untuk 

air minum dan sanitasi tidak termanfaatkan sesuai harapan 

adalah: 

• Keberadaan program hibah sarana air minum dan sarana 

sanitasi dari pemerintah.

• Keberadaan paket pembiayaan mikro dari LKM lain, apalagi 

jika lebih ringan dan menarik.

• Sarana air minum dan sanitasi yang ditawarkan ternyata 

tidak diminati rumah tangga.

• Fitur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kemampuan 

rumah tangga.

• Ketiadaan tukang dan material bangunan.

LKM perlu mewaspadai semua hal di atas sejak mempersiapkan 

paket pembiayaan mikro untuk air minum dan sanitasi aman.
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Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki program 
hibah tangki septik untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan 
perkotaan. Keberadaan program ini tentu dapat menghambat penjualan 
pembiayaan mikro untuk tangki septik. Dalam kondisi demikian, LKM perlu 
mempertimbangkan ulang rencananya untuk membiayai pembangunan 
tangki septik. Peluang lebih besar mungkin ada di pembangunan jamban, 
khususnya ke rumah tangga yang dapat memperoleh hibah tangki septik 
di kemudian hari.
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SIAPA 
DAPAT MEMBANTU?

LKM tidak akan bekerja sendiri. Berbagai kementerian dan 

lembaga nasional terus mendorong keberadaan paket 

pembiayaan mikro untuk penyediaan akses air minum dan 

sanitasi yang aman karena isu akses air dan sanitasi masih 

merupakan isu nasional. Pemerintah kabupaten dan kota, 

pihak  penyedia  layanan,  penyedia  jasa  dan produk konstruksi 

siap membantu mempromosikan paket pembiayaan mikronya 

sesuai dengan kepentingannya masing- masing.

Ada juga keterlibatan organisasi dan program  bantuan  

baik  dari dalam maupun luas negeri. Secara kolektif, pihak-

pihak tersebut akan membantu LKM dalam mengedukasi 

masyarakat, meningkatkan kapasitas LKM, mempromosikan 

paket pembiayaan mikro untuk air minum dan sanitasi dan 

juga membangun sarananya.
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PIHAK KEPENTINGAN DUKUNGAN

Institusi 
perencanaan 
pembangunan 

Meningkatnya 
akses air minum 
dan sanitasi di 
wilayahnya. 

Mengoordinasi dukungan untuk 
Paket pembiayaan mikronya.

Mendorong pemanfaatan paket 
pembiayaan mikro.

Institusi PU atau 
perumahan 
permukiman

Meningkatnya 
akses air minum 
dan sanitasi di 
wilayahnya.

Mengembangkan kapasitas LKM dan 
penyedia jasa / produk.

Meningkatkan kesadaran masyarakat.

Mendorong pemanfaatan paket 
pembiayaan mikro.

Institusi 
Kesehatan

Meningkatnya 
kesehatan 
masyarakat.

Mengembangkan kapasitas LKM dan 
kelompok masyarakat.

Mendorong pemanfaatan paket 
pembiayaan mikro.

Kantor 
kecamatan / 
kelurahan

Meningkatnya 
kebersihan 
serta 
kesehatan dan 
kesejahteraan 
warga. 

Menyediakan data akses air minum 
dan sanitasi.

Memfasilitasi peningkatan kesadaran 
warga.

Mempromosikan Paket pembiayaan 
mikro.

Penyedia 
layanan air 
minum dan 
sanitasi 

Menambah 
jumlah 
pelanggan 
layanan, 
khususnya dari 
rumah tangga 
berpenghasilan 
rendah.

Menyediakan data cakupan layanan.

Membantu peningkatan kesadaran 
masyarakat.

Mempromosikan Paket pembiayaan 
mikro.

Menerima aplikasi Paket pembiayaan 
mikro.

Mengembangkan kapasitas LKM dan 
tukang bangunan.

Penyedia 
jasa / produk 
bangunan 

Meningkatkan 
volume 
penjualan.

Mempromosikan Paket pembiayaan 
mikro.

Menerima aplikasi Paket pembiayaan 
mikro.
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PROMOSI  
PEMBIAYAAN MIKRO

Promosi dilakukan agar rumah tangga memahami 

dan menginginkan sarana air minum dan sanitasi yang 

dibutuhkannya, lalu memutuskan untuk memanfaatkan paket 

pembiayaan mikro air sanitasi untuk pembangunannya. 

Ada 3 kelompok pesan promosi yaitu 1) manfaat akses , 2) 

pengenalan sarana dan 3) pengenalan paket pembiayaan 

mikro. Pesan dapat disampaikan melalui wujud narasi, tabel, 

foto, diagram dan lainnya. Promosi kemudian dilakukan 

melalui cara-cara yang sesuai dengan karakter rumah tangga.

Banyak cara mempromosikan paket pembiayaan mikro. 

LKM dapat memanfaatkan kegiatan-kegiatan rutinnya 

seperti kunjungan rumah atau pertemuan-pertemuan rutin 

anggota. LKM dapat ikutserta dalam pameran. Mereka juga 

dapat mempromosikan paket pembiayaan mikro dengan 

memanfaatkan flyer, poster, spanduk.
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Target yang dianggap mudah dijangkau adalah adalah rumah tangga 
yang saat ini sudah menjadi nasabah LKM. Mereka sudah mengenal 
LKM Anda dan keuntungan dari paket pembiayaan mikro. Dengan 
menjangkau rumah tangga  ini, promosi paket Pembiayaan Mikro Air dan 
Sanitasi akan membawa hasil yang lebih baik. 
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PROMOSI 
DIGITAL

Berbagai aplikasi media digital tersedia untuk mempromosikan 

paket pembiayaan mikro untuk air minum dan sanitasi. Iklan 

foto dan video baiknya disampaikan melalui Instagram 

sementara iklan naratif melalui Twitter. Kombinasi kemasan-

kemasan tersebut dapat disampaikan melalui Facebook. 

Aplikasi Whatsapp dan Line dapat memuat narasi panjang 

yang disertai foto dan video singkat. 

Aplikasi-aplikasi Facebook, Whatsapp dan Instagram bahkan 

sudah menyediakan fasilitas khusus untuk tujuan komersial. 

Iklan paket pembiayaan mikro untuk air minum dan sanitasi 

dapat muncul di halaman pengguna sesuai target umur, jenis 

kelamin dan wilayah yang dipilih LKM. Situs-situs marketplace, 

seperti OLX, Bukalapak dan Tokopedia, baiknya digunakan 

untuk langsung menawarkan jenis-jenis sarana air minum dan 

sanitasi aman. LKM dapat menyertakan informasi mengenai 

paket pembiayaan mikro sebagai opsi pembayaran yang 

dapat dimanfaatkan konsumennya.
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Aplikasi media digital yang dapat digunakan untuk mempromosikan 
paket pembiayaan mikro, diantaranya seperti situs web (website), 
aplikasi media sosial (seperti Facebook, Twitter dan Instagram), aplikasi 
instant messaging (seperti Whatsapp, Line dan Blackberry Messenger), 
aplikasi market place (OLX, Bukalapak, Tokopedia dan Kaskus).
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SAMBUNGAN RUMAH 
AIR MINUM

Dengan sambungan rumah ini, air berkualitas dari jaringan 

perpipaan PDAM dapat mengalir masuk ke halaman. Spesifikasi 

dan biaya instalasi sambungan rumah ditentukan PDAM.LKM 

dan rumah tangga hanya dapat membantu penentuan lokasi 

sambungan rumahnya saja.

Instalasi sambungan dilakukan oleh pihak penyedia layanan 

dengan waktu pengerjaan maksimal 3 hari. LKM melakukan 

pemeriksaan hasil instalasi menyangkut a) kelancaran air dari 

keran halaman, b) keberfungsian meteran air dan katup aliran, 

dan c) identifikasi kebocoran pada sambungan pipa.



Toolkit 
Pembiayaan Mikro

Air dan Sanitasi
25

Sambungan rumah merupakan bagian hilir dari suatu sistem air minum 
perkotaan maupun komunal. Satu komponen pentingnya adalah 
meteran air yang akan mencatat volume air yang mengalir masuk ke 
rumah tangga. Sambungan rumah berakhir di keran halaman yang 
juga berfungsi sebagai titik pemeriksaan kualitas dan kuantitas air yang 
diterima rumah tangga.
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SUMUR 
AIR TANAH

Sumur air tanah digolongkan sebagai akses aman selama 

kualitas dan kuantitas airnya terjamin. Sumur harus berjarak 

minimal 11 meter dari tangki septik dan lubangnya harus 

terlindungi limpasan air permukaan. Unit filter air digunakan 

jika air tanah berkualitas buruk. Spesifikasi materi filter dipilih 

sesuai dengan kandungan air yang ingin dikurangi, misalnya 

mangan, besi dan kapur.

Pembuatan sumur dapat memakan waktu sampai  3  hari.  

Hal- hal yang perlu diperiksa setelah pembangunan selesai 

adalah a) pelistrikan pompa, b) operasi pompa dan filter air, c) 

kualitas air, d) kuantitas dan kelancaran air, e) keberfungsian 

katup aliran dan f) kebocoran pada sambungan pipa. 
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Komponen sumur pompa setidaknya meliputi pompa listrik, pipa hisap 
serta cincin sumur (casing). Pipa hisap menggunakan pipa PVC 1 inci 
dengan panjang sampai menjangkau lapisan aquifer sementara cincin 
sumur menggunakan pipa PVC 4 inci. Spesifikasi pompa air harus 
sesuai dengan kedalaman hisap yang dibutuhkan (dangkal atau dalam), 
kapasitas debit air, daya listrik pompa, ketinggian menara air. Filter 
air dibutuhkan untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang 
dikandung air tanah.

Pompa listrik

Filter air

Menara air

Sumur air tanah
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JAMBAN 
SEHAT

Jamban harus mampu menjaga privasi penggunanya selain 

mampu mencegah kotoran manusia agar tidak terlihat, 

tercium, tersentuh dan mencemari. Pengerjaan jamban perlu 

memperhatikan pemasangan pipa dan saluran agar dapat 

tersambung rapat dan kuat. Kerusakan di kemudian hari akan 

sangat merepotkan. Jamban biasanya dibangun sebagai 

bagian dari kamar mandi.

Pembuatan jamban atau kamar mandi memakan waktu 5 hari 

–  10 hari. Hal-hal yang perlu diperiksa setelah pembangunan 

selesai adalah a) kelancaran aliran, baik air bersih maupun 

air limbah, b) keberfungsian komponen, dan c) identifikasi 

genangan pada lantai kamar mandi.
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Kebanyakan jamban dibuat sebagai bagian dari kamar mandi. Kamar 
mandi terdiri dari fasilitas mandi, fasilitas mencuci dan jamban. Sebagai 
bagian dari kamar mandi, jamban terdiri dari bagian atas, bagian tengah 
dan bagian bawah. Bagian tengah merupakan kakus yang menggunakan 
saluran berleher angsa, sementara bagian bawahnya merupakan tangki 
septik yang digunakan untuk menampung air limbah kakus. Bagian 
atasnya merupakan ruangan dengan dinding dan atap.

fasilitas
mandi

kakus

drain

ventilasi

menuju tangki septik atau 
perpipaan air limbah
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TANGKI 
SEPTIK

Tangki septik dibuat untuk menampung air limbah kakus saja 

walau ada juga yang dibuat untuk menampung air limbah sisa 

mandi dan cuci (grey water). Tangki septik dapat berbentuk 

kotak atau bulat. Bahannya dari batu kali, batu bata atau 

batako. Panjang dan lebarnya berbanding 2:1 sampai 3:1. 

Tangki bulat dibuat dari buis beton atau beton cor dengan 

diameter 0,8 m atau 1,0 m. Tangki septik pabrikan umumnya 

terbuat dari fiberglass sehingga bentuknya dapat beragam.

Pembangunan tangki septik memakan waktu 5 – 8 hari, 

sementara tangki pabrikan hanya butuh 3 hari. Hal-hal 

yang perlu diperiksa setelah pembangunan selesai adalah 

a) kelancaran aliran, b) keberfungsian seluruh komponen, 

khususnya outlet, dan c) identifikasi kebocoran.
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Saat ini tersedia berbagai jenis tangki septik walau memiliki komponen 
generik yang sama yaitu saluran inlet, kompartemen pengolahan, ventilasi 
udara, lubang pemeriksa (inspection hole) dan saluran outlet. Modifikasi 
banyak dilakukan di bagian kompartemen, yaitu dengan memasukkan 
media biofilter. Walau demikian, disain tangki septik harus tetap 
mengikuti Standar Nasional Indonesia tentang Tata Cara Perencanaan 
Tangki Septik dengan Pengolahan Lanjutan (SNI 2398-2017).
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UNIT LANJUTAN 
DAN RESAPAN

Unit pengolahan lanjutan dan unit resapan dibuat untuk 

meningkatkan kualitas efluen dan untuk meresapkannya ke 

dalam tanah. Kolam Sanita memanfaatkan tumbuh-tumbuhan 

air untuk mereduksi sisa kontaminan yang dikandung efluen 

tangki septik. Sedangkan unit upflow filter memanfaatkan 

mikroba yang melekat di media filter.

Unit resapan dapat berbentuk bidang persegi atau sumuran. 

Keduanya memiliki pipa berlubang sepanjang sumbu pipa. 

Lapisan resapan terbuat dari kerikil dan ijug. Selain jumlah 

penghuni, dimensi lapisan resapan dipengaruhi juga oleh 

kondisi tanah.
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Unit resapan persegi atas kiri) memiliki 1 atau 2 jalur pipa distribusi yang 
dikelilingi lapisan resapan. Sementara itu, kolam sanita (bawah) memiliki 
pipa distribusi yang diletakkan melintang di dasar kolam. Air limbah akan 
meresap ke atas melalui mikroba yang melekat di akar tumbuhan.

dari
tangki
septik

efluen

tumbuhan air

akar tumbuhan

pipa distribusi (4 inci)

pipa distribusi
bak
pembagi

tangki septik
lapisan
resapan

dari
tangki
septik

efluen

tumbuhan air

akar tumbuhan

pipa distribusi (4 inci)

pipa distribusi
bak
pembagi

tangki septik
lapisan
resapan
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