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Dengan senang hati saya
menyampaikan temuan hasil
riset kami dari Seri Penelitian
Cepat Covid-19, Kemitraan Riset
Australia-Indonesia (Partnership
for Australia-Indonesia Research/
PAIR).
Pandemi COVID-19 telah
menyebar luas dan menghambat
sistem ekonomi, pendidikan,
pekerjaan, dan kesehatan di
seluruh dunia. Untuk mengatasi
berbagai tantangan yang
mendesak di Indonesia, kami
telah mengumpulkan tim peneliti
lintas disiplin dari kedua negara
untuk mengeksplorasi dampak
COVID-19 pada masyarakat. Kami
fokus pada tiga bidang: kesehatan,
konektivitas, dan pemulihan
ekonomi.
Laporan ini memberikan bukti
terbaik yang tersedia dan
tepat waktu kepada komunitas
kebijakan. Hal ini merupakan
bagian dari strategi Kemitraan
Pemerintah Australia untuk
Pemulihan (Partnership for
Recovery). Strategi tersebut
bertujuan untuk memahami dan
mendukung Indonesia dalam
menghadapi dan pulih dari
pandemi COVID-19.
Salam hangat,

Dr Eugene Sebastian
Direktur Program PAIR
The Australia-Indonesia Centre
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Ringkasan Eksekutif
Salah satu langkah utama untuk mengurangi penyebaran COVID-19 adalah
meningkatkan kewaspadaan dalam praktik kebersihan. Bagi warga perempuan
yang tinggal di tempat di mana akses terhadap air, sanitasi, dan kebersihan
(WASH) sudah terbatas, kebutuhan menjalankan praktik kesehatan yang lebih
ketat kian menambah kekhawatiran baru dalam kehidupan sehari-hari.
Secara global, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membatasi atau mengurangi penyebaran
COVID-19 sebagian besar jatuh pada perempuan sebagai pekerjaan rumah tangga tambahan tak
berbayar. Tugas baru ini meliputi: memastikan tersedianya fasilitas cuci tangan yang memadai di rumah,
mendorong perubahan perilaku seperti mengenakan masker, serta menjadi pendamping anak sekolah
daring di rumah.
Laporan ini menemukan bahwa warga perempuan di sebuah kampung di wilayah pesisir harus
menghadapi hal tersebut. Keadaan ini melipatgandakan kekhawatiran-kekhawatiran yang sebelumnya
sudah ada terkait kebersihan, di lingkungan dengan fasilitas saluran pembuangan yang tidak memadai
atau tidak tersedia.
Keadaan ini masih ditambah dengan berkurangnya pendapatan karena sebagian besar perempuan
yang melakukan pekerjaan berbayar berada di sektor informal. Dengan uang di tangan lebih sedikit
maka berkurang pula kemampuan mereka untuk membeli air minum, atau air yang dibutuhkan untuk
kegiatan tambahan mencuci dan membersihkan. Secara umum, akses yang buruk ke WASH membuat
orang lebih rentan terpapar virus corona.
Laporan ini juga mendapati bahwa pandemi menimbulkan beberapa dampak positif pada akses ke
WASH. Di antaranya adalah pembuatan tempat cuci tangan di luar rumah, serta munculnya dukungan
dari lembaga pemerintah dan masyarakat dengan memberikan bantuan dan menyediakan kebutuhan
dasar.
Laporan ini mengamati pengalaman masyarakat menghadapi dampak pandemi di lingkungan sosial
ekonomi rendah masyarakat pesisir Tambak Lorok. Temuan menunjukkan bahwa pandemi berdampak
pada akses semua warga terhadap WASH, tetapi dampaknya berbeda antara perempuan dan laki-laki.
Bagaimanapun, tantangan terbesar bagi perempuan dan anak perempuan di komunitas ini dalam hal
akses ke air, sanitasi, dan kebersihan adalah efek banjir pesisir lokal atau disebut rob. Di musim-musim
tertentu, rob terjadi setiap hari dan dapat berlangsung hingga dua jam. Penyebabnya adalah beberapa
faktor, antara lain lokasi (air pasang), pengambilan air tanah, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Rob mengalirkan air masuk ke dalam rumah, membawa kotoran manusia dan menimbulkan
penyakit.
Bahkan ketika pandemi melanda, permintaan utama warga kampung dalam penelitian ini kepada para
pembuat kebijakan adalah perbaikan pengelolaan rob.
Penelitian ini mengidentifikasi lima rekomendasi utama untuk menjadi prioritas pemerintah.
Rekomendasi-rekomendasi berikut juga dapat digunakan untuk membantu menginformasikan
pengambilan kebijakan di wilayah pesisir dataran rendah lainnya di Indonesia:
1.
2.
3.
4.

5.

Memfasilitasi pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan pengelolaan rob
dan akses ke air, sanitasi, dan kebersihan (WASH).
Mengintegrasikan perencanaan WASH dan pengelolaan rob bagi masyarakat yang terkena
dampak.
Menjajaki berbagai pilihan untuk pengelolaan air terpadu di tingkat daerah tangkapan air
ketimbang memberikan solusi-solusi dalam skala kecil.
Melanjutkan pemberian paket bantuan sosial kepada warga sembari menjajaki langkah-langkah
jangka panjang untuk memperkuat mata pencaharian melalui keterampilan, pelatihan, dan
dukungan usaha.
Merancang strategi untuk mendorong laki-laki di rumah bersedia membantu mengasuh anak.
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Foto oleh narasumber. Perempuan Tambak Lorok mengantarkan paket kesehatan dari Palang
Merah Indonesia
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1 .0 P E N D A H U L U A N
Selain menjaga jarak, menjaga
kebersihan adalah salah satu cara
paling efektif untuk mencegah
penyebaran COVID-19. Langkah
tersebut sulit dipraktikkan
di daerah dengan akses air,
sanitasi, dan kebersihan yang
buruk. Bukti menunjukkan bahwa
kurangnya akses ke WASH
memengaruhi perempuan secara
tidak proporsional, seperti halnya
beban COVID-19 bagi mereka.
Sangat penting bahwa pemerintah
daerah, PSU (prasarana, sarana,
dan utilitas umum), dan layanan
kesehatan menyadari dampak
COVID-19 pada konstituen
dan warga yang mereka layani,
terutama dalam kaitannya dengan
akses perempuan dan anak
perempuan ke WASH. Mereka juga
perlu memahami bagaimana akses
yang tidak memadai mengurangi

kemampuan perempuan untuk
menjaga diri sendiri serta
keluarga selama pandemi.
Dalam rangka mempromosikan
kesehatan serta demi keadilan
sosial dan politik, penelitian ini
berusaha untuk lebih memahami
bagaimana—dan sejauh mana—
pandemi memengaruhi akses
perempuan ke WASH di Tambak
Lorok, sebuah kampung nelayan
yang besar di Jawa Tengah.
Proyek ini:
1. mengkaji langkah-langkah
yang digagas oleh pemerintah
daerah dan lembaga-lembaga
formal seperti Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas),
Pos Pelayanan Terpadu untuk
kesehatan ibu dan anak
(Posyandu), serta sarana air
dan sanitasi, untuk merespon
pandemi COVID-19.

2. menyelidiki perubahan akses
perempuan terhadap WASH sejak
pandemi dimulai (jika ada).
3. berupaya memahami
perubahan peran gender warga
dalam mengakses WASH sejak
pandemi dimulai (jika ada).
Temuan-temuan dari penelitian
ini akan mendukung institusi
lokal untuk memenuhi kebutuhan
WASH dan kesehatan warga,
khususnya perempuan, dalam
kejadian seperti pandemi
COVID-19. Penelitian ini juga
berusaha mengidentifikasi sistem
kekuasaan yang saling terkait
dalam hubungannya dengan
praktik WASH. Temuan dalam
penelitian ini juga digunakan
untuk membantu para pemangku
kepentingan di bidang WASH
mempromosikan kesetaraan
sosial dan politik.

Foto oleh narasumber. Penyaluran bantuan sosial dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bagi
yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
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2.0 K O N T E K S
COVID-19 telah menghambat
atau bahkan memundurkan
pencapaian sebagian besar
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) (United
Nations, 2020). Dibandingkan
perempuan, laki-laki lebih
mungkin mengalami gejala yang
parah atau meninggal karena
COVID-19. Namun, perempuan
lebih berat menanggung
dampak negatif pandemi dalam
hal keuangan, ekonomi, dan
sosial (Chang, 2020). Misalnya,
peraturan pembatasan kegiatan
(lockdown) berhubungan dengan
peningkatan 30 persen kekerasan
terhadap perempuan dan
anak perempuan di beberapa
negara (United Nations, 2020).
Kebijakan pembatasan kegiatan
menimbulkan risiko sangat tinggi
bagi anggota komunitas LGBTQIA+
(Al-Ali, 2020). Kegentingan yang
ditimbulkan COVID-19 pada
sistem kesehatan membuat akses
ke layanan kesehatan seksual
dan reproduksi bagi perempuan
(serta layanan kesehatan lainnya)
menjadi lebih terbatas dari
biasanya (Azcona, Bhatt et al.,
2020).
Mata pencaharian perempuan
lebih terkena dampak pandemi
karena sebagian besar dari
mereka berada di sektor informal
dan biasanya tidak memiliki
perlindungan dasar pekerja (Al-Ali,
2020).
Lebih jauh lagi, perempuan
menanggung beban rumah
tangga tambahan (misalnya,
mengasuh anak, membersihkan
rumah, memasak, berbelanja,
dan mendampingi anak belajar).
Tugas-tugas tersebut merupakan
beban tambahan atas tugas
rumah tangga tidak berbayar,
yang ditanggung perempuan
secara global (United Nations,
2020). Semua ini berdampak
secara signifikan pada kesehatan
mental (Al-Ali, 2020).

2. 1 A I R , S A N I T A S I , D A N

KEBERSIHAN (WASH),
GENDER, DAN COVID-19
Akses ke air yang memadai untuk
minum, memasak dan mandi,
kebersihan yang baik, dan sanitasi
yang dikelola secara aman,
diperlukan untuk kesehatan dan
kesejahteraan. Namun, 29 persen
dari populasi global tidak memiliki
akses ke air yang dikelola dengan
aman; 2 miliar orang kekurangan
fasilitas sanitasi dasar; dan 3
miliar orang kekurangan fasilitas
cuci tangan dasar di rumah (United
Nations, 2020).
Konsekuensi kesehatan
masyarakat paling serius dari akses
yang buruk ke WASH adalah diare,
yang disebabkan oleh patogen
yang ditularkan melalui kotoran
manusia dan menyebabkan
sekitar 10 persen kematian balita.
Konsekuensi sosial ekonomi atas
akses yang buruk ke WASH, antara
lain, ketidakhadiran di sekolah
dan berkurangnya pendapatan
karena waktu yang dihabiskan
untuk menjalani sakit, merawat
orang lain yang sedang sakit, atau
mengumpulkan air (Hutton dan
Haller, 2004; Patel, Stoklosa et al.,
2013; Piper, Chandna et al., 2017).
WASH dan gender
Beberapa dari konsekuensi
ini ditanggung secara tidak
proporsional oleh perempuan dan
kelompok transgender, penyandang
disabilitas, serta warga yang hidup
dalam kemiskinan (Cairncross and
Valdmanis, 2006). Pada umumnya,
perempuan dan perempuan yang
sedang menstruasi, lebih rentan
terhadap infeksi ketika akses ke
WASH buruk.
Perempuan dan anak perempuan
lebih sering menanggung beban
pengumpulan air dan perawatan
anggota keluarga yang sedang
sakit, sehingga mereka lebih
sering meninggalkan sekolah
dan pekerjaan daripada laki-laki,
dalam konteks akses WASH yang

tidak memadai (Grant, Huggett et
al., 2016). Kurangnya fasilitas di
sekolah atau di tempat kerja untuk
memastikan kebersihan ketika
menstruasi juga menyebabkan
ketidakhadiran perempuan dan
anak perempuan.
Transgender juga memiliki
kebutuhan dan pengalaman khusus
terkait akses WASH. Misalnya, toilet
yang hanya memiliki bilik lakilaki dan perempuan merupakan
hambatan umum untuk mengakses
sanitasi yang aman di tempat
umum (House, Ferron et al., 2017).
Sektor WASH semakin mengakui
kebutuhan khusus dari berbagai
jenis gender sebagaimana
dijelaskan dalam laporan ini. Barubaru ini, para ahli menyatakan
bahwa kelompok yang berpotensi
terpinggirkan seringkali tidak
menjadi bagian pada pengambilan
keputusan dalam intervensi WASH
di komunitas mereka (Jones
and Reed, 2005; Myers, Maule
et al., 2017). Guna merespon
hal tersebut, muncul suatu
gerakan untuk mencari cara demi
memastikan adanya partisipasi
berarti dari kelompok yang
biasanya dikecualikan.
WASH dan COVID-19
Laporan ini memperkenalkan
tiga hubungan antara WASH dan
COVID-19:
1. pentingnya kebersihan untuk
mencegah penyebaran
COVID-19;
2. akses terhadap WASH dan
kepatuhan terhadap strategi
pencegahan COVID-19; dan
3. keberadaan SARS-CoV-2
dalam tinja atau limbah
dan implikasinya terhadap
penyebaran COVID-19 serta
pengawasannya
Pentingnya kebersihan untuk
mencegah penyebaran COVID-19
Virus SARS-CoV-2 ditularkan
terutama melalui percikan
pernapasan (droplets) dan kontak
langsung (dengan benda-benda
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yang terkontaminasi). Pentingnya WASH
dalam pencegahan COVID-19 telah diakui
oleh UNICEF dan Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO).
Selama pandemi, saran WHO dan UNICEF
untuk praktik terbaik pemberian layanan
WASH tetap tidak berubah. WHO dan
UNICEF menyatakan bahwa kebersihan
tangan merupakan langkah penting untuk
mencegah infeksi virus corona, baik
melalui cuci tangan dengan sabun dan
air atau dengan cairan pembersih tangan
berbasis alkohol (hand sanitizer). Mencuci
tangan juga membantu mencegah
penyebaran penyakit lain. Membersihkan
rumah, tempat umum, dan fasilitas
kesehatan secara teratur adalah strategi
pencegahan penting lainnya.
WHO dan UNICEF menekankan bahwa
jumlah air yang tersedia untuk kebersihan
tangan dan tindakan kebersihan lainnya
kurang begitu penting dibandingkan
dengan tingginya kualitas air. Namun
demikian, air tambahan yang dibutuhkan
untuk pencegahan COVID-19 menjadi
beban baru ketika air harus dicari, dan
beban ini secara tidak proporsional
jatuh kepada perempuan dan anak-anak
(Zvobgo and Do, 2020). Perempuan
biasanya bertanggung jawab atas makna
penting kesehatan dan mendorong
perilaku sehat di antara anggota
keluarga, sehingga mereka pun memikul
beban ganda.

akses buruk terhadap kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, dan makanan akan
lebih rentan terhadap COVID-19, karena mereka lebih sulit melakukan strategi
pencegahan seperti berdiam diri di rumah (Caruso and Freeman, 2020; Ekumah,
Armah et al., 2020). Kerentanan ini kemungkinan besar tergantung pada
kombinasi kebutuhan mana saja yang tidak terpenuhi dan pada struktur rumah
tangga. Misalnya, Ekumah et al. (2020) mendapati bahwa orang tua sedikit lebih
mungkin memiliki kebutuhan dasar yang tersedia di rumah (karena akumulasi
aset dari waktu ke waktu) dibandingkan orang muda. Kurangnya kebutuhan dasar
mengakibatkan orang setiap hari melanggar aturan pembatasan kegiatan atau
malah bepergian ke luar kota untuk menghindari sama sekali peraturan tersebut.
Ekumah et al. (2020) dan peneliti lain (lihat Parikh, Diep et al., 2020) menemukan
bahwa meskipun aturan menjaga jarak dan pembatasan kegiatan mungkin efektif
di daerah perkotaan berpenghasilan tinggi, hal itu tidak selalu memungkinkan di
lingkungan sektor informal perkotaan dengan penduduk berpenghasilan rendah.
Wilayah yang terakhir merupakan tempat tinggal bagi 880 juta orang di seluruh
dunia pada 2014. Para peneliti ini lantas menyerukan langkah-langkah respon
pandemi yang lebih sesuai konteks dan yang mendukung kebutuhan rumah
tangga rentan, khususnya di permukiman sektor informal perkotaan.
SARS-CoV-2 dalam kotoran manusia
Sejak pandemi melanda pada Maret 2020, muncul kekhawatiran apakah virus
corona dapat ditularkan melalui tinja dan apakah air limbah atau kotoran dapat
menjadi mekanisme untuk mendeteksi penyebaran virus.
WHO dan UNICEF menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa
SARS-CoV-2 dapat bertahan hidup di dalam air minum. Namun, tidak cukup
konsensus mengenai apakah virus dapat ditularkan melalui kotoran manusia.
Karena fragmen RNA virus dapat dideteksi di dalam limbah yang tidak diolah,
maka mekanisme untuk memantau penyebarannya pun tersedia (Baldovin,
Amoruso et al., 2021). Keuntungan pemantauan COVID-19 melalui limbah adalah
potensi menghindari jeda waktu dalam uji individu dan memungkinkan deteksi
virus di seluruh populasi (Larsen and Wigginton, 2020). Meskipun terdapat
keterbatasan menggunakan pendekatan ini, penelitian tentang pelacakan
COVID-19 dalam air limbah terus dilanjutkan.

Akses ke WASH dan kepatuhan
terhadap strategi pencegahan
COVID-19
Di tempat-tempat yang akses airnya
buruk, rekomendasi WHO dan UNICEF
melalui departemen kesehatan
pemerintah pusat dan daerah untuk
mencuci tangan dan membersihkan
rumah secara teratur agak menyulitkan.
Misalnya, dalam sebuah studi kasus di
Kota Chitungwiza, Zimbabwe, Zvobgo
dan Do (2020) memperkirakan bahwa
diperlukan tambahan 4,5 liter air per hari
untuk mencuci tangan di masa pandemi
di Zimbabwe, sehingga meningkatkan
permintaan air sebesar 9 persen di
Chitungwiza.
Selain itu, muncul hipotesis bahwa
kelompok masyarakat yang memiliki

Foto oleh narasumber. Situasi sehari-hari di Tambak
Lorok: hidup dengan genangan air.
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3.0 S T U D I K A S U S
Tambak Lorok adalah kampung nelayan terbesar
di Kota Semarang, di pantai utara Jawa Tengah
(Gambar 1).

Bersama dengan kampung pesisir tetangga,
Tambak Rejo, Tambak Lorok memiliki populasi
sekitar 15.000 orang. Warga bergantung pada
sumber daya alam untuk mata pencaharian
mereka. Pendidikan formal mereka rendah,
tetapi terdapat akses yang baik ke layanan
infrastruktur
(Astuti and Handayani, 2020).
Bersama dengan kampung pesisir tetangga,
Tambak Rejo, Tambak Lorok memiliki populasi
sekitar 15.000 orang. Warga bergantung pada
sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka.
Pendidikan formal mereka rendah, tetapi terdapat
akses yang baik ke layanan infrastruktur (Astuti
and Handayani, 2020). Pada tahun 2018, sebuah
penelitian kecil menemukan bahwa rata-rata
anggaran rumah tangga hanya sedikit di atas 2
juta rupiah per bulan ($A178) (KED, 2018). Lebih
dari separuh rumah tangga tergolong miskin (Dewi
and Mardiansyah, 2020). Sebagian besar laki-laki
bermata pencaharian dalam kegiatan penangkapan
ikan sedangkan perempuan sebagai penjual ikan—
seringkali ikan yang ditangkap suami mereka—di
pasar lokal dan melakukan pekerjaan tidak berbayar
di rumah (Sofaniadi, Rusmadi et al., 2015).
Seperti wilayah pesisir lainnya di Semarang,
Tambak Lorok mengalami pasang surut air laut yang
menyebabkan banjir menggenangi rumah, jalan, dan
sistem transportasi umum, serta membuat sistem
drainase setempat kewalahan mengatasinya (Ley,
2020). Istilah lokal untuk banjir akibat gelombang
pasang ini adalah rob.
Di lahan-lahan berpenghuni yang letaknya berada
di bawah permukaan laut, menghilangkan sisa
genangan air setelah surut merupakan tantangan
besar bagi warga. Masalah ini diperparah dengan
fakta bahwa akumulasi air banjir, bersama
dengan pengambilan air tanah, mengakibatkan
tanah tenggelam hingga 15 sentimeter per tahun
(Abidin, Andreas et al., 2013; Ley, 2020). Hal
ini sangat memprihatinkan mengingat adanya
kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan
global (Marfai and King, 2008). Langkah-langkah
yang dilakukan untuk mengurangi dampak rob, di
antaranya, pembendungan sungai, peninggian jalan,
pembangunan tanggul, sistem polder, reklamasi
lahan pesisir, sistem drainase, stasiun pompa,
1

Gambar 1. Lokasi Tambak Lorok, Jawa Tengah, Indonesia (Google Maps, 2020)
edukasi warga, serta perencanaan dan pengelolaan pesisir (Ley, 2020).
Selain langkah-langkah terpusat untuk memitigasi dampak rob, warga kampung
nelayan termasuk Tambak Lorok melakukan gotong-royong dan kerja bakti. Kerja
gotong-royong ini termasuk membangun kembali infrastruktur seperti jalan,
memelihara pompa air, serta membersihkan sampah, endapan, dan air (Miladan,
2016; Tyas, 2018). Kegiatan sukarela untuk membantu diri mereka sendiri
mengatasi risiko-risiko hidrologis yang mereka hadapi ini dikoordinasikan oleh ketua
RT dan RW1 serta melibatkan warga, baik laki-laki maupun perempuan (Miladan,
2016).
Meski sudah melakukan tindakan-tindakan tersebut, rob terus memengaruhi
kehidupan warga di kampung-kampung nelayan di pesisir Semarang (Marfai
and King, 2008). Handayani et al. 2020 mengaitkan hal ini sebagai bagian dari
lemahnya tata kelola; sebagian karena kebijakan desentralisasi Indonesia yang
berfokus pada pembangunan ekonomi, alih-alih pendekatan berorientasi solusi yang
memperhitungkan masalah di tingkat tangkapan air.

RW atau Rukun Warga merupakan sebuah unit masyarakat yang biasanya terdiri atas 10 RT (Rukun Tetangga, biasanya terdiri atas 10-20 rumah tangga.
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3.1 AKSES KE AIR,
S A N I TA S I , DA N
KEBERSIHAN
Meskipun pemerintah Semarang
memasok air ke 63 persen
penduduk, sebagian besar warga
Tambak Lorok mendapatkan
air dari sumber air tanah dalam
melalui sumur (artesis) yang
dikelola pihak swasta. Kendati air
tanah tidak aman untuk diminum
dan rasanya asin, sebagian besar
warga menganggapnya aman
untuk dikonsumsi. Sekitar separuh
rumah tangga di Tambak Lorok
mencari sumber air tambahan lain
untuk minum dan memasak, guna
melengkapi air sumur tanah dalam
(Dewi and Mardiansyah, 2020).
Layanan air bersih dari pemerintah
di Tambak Lorok baru tersedia
pada tahun 2016. Sebagian besar
air yang disediakan pemerintah di
Semarang adalah air permukaan.
Tetapi di Tambak Lorok, air
permukaan sudah tercemar limbah
rumah tangga. Pada umumnya
sumur-sumur air swasta dijalankan
oleh usaha rumah tangga, yang
memiliki keunggulan mengenal
para pelanggannya dengan baik.
Secara umum, pelayanannya baik,
air pun lebih sering tersedia dan
lebih konsisten daripada air yang
disediakan pemerintah (Dewi and
Mardiansyah, 2020).
Namun, karena sumur-sumur di
Tambak Lorok terhubung ke air
tanah dalam—tidak seperti di desadesa tetangga yang sumurnya
cenderung terhubung ke air tanah
dangkal—pada akhirnya semua
penduduk harus beralih ke air yang
disediakan pemerintah.
Sebuah penelitian lapangan di
Tambak Lorok pada tahun 2018
yang dilakukan para mahasiswa
dari universitas di Indonesia dan
Jerman menemukan bahwa sekitar
75 persen peserta penelitian
memiliki toilet di rumah. Sisanya,
sebagian besar buang air besar di
WC umum dan hampir 10 persen
buang air besar di tempat terbuka
(laut atau sungai) (KED, 2018).
Studi yang sama menemukan

bahwa sekitar 90 persen peserta
memiliki fasilitas cuci tangan di
rumah.
3.2 DAMPAK COVID-19
Hingga pertengahan Agustus,
dilaporkan 457.261 kasus
COVID-19 di Jawa Tengah, 412.175
orang telah sembuh dan 15.660
meninggal (Pemprov Jateng, 2021).
Pada saat yang sama, Indonesia
mencatat angka kematian nasional
akibat COVID-19 tertinggi di Asia
Tenggara (Worldometers, 2021).
Pada Maret 2020, pemerintah
membentuk Gugus Tugas COVID-19
dan menerbitkan pedoman untuk
kesehatan masyarakat dan respon
medis (Djalante, Lassa et al.,
2020).
Gandasari dan Dwidienawati (2020)
membuat analisis atas isu-isu
yang diberitakan media massa
Indonesia terkait COVID-19. Mereka
mengungkapkan, bahwa selain
masalah kesehatan, pandemi juga
merupakan masalah sosial dan
ekonomi yang signifikan. Beberapa
tema sosial yang penting, antara
lain “peraturan, dana sosial dan
amal, kemanusiaan, ketersediaan
fasilitas infrastruktur, pendidikan
… serta budaya dan agama”. Isuisu ekonomi yang penting meliputi
“nilai tukar, transportasi, industri
minyak, gas alam dan listrik,
dana sosial dan amal, peraturan
dan kebijakan, pertanian, dan
industri pariwisata” (Gandasari
and Dwidienawati, 2020, hlm. 1).
Terdapat juga masalah psikososial,
termasuk kecemasan, depresi
dan stres, yang lebih banyak
dialami warga berusia 20-29
tahun, perempuan, atau penduduk
dengan pendidikan formal rendah
(Megatsari, Laksono et al., 2020).
Workie et al. (2020) menemukan
bahwa sektor perikanan di
seluruh dunia sangat terpukul
oleh kebijakan pembatasan
transportasi, pengurangan akses
pasar, dan turunnya permintaan

dari restoran karena aturan
pembatasan kegiatan. Perikanan
di Indonesia tidak terkecuali.
Sebuah studi di Sulawesi Tenggara
menemukan bahwa antara Maret
dan Mei 2020, terjadi penurunan
lebih dari 90 persen jumlah
pedagang ikan dan nelayan aktif
(Campbell, Jakub et al., 2021).
Mengingat perempuan lebih banyak
terlibat dalam perekonomian
informal dan kecil kemungkinan
memiliki asuransi atau akses ke
mekanisme perlindungan sosial
lainnya, maka perempuan lebih
rentan terhadap dampak ekonomi
COVID-19 (Campbell, Jakub et al.,
2021).
3.3 KESENJANGAN
DA L A M P E N G E TA H UA N
Selama pandemi COVID-19, muncul
sebuah tren baru, terutama bagi
perempuan, dalam hal akses air,
sanitasi, dan kebersihan di daerah
dengan sumber daya rendah. Akses
yang buruk ke WASH membuat orang
lebih rentan terhadap COVID-19,
tetapi keharusan meningkatkan
kebersihan dan frekuensi cuci
tangan dapat membebani sumber
daya air yang sudah terbatas

Perempuan bertanggung jawab
terutama untuk mengumpulkan
air, membersihkan, mengajarkan
kebersihan, mengasuh anak, dan
mempromosikan kesehatan di
tingkat rumah tangga. Dengan
demikian diperkirakan beban
kerja perempuan meningkat
selama pandemi COVID-19.
Namun, terdapat pemahaman yang
kurang memadai terkait pengalaman
perempuan dalam konteks COVID-19
di daerah bersumber daya rendah,
di mana akses ke WASH mungkin
buruk. Penelitian ini berusaha
mengatasi kesenjangan tersebut
dengan berfokus pada komunitas
nelayan perkotaan pesisir di Tambak
Lorok.
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Foto oleh narasumber. Melindungi kelompok rentan
dengan menyediakan hand sanitizer dan masker wajah.
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4.0 METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif. Metode utama yang
digunakan adalah etnografi, dan
jika memungkinkan, menggunakan
lensa gender interseksional
demi memperoleh pemahaman
mendalam atas pengalaman
perempuan di Tambak Lorok
mengenai WASH, COVID-19, dan
peran gender dalam konteks ini.
Wigke Capri dari Universitas Gadjah
Mada yang ikut memimpin proyek
ini, sebelumnya telah melakukan
penelitian tentang tata kelola
air dengan warga perempuan
di Tambak Lorok. Karena itulah
telah terjalin hubungan yang erat
antara tim peneliti Indonesia
dengan perwakilan Penguatan
Perempuan Nelayan - Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia
(KNTI) di Tambak Lorok. Hubungan
baik ini memastikan tim peneliti
sudah akrab dengan Tambak Lorok
dan membuat perekrutan peserta
penelitian dapat dilakukan dengan
cepat.
4.1 PENGUMPULAN
DATA
Pengumpulan data terdiri dari
analisis teori, pembuatan data
visual partisipatif, serta wawancara
telepon dengan warga perempuan
Tambak Lorok dan perwakilan
institusi seperti puskesmas dan
posyandu yang beroperasi di
Tambak Lorok.
Analisis teori dilakukan pada
media daring yang menggambarkan
respons institusi formal terhadap
COVID-19 di Tambak Lorok.
Misalnya, penyebarluasan
informasi kesehatan masyarakat,
serta kebijakan dan peraturan
baru terkait pandemi. Konten
yang diterbitkan antara Maret
dan September 2020 diambil dari
situs web Gugus Tugas COVID-19
Kota Semarang (siagacorona.
semarangkota.go.id); situs web
National Housing Water and

Sanitasion Information Services
(nawasis.org); dan melalui Event
Registry, sebuah platform analisis
berita dan kejadian. Sebanyak 27
laporan dan artikel yang berkaitan
dengan ‘Semarang’ diambil dari
situs web NAWASIS. Sebanyak
832 artikel dari 99 sumber
media daring ditemukan melalui
Event Registry dengan kata kunci
COVID-19/corona/coronavirus,
cuci tangan, sanitasi, perempuan,
higienis/kebersihan, kesehatan,
Tambak Lorok, dan Semarang.

akses ke air, banjir/drainase,
sanitasi, cuci tangan, manajemen
kebersihan menstruasi, COVID-19,
aspek gender dari tema-tema
ini, dan beberapa informasi
demografis.

Pembuatan data visual
partisipatif—bagian dari
pengumpulan data—melibatkan
24 warga perempuan Tambak
Lorok untuk mengambil foto
pengalaman mereka terkait akses
ke air, sanitasi, dan kebersihan
serta pandemi COVID-19,
termasuk keterpaparan mereka
dengan informasi atau kegiatan
promosi kesehatan yang digagas
pemerintah atau organisasi lain.
Cara ini memperkaya data ketika
wawancara tidak dapat dilakukan
secara tatap muka.

•
•
•

Peserta mengirimkan foto secara
individu kepada tim peneliti, serta
mengirimkan video dan foto ke
grup WhatsApp yang anggotanya
adalah seluruh peserta dan
peneliti. Foto-foto yang berkaitan
dengan pengalaman WASH dan
COVID-19 dikirimkan para peserta
setiap beberapa hari sekali dalam
rentang waktu Oktober hingga
November 2020.

Para peserta ditanya tentang
peran mereka di dalam organisasi,
bagaimana organisasi mereka
merespons COVID-19, dan
perubahan dalam organisasi
sejak pandemi melanda. Mereka
kemudian juga ditanya tentang
persepsi mereka tentang akses air,
sanitasi, cuci tangan, manajemen
kebersihan menstruasi, peran
gender, dan dampak pandemi
COVID-19 di Tambak Lorok.

Wawancara telepon juga dilakukan
dengan perwakilan lembaga dan
organisasi yang beroperasi di
Tambak Lorok berikut:
•

•
•
•
•
•

Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
(Bappeda)
Puskesmas Bandarharjo
Dinas Kesehatan Kota (Dinkes)
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (DP3A)
Palang Merah Indonesia (PMI)
Pengusaha air
Pusat Telaah dan Informasi
Regional (PATTIRO) Semarang
Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia (KNTI)
Lembaga Pendamping Usaha
Buruh Tani dan Nelayan –
Keuskupan Agung Semarang
(LPUBTN-KAS)

Wawancara telepon juga
dilakukan kepada 24 peserta yang
mengirimkan foto. Wawancara
dilaksanakan melalui telepon
atau panggilan video, berlangsung
sekitar satu jam. Wawancara
dimulai dengan pertanyaan
tentang gambar atau foto yang
dikirimkan peserta, termasuk
menggali apa yang digambarkan
oleh foto tersebut, mengapa foto
tersebut penting bagi peserta,
dan bagaimana kaitannya dengan
tema WASH, COVID-19, atau peran
gender. Selain itu, wawancara juga
mencakup pertanyaan tentang
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4 . 2 K E T E R L I B ATA N
PEMANGKU KEPENTINGAN

Menyampaikan temuan awal penelitian
dengan para peserta perempuan dan
pejabat lokal serta perwakilan organisasi
yang beroperasi di Tambak Lorok
merupakan hal yang penting. Pendekatan
ini berfungsi untuk memvalidasi temuan,
menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang
tersisa, serta menginformasikan pembuat
kebijakan dan pemimpin setempat
tentang beberapa masalah yang berhasil
diidentifikasi di dalam penelitian ini.
Webinar pertama, 1 Desember 2020,
diikuti oleh 12 warga perempuan.
Sedangkan webinar kedua pada 11
Desember dihadiri oleh perwakilan dari:
•
•
•
•

•

•

Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
Dinas Kesehatan Kota
Puskesmas Bandarharjo
Dewan Daerah Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) dan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Lembaga Pendamping Usaha Buruh
Tani dan Nelayan (LPUBTN), yang
membantu membangun toilet umum
Lembaga Pendamping Usaha Buruh
Tani dan Nelayan (LPUBTN) —
Keuskupan Agung Semarang.

Foto oleh narasumber. Solidaritas sesama kelompok
perempuan di tengah banjir.

Analisis
Data dari analisis media kemudian
dikumpulkan, diringkas, dan dipetakan
ke dalam grafik, word cloud, dan diagram
lingkaran yang menunjukkan frekuensi
suatu istilah dirujuk beserta sumbernya.
Transkrip/catatan wawancara, bersama
dengan gambar dan foto, lalu dianalisis
secara tematis sesuai dengan tema
umum berikut: akses ke air, sanitasi,
cuci tangan, manajemen kebersihan
menstruasi, dampak COVID-19 (termasuk
tindakan pencegahan warga), banjir, dan
peran gender. Masukan dari webinarwebinar yang kami selenggarakan juga
dimasukkan.
Temuan dan rekomendasi dijelaskan di
bagian berikutnya.

Foto oleh narasumber. Air rob menghadirkan tantangan
kesehatan bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir.
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5.0 ANALISIS DAN HASIL
Sebagaimana dijelaskan dalam
pendahuluan, penelitian ini memiliki
tiga tujuan. Pertama, mengkaji langkahlangkah yang diambil oleh otoritas,
institusi, dan PSU setempat dalam
menanggapi pandemi. Kedua, mengkaji
perubahan akses perempuan terhadap
WASH sejak pandemi dimulai. Ketiga,
memahami perubahan peran gender
warga terkait WASH sejak pandemi
dimulai.
Penyajian hasil dan analisis dalam
laporan ini disusun menurut ketiga
tujuan tersebut.

5 . 1 T U J UA N 1 : TA N G G A PA N
P E M E R I N TA H DA E R A H
TERHADAP PANDEMI
COVID-19
Untuk merespon pandemi, pemerintah
daerah membuat kebijakan-kebijakan
baru di lembaga formal guna
menyebarluaskan informasi serta
memberikan layanan kesehatan dan
dukungan ekonomi. Langkah-langkah
lain termasuk disinfeksi tempat umum,
sosialisasi gerakan 3M (memakai
masker, mencuci tangan, dan menjaga
jarak), serta penyediaan fasilitas cuci
tangan untuk umum.

pandemic (siaga corona.kota semarang.go.id), serta menugaskan setiap kecamatan
bekerja sama dengan puskesmas untuk mencegah penyebaran virus.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatur ulang fokus anggaran dan berhasil
mengalokasikan lima milyar rupiah. Dari jumlah tersebut, 1,8 milyar rupiah disalurkan
ke dinas kesehatan, kemudian sebesar 960 juta rupiah ke RSUD Kota Semarang, 888
juta rupiah ke dinas sosial, dan 207 juta rupiah ke dinas pendidikan (PPID, 2020).
Dari 16 kecamatan di Kota Semarang, Semarang Utara—lokasi Tambak Lorok—
menerima jumlah tertinggi (Dinas Sosial Kota Semarang, 2020). Sekitar 20 persen
rumah tangga di kecamatan ini berpenghasilan kurang dari 1 juta rupiah per bulan. Dari
April hingga Oktober 2020, Kecamatan Semarang Utara juga menerima skema bantuan
sosial untuk 69.211 kepala keluarga (lihat Gambar 2). Skema bantuan sosial terdiri
dari paket sembako seperti beras, mie, biskuit, gula, sabun, dan hand sanitizer; serta
transfer tunai langsung.
Analisis media menunjukkan terdapat dua jenis lembaga yang bekerja untuk
meningkatkan WASH dan mencegah penyebaran COVID-19. Pertama, lembaga
pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan seperti unit layanan kesehatan
primer (Puskesmas) dan organisasi seperti Palang Merah Indonesia. Kedua lembaga ini
mempekerjakan tenaga sanitarian yang bekerja sama dengan warga. Kedua, organisasi
berbasis masyarakat yang terdiri dari warga yang bekerja secara sukarela untuk
pemerintah dan program berbasis masyarakat, meliputi: kader 2 posyandu, kader Palang
Merah Indonesia, anggota Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Pokdarkamtibmas), Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kesatuan
Nelayan Adat Indonesia (KNTI), kepolisian (Polrestabes dan Polri), serta kelompok
perempuan yang mendukung walikota terpilih kembali, “Srikandi”. Terlepas dari
perbedaan-perbedaan mereka, organisasi dan lembaga-lembaga ini sebagian besar
menjalankan program mereka secara kolaboratif.

Kebijakan lembaga formal
COVID-19 telah menyebar ke seluruh
Indonesia sejak awal Maret 2020.
Di Jawa Tengah, informasi mengenai
COVID-19 sangat terbatas hingga 14
Maret 2020 ketika awak kapal pesiar
World Dream kembali dan dikarantina di
Pulau Sebaru (Fadli, 27 Februari 2020).
Analisis media kami mencatat terdapat
29 laporan daring yang memunculkan
kesadaran akan pandemi setelah
kasusnya merebak di Jawa Tengah.
Seminggu setelah wabah muncul,
pemerintah Kota Semarang mendirikan
posko yang bertanggung jawab sebagai
pusat pengendalian informasi publik
tentang COVID-19, meluncurkan website
untuk mempublikasikan informasi

Gambar 2. Jumlah rumah tangga per kabupaten yang menerima paket bantuan sosial

2
‘Di Indonesia, kader adalah warga yang bekerja secara sukarela serta memiliki peran penting menjembatani warga dengan lembaga kesehatan dan
mendukung kebijakan-kebijakan kesehatan.

THE AUSTRALIA-INDONESIA CENTRE | PARTNERSHIP FOR AUSTRALIA-INDONESIA RESEARCH

14

RAPID RESEARCH

L A P O R A N P E N E L I T I A N C E PAT P A I R

Disinfeksi Tempat Umum

sarana cuci tangan ke beberapa tempat umum dan kecamatan.

Sejak Maret hingga November
2020, Pemkot Semarang melakukan
penyemprotan disinfektan di jalanjalan dan pasar di setiap kecamatan
di Semarang. Ini merupakan salah
satu kebijakan pemerintah yang paling
terlihat untuk mencegah penyebaran
COVID-19. Meskipun sifatnya kontroversial,
penyemprotan disinfektan menimbulkan
semacam rasa aman bagi warga.

Di Tambak Lorok, fasilitas cuci tangan telah disediakan oleh Akademi
Pelayaran Nasional dan partai politik paling populer di kampung tersebut,
yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mensosialisasikan Gerakan 3M

Dari 24 perempuan warga Tambak Lorok yang kami wawancarai, semua
mengalami sedikit perubahan terkait akses WASH selama pandemi
COVID-19. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan beberapa lokasi fasilitas air,
sanitasi dan cuci tangan, serta tempat buang air besar sembarangan di area
terbuka di Tambak Lorok.

Pada Maret 2020, Pemkot Semarang
memperkenalkan saluran hotline dan
membentuk satgas COVID-19 di kantor
Pemkot Semarang .
Pemkot berkoordinasi dengan
pemerintah kecamatan dan warga
untuk mensosialisasikan serta
mengomunikasikan tiga langkah penting
perlindungan terhadap COVID-19, yaitu
“3M”. Beberapa strategi sosialisasi dan
komunikasi 3M antara lain melalui grup
WhatsApp untuk berbagi informasi; mobil
dengan pengeras suara yang berkeliling di
sekitar ruang publik seperti pasar, jalan,
taman dan di kampong-kampung, serta
razia pemakaian masker di seluruh Kota
Semarang.
Sementara pemerintah daerah memilih
menyampaikan informasi dengan
pengeras suara, organisasi masyarakat
sipil setempat seperti Palang Merah
Indonesia (melalui SIBAD—siaga bencana
berbasis masyarakat) dan KNTI lebih suka
berbagi informasi secara langsung. Palang
Merah Indonesia juga menyelenggarakan
pelatihan menjahit masker untuk
meningkatkan kesadaran pemakaian
masker sekaligus membantu perempuan
mendapatkan penghasilan tambahan
selama pandemi.

Akses yang buruk terhadap fasilitas kebersihan dan sanitasi di Tambak
Lorok sudah menjadi masalah sebelum COVID-19. Pemerintah setempat dan
organisasi-organisasi lain telah mengupayakan meningkatkan akses WASH
di Tambak Lorok, seperti yang akan dijelaskan di bagian berikutnya.
5.2 TUJUAN 2: PERUBAHAN AKSES PEREMPUAN KE
WASH SELAMA COVID-19

Pipa air PDAM, tempat buang air besar terbuka, air dengan kualitas
buruk, toilet umum, fasilitas cuci tangan umum
Bagi sebagian besar warga, kehilangan pendapatan akibat pandemi berarti
harus membeli air minum yang lebih murah dari biasanya; sebagian warga
juga memiliki keterbatasan membeli produk-produk kebersihan. Misalnya,
banyak warga perempuan berhenti membeli air galon (air minum dalam
kemasan galon 19 liter) dan menggantinya dengan air isi ulang atau merebus
air artesis yang dipompa dari sumur. Kehilangan pendapatan ekstrem bagi
seorang perempuan berarti ia tidak mampu membeli hand sanitizer serta
membatasi kegiatan cuci tangan di dalam rumah tangganya.
Terlepas dari semua keterbatasan akses WASH ini, tantangan terbesar yang
dihadapi para peserta selama pandemi masih sama: rob, banjir air pasang
harian yang umumnya berlangsung dua jam. Setiap hari rob membuat
warga sulit memastikan toilet di rumah mereka bersih dan higienis—karena
toiletnya kebanjiran. Kebutuhan akan kebersihan ekstra di masa pandemi
membuat kondisi ini sangat mengkhawatirkan.

Penyediaan fasilitas cuci tangan:
kolaborasi antara sektor swasta dan
politikus
Pada Maret 2020, Pemkot Semarang
membangun 200 fasilitas cuci tangan
yang diprioritaskan di pasar tradisional,
rumah susun/rusunawa, kecamatan,
panti asuhan, pondok pesantren, pura,
dan tempat wisata. Mahalnya sarana cuci
tangan portabel mendorong pihak swasta
maupun politikus untuk menyumbangkan

Pipa air PDAM
Tempat buang air besar
terbuka
Air dengan kualitas buruk
Toilet umum
Fasilitas cuci tangan umum

Gambar 3. WASH di Tambak Lorok
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Kondisi WASH di Tambak Lorok
Akses air
Sebagian besar warga Tambak Lorok
bergantung pada pengusaha air yang
menyediakan air yang dianggap cukup
bersih untuk mandi, mencuci, memasak
dan, dalam beberapa kasus, untuk
minum. Air dari Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) hanya tersedia di satu
lingkungan, yakni RT4 (RW 15). RT-RT
lainnya mengandalkan air pipa dari
sumur artesis, yang dikelola oleh enam
pengusaha air.
Kualitas air sumur artesis berbeda-beda,
tergantung pada keterpaparan sumur
terhadap banjir pasang. Tiga kelurahan
(RW 12, RW 14, dan RW 15) dilaporkan
mendapatkan kualitas air yang buruk,
yaitu tercemar dan asin.
Bagaimanapun, kualitas air PDAM lebih
jelek daripada sumur artesis mana pun.
Seorang warga perempuan berbagi
pengalaman buruknya sebagai pelanggan
PDAM, yaitu mendapatkan air berkualitas
buruk dan pasokan yang tidak dapat
diandalkan (lihat Gambar 4). Di rumahnya,
ia menggunakan tiga sumber air: PDAM
untuk mandi dan bersih-bersih, sumur
artesis untuk memasak, dan air galon
untuk minum.
Akses terhadap sanitasi dan kebersihan
Kampanye cuci tangan yang baik
merupakan tantangan bagi praktisi
kesehatan di Tambak Lorok. Meskipun
pemerintah mempromosikan secara
jelas kampanye ‘Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat’, Tambak Lorok merupakan
salah satu kampung dengan skor
keseluruhan terendah (60-70 persen)
di Kota Semarang, dengan skor
sanitasi 70-76 persen. Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) adalah
strategi nasional yang bertujuan
untuk 1) menghapus praktik buang air
besar sembarangan, 2) meningkatkan
frekuensi cuci tangan pakai sabun,
3) memperlakukan serta menyimpan
makanan dan air rumah tangga secara
aman, 4) mengelola limbah padat dengan
baik, dan 5) mengelola limbah cair
dengan baik. Program STBM Tambak
Lorok akan dimulai pada tahun 2021.

Gambar 4. Kualitas air yang buruk dari sumur artesis
Tambak Lorok dan Bandarharjo berbagi puskesmas dengan tiga desa
lainnya. Meski mendapat dukungan dari Lembaga Pendamping Usaha
Buruh Tani dan Nelayan Keuskupan Agung Semarang (LPUBTN-KAS)
selama dua tahun terakhir, Tambak Lorok merupakan yang paling
kesulitan meningkatkan perilaku bersih dan sehat di antara empat desa
ini. Bersama Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) dan dengan
dukungan BUGI (Bildung und Gesundheit für Indonesien), LPUBTN-KAS
berhasil membangun WC umum (Gambar 5) di RW 15 dan RT 1 serta 100
WC pribadi dengan septic tank.
Penyebab utama sanitasi yang tidak meningkat di Tambak Lorok adalah
akibat sering terjadinya rob. Penurunan tanah dan perubahan iklim
menyebabkan tanah di dan sekitar desa tenggelam. Kepala Puskesmas
Bandarharjo dan Palang Merah Indonesia menegaskan bahwa rob tidak
hanya menjadi penyebab buruknya akses terhadap sanitasi tetapi juga
buruknya akses terhadap air dan kebersihan.
Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pitoyo
Susanta, menegaskan bahwa rob merupakan masalah jangka panjang di
Tambak Lorok. Pemerintah telah mengembangkan rencana aksi lingkungan
untuk memecahkan “masalah jahat” ini. Susanta juga menyebutkan bahwa
sanitasi total berbasis masyarakat akan segera diterapkan di Tambak
Lorok. Kasubag Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan
Permukiman Bappeda Fajar Hartawan optimistis dengan perbaikan di
Tambak Lorok.
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Terlepas dari pandangan positif ini,
beberapa pihak masih merasakan adanya
hambatan untuk meningkatkan akses
WASH di Tambak Lorok.
Perubahan-perubahan pada akses air
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
sebagian besar warga mengakses air
dari warga lain yang membuka usaha
menyediakan air sumur artesis, yang
dianggap cukup bersih untuk mandi,
mencuci, memasak, dan dalam beberapa
kasus, untuk minum. Banyak warga
membeli air minum kemasan galon atau
sejenisnya.
Pendapatan yang lebih rendah memaksa
banyak warga perempuan untuk berubah
demi menghemat uang. Sebelum pandemi,
sebagian besar warga—sekitar 62 persen—
mampu membeli air galon, sementara
33 persen menggunakan air rebusan
artesis dan 5 persen merebus air PDAM
untuk air minum. Sejak pandemi melanda,
hanya 40 persen warga perempuan yang
menggunakan air galon, sementara 22
persen lainnya beralih ke air isi ulang.
“Air galon lebih segar dan aman daripada
air artesis. Tetapi penghasilan saya
berkurang sekarang, jadi saya perlu
memotong beberapa pengeluaran dan
beralih ke air isi ulang. Masih enak,
tapi rasanya kurang segar dibanding air
galon.”
(Narulita, warga, perempuan, 25 Oktober
2020)
Pilihan dalam hal perubahan sumber air
sangat terkait dengan turunnya pendapatan
rumah tangga. Seorang warga, Naira,
yang pendapatan bulanannya turun dari
15 juta rupiah sebelum pandemi menjadi
tujuh hingga sepuluh juta rupiah di masa
pandemi, masih membeli air minum
beroksigen karena alasan kesehatan.
Naira mengatakan dirinya memilih untuk
memotong pos lain dalam anggaran
rumah tangganya, seperti berbelanja dan
bepergian.

Lia, seorang warga dengan dua anak
serta suami yang menganggur, dan
pendapatan rumah tangga sebesar
200 hingga 500 ribu rupiah per bulan,
memiliki lebih sedikit pilihan. Lia hanya
mampu membayar air sumur artesis
dengan biaya 20 ribu rupiah sebulan .

Gambar 5. MCK Biru Bahari: fasilitas sanitasi
Air ini ia gunakan untuk minum, memasak, membersihkan, mencuci, dan mandi. Lia
juga menyimpan air ini untuk direbus dan diminum.
Seorang warga perempuan lain, Dorma, yang pendapatan rumah tangganya lebih
tinggi dari Lia, menggunakan dua sumber air, yaitu air galon dan sumur artesis. Air
galon sebagai air minum sedangkan air sumur bor untuk membuat kopi atau teh.
Sedangkan Sari yang memiliki usaha binatu, yaitu mencuci dan menyetrika pakaian,
mengalami penurunan konsumsi air yang cukup signifikan karena usahanya surut di
masa pandemi. Air sumur artesis menjadi satu-satunya sumber air yang mampu ia
bayar untuk air minum, memasak, mencuci, membersihkan dan mandi—meskipun
peserta lain di lingkungan yang sama melaporkan betapa buruk kualitas air artesis.
Peserta lain, Raniya, khawatir air artesis telah terkontaminasi karena terlihat
“berkarat” saat digunakan untuk mencuci.
Untuk mencuci, membersihkan, dan mandi, sebagian besar peserta menggunakan
air sumur artesis. Hanya dua dari 24 peserta menggunakan air PDAM. Sumur
artesis memang sumber yang lebih bisa diandalkan ketimbang PDAM. Tetapi karena
mengandalkan pompa, jika listrik padam, warga harus mencari alternatif lain. Ana,
misalnya, harus pergi ke pom bensin terdekat untuk mandi dan mengambil air
dengan ember. Susi akan ke toko terdekat untuk mendapatkan air isi ulang untuk
mandi dan memasak. Secara keseluruhan, para peserta tidak melaporkan adanya
perubahan substansial dari mana mereka mendapatkan sumber air untuk mencuci,
membersihkan, dan mandi selama pandemi.
Perubahan akses terhadap sanitasi dan pengelolalaan limbah padat
Karena rob, akses sanitasi dan pengelolaan sampah merupakan dua hal yang
menjadi tantangan di Tambak Lorok. Beberapa kali dalam setahun, rob terjadi
setiap hari antara pukul 04:30 dan 8:00 pagi; tetapi kadang hanya seminggu sekali.
Air rob naik dengan ketinggian antara lima dan 75 cm. Nila, salah satu peserta,
melaporkan dirinya terbangun dengan barang-barang mengambang di rumahnya.
Baginya, itu merupakan salah satu konsekuensi karena tidak membuat rumahnya
siap sejak malam sebelumnya untuk menghadapi banjir.
“Saat itu saya benar-benar capek. Saya punya tiga anak yang sekolah di rumah.
Saya tertidur dan terbangun dengan sepatu mengambang, kertas mengambang,
mainan anak-anak mengambang, dan banyak lagi. Karena saya tidak membuat
rumah saya siap banjir, ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan
keesokan harinya. Banjir datang dengan kotoran, limbah, dan lumpur …
kadang-kadang dengan tinja… Dapatkah Anda membayangkan tinja orang lain
mengambang di rumah Anda?”
(Nila, warga, perempuan, 12 Oktober 2020)
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Ketika terjadi rob, menggunakan
toilet dan dapur merupakan hal yang
menantang. Misalnya, Narniya dan
keluarganya harus menggunakan toilet
tetangganya, Siti, yang memiliki toilet
dengan posisi lebih tinggi dibandingkan
toilet Narniya. Siti masih dapat
menggunakan toilet ketika terjadi rob
tetapi perlu meletakkan krat bekas
teh botol di lantai kamar mandi supaya
kakinya tidak basah (Gambar 6).

domestik. Sebelum pandemi, produk daur ulang (skala rumah tangga)
warga Tambak Lorok dikumpulkan oleh seseorang dari kota. Tetapi
selama pandemi, semua kegiatan daur ulang di kampung berhenti.

Rob menjadi alasan bagi banyak warga
berinvestasi untuk membangun toilet
yang lebih tinggi dari biasanya, meskipun
biayanya sekitar dua juta rupiah. Jika
memiliki uang lebih banyak, warga akan
mengeluarkan sekitar 20 juta rupiah
untuk meninggikan rumah mereka.
Para peserta penelitian mengisyaratkan
bahwa sebagian besar warga akan lebih
memprioritaskan meninggikan toilet
atau rumah mereka jika ada penghasilan
tambahan, daripada membelanjakannya
untuk makanan sehat, vitamin, masker
wajah, dan hand sanitizer untuk
melindungi diri dari COVID-19.

Sekitar 95 persen warga perempuan melaporkan bahwa mereka
dan keluarganya mengalami alergi dan gatal-gatal. Dua peserta
menceritakan tentang tetangga yang meninggal karena penyakit yang
ditularkan oleh hewan pengerat. Dampak utama dari pandemi ini adalah
terhentinya daur ulang limbah padat. Hilangnya pendapatan juga berarti
kemungkinan mendapatkan pilihan sanitasi yang lebih aman (dan lebih
mahal) berkurang.

Secara keseluruhan, Tambak Lorok dengan skor ‘perilaku hidup
bersih dan sehat’ yang rendah, pengelolaan sampahnya buruk
karena tidak memiliki TPA (tempat pembuangan akhir), setengah
dari total jamban tidak dilengkapi septic tank, dan praktik buang
air besar sembarangan masih banyak dilakukan. Dengan situasi
seperti itu, rob membawa banyak bakteri dan penyakit.

Lagipula, adalah suatu kewajaran
di Tambak Lorok mendapati sebuah
keluarga memiliki jamban pribadi tanpa
septic tank (sekitar 50 persen). Jamban
seperti ini disebut ‘plunglang’ atau
‘kecem(plung) dan menghi(lang)’. Dengan
rob yang sering terjadi, infrastruktur
jenis ini menimbulkan masalah karena
kotorannya kembali ke kampung.

“Semua kotoran manusia mengalir ke
sungai dan laut, tetapi terkadang rob
membawanya kembali ke Tambak
Lorok…” (Tara, warga, perempuan, 10
Oktober 2020)
Jadi intinya, buang air besar
sembarangan, yang disebut ‘mekong’
atau ‘(me)njemur bo(kong)’, masih sering
dilakukan di daerah tersebut. Hal ini
terjadi antara lain karena beberapa
orang tidak memiliki jamban di rumah
dan sebagian karena tidak memiliki
toilet di kapal. Ini merupakan persoalan
bagi warga laki-laki yang sebagian besar
berprofesi sebagai nelayan.
Secara umum, limbah padat dikelola lebih
baik ketimbang sanitasi di Tambak Lorok.
Warga perempuan sudah mulai memilah
dan mendaur ulang limbah padat

Gambar 6. Ibu Siti berdiri di atas peti teh untuk mengakses
kamar mandi.
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Perubahan akses ke fasilitas cuci
tangan

Pandemi telah membawa satu
perubahan besar di Tambak Lorok:
sekarang di depan sebagian besar
rumah warga disediakan fasilitas cuci
tangan lengkap dengan sabun.
Sebagian besar warga menghubungkan
tempat cuci tangan di depan rumah
dengan pipa air sumur artesis di rumah
mereka. Warga yang tidak memiliki
sambungan pipa membuat fasilitas cuci
tangan dari galon air (lihat Gambar 7)
atau dengan ember dan gayung.
“Saya selalu memeriksa apakah mereka
mempraktikkan cuci tangan dengan
benar atau tidak. Saya tidak ingin ada
virus di rumah saya. Dan saya pikir
mencuci tangan sebelum masuk rumah
adalah strategi paling murah dan mudah
untuk melindungi keluarga saya dari
COVID-19.”
(Yanah, warga, perempuan, 15 Oktober
2020)

5.3 TUJUAN 3: PERUBAHAN
PERAN GENDER WARGA
TERKAIT AKSES WASH
SELAMA COVID-19
Dari 24 peserta yang mengikuti
penelitian, 20 orang sudah menikah dan
tinggal bersama suami, tiga orang janda,
dan satu orang teridentifikasi sebagai
anggota komunitas LGBTQIA+.
Ketika ditanya secara langsung
mengenai perubahan peran gender,
beberapa peserta melaporkan bahwa ini
merupakan tanggung jawab tambahan:
“Tidak ada pergeseran peran gender,
tetapi sekarang perempuan mengambil
lebih banyak tanggung jawab karena
COVID-19.”
(Slamet Ary Nugroho, Ketua KNTI
Semarang, 9 November 2020)
Wawancara dan obrolan di dalam grup
WhatsApp mengungkapkan bahwa
perubahan-perubahan yang terjadi
sebagian besar merupakan pekerjaan
rumah tangga, pencarian nafkah, dan
upaya mendorong perilaku sehat.

Gambar 7. Tempat cuci tangan di depan rumah warga
Pekerjaan Rumah Tangga
Sebagian besar pekerjaan rumah tangga sehari-hari masih tetap dilakukan
oleh perempuan. Tugas-tugas ini termasuk membersihkan rumah setelah rob,
memastikan air tersedia untuk minum, memasak, mandi dan membersihkan,
menggosok dan merawat WC, serta melindungi keluarga dari COVID-19 dengan
langkah-langkah seperti membuat tempat cuci tangan dan mengingatkan
semua anggota keluarga untuk mencuci tangan. Sekitar 75 persen peserta
melaporkan bahwa mereka melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Tiga
orang melaporkan berbagi pekerjaan rumah dengan suami mereka.
Memastikan ketersediaan air untuk minum, memasak, mandi, dan
membersihkan sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Dari 24 peserta, 23
orang bertanggung jawab merebus air sebelum diminum, sementara 21 orang
juga bertanggung jawab membayar tagihan air.
Semua peserta melaporkan bahwa rob di Tambak Lorok membebani
perempuan karena mereka bertanggung jawab membersihkan sisa-sisa
kerusakan dan memperbaiki toilet yang bocor. Sebagian besar peserta
melaporkan bahwa tugas-tugas ini jatuh ke tangan mereka, bukan kepada
laki-laki di dalam rumah tangga mereka. Mereka mengatakan bahwa rumah
tangga yang memiliki anak perempuan di rumah lebih beruntung, karena anak
perempuan biasanya bersedia membantu ibunya.
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Memperbaiki kerusakan setelah
rob adalah tugas yang dibagi rata
antara laki-laki dan perempuan di
dalam rumah tangga, meskipun
pekerjaan ini dianggap sebagai
‘pekerjaan laki-laki’. Dari seluruh
peserta, 9 perempuan melakukan
perbaikan setelah banjir,
sementara pada 11 rumah tangga,
perbaikan dilakukan oleh laki-laki.
Sisanya lebih memilih memanggil
seorang tukang untuk memperbaiki
kerusakan akibat rob.

suaminya mendampingi anak-anak
mereka yang sedang bersekolah
daring dari rumah. Tapi suaminya
lebih sering meninggalkan rumah
setelah bangun sekitar jam 10 pagi.

“Saya tidak tahu dia pergi ke
mana. Mungkin dia pergi ke
warung kopi karena dia tidak
bekerja sejak Maret.”
(Samantha, warga, perempuan, 8
Oktober 2020)
Tulang punggung keluarga

Meskipun pandemi tidak mengubah
peran gender dalam hal siapa yang
bertanggung jawab melakukan
pekerjaan rumah tangga, tetapi
pandemi memengaruhi jumlah
dan jenis pekerjaan rumah
tangga yang dilakukan. Misalnya,
Nuning memperhatikan bahwa
antara Maret dan November,
beban cuciannya naik tiga kali
lipat, karena selama pandemi
keluarganya lebih sering berganti
pakaian.
“Tidak ada lockdown di sini;
orang-orang juga harus bekerja
di luar untuk mendapatkan
uang. Saya kira itu bagian dari
konsekuensi COVID-19 bahwa kita
harus sering berganti pakaian,
terutama setelah bertemu orang
atau pergi ke pasar atau di tempat
lain”
(Nuning, fwarga, perempuan, 8
Oktober 2020)
Dari semua rumah tangga peserta,
tidak ada satu pun laki-laki yang
membantu perempuan mencuci
masker atau menjaga anak di
rumah. Sebelum pandemi terjadi,
salah satu peserta, Samantha,
menyiapkan sarapan untuk
keluarganya sekitar pukul 06.00
setiap hari. Setelah mengantar
anak bungsunya ke sekolah,
ia kembali ke rumah untuk
bersih-bersih dan menyiapkan
makan siang. Kemudian, ia akan
menghadiri pertemuan sosial atau
rapat pemerintah. Sejak Maret
2020, Samantha menyiapkan
sarapan sekitar pukul 08.00,
setelah banjir surut. Sesekali

Para peserta memiliki pengalaman
mencari nafkah yang berbeda
selama pandemi. Misalnya, Laura
merasa beruntung memiliki suami
yang tetap menjalankan usahanya
meski pandemi, dan juga bersedia
membantunya mencuci serta
bersih-bersih di rumah. Antara
Maret dan Juni 2020, bisnis mebel
suaminya harus tutup sementara.
Untuk menghidupi keluarganya
selama periode itu, suami Laura
menjadi tukang kayu dengan
penghasilan cuma 780.000 hingga
1.560.000 rupiah per bulan, hanya
10 persen dari penghasilan rataratanya sebagai pengusaha mebel.
Sementara itu, suami Norma
tidak lagi menjadi pencari nafkah
utama setelah toko mereka di
pasar tak jauh dari kampung
tutup. Sebagai gantinya, Norma
membuka warung kopi kecil untuk
menyokong rumah tangga mereka.
Anak perempuannya yang berusia
17 tahun membantu mengerjakan
tugas rumah tangga, sementara
suaminya kadang-kadang saja
membantu meringankan beban
kerja mereka.
“Saya tidak mengerti mengapa
[dia tidak membantu lebih banyak]
… bahkan ketika dia di rumah…
tetapi mungkin inilah yang harus
dilakukan perempuan, ya, untuk
menjaga rumah tangganya tetap
berjalan.”
(Norma, warga, perempuan, 8
Oktober 2020)

Sebelum COVID-19, sebanyak 60 persen
laki-laki menjadi tulang punggung
keluarga, sementara rumah tangga
dengan pencari nafkah utama
perempuan sebanyak 40 persen.
Ketika pandemi terjadi, pencari nafkah
laki-laki turun menjadi 45 persen
semantara pencari nafkah perempuan
meningkat menjadi 55 persen. Tak satu
pun dari peserta melaporkan memiliki
anak laki-laki sebagai pencari nafkah
keluarga, tetapi beberapa memiliki anak
perempuan yang menjadi pencari nafkah.
Promosi Kesehatan
Dari wawancara dan obrolan seharihari di grup WhatsApp, terlihat jelas
bahwa di Tambak Lorok, perempuan
memegang peran sentral dalam menjaga
dan melindungi keluarga dari COVID-19.
Peran-peran itu, di antaranya, membuat
dan membeli masker, mencuci masker,
menjaga anak di rumah, mengingatkan
anggota keluarga untuk memakai masker
dan mencuci tangan, serta membeli hand
sanitizer.

Di Tambak Lorok, di mana protokol
kesehatan sulit dipraktikkan, para
perempuan peserta penelitian
digambarkan sebagai ‘tulang
punggung’ masyarakat, yang
memastikan semua orang melakukan
perilaku sehat
Beberapa perempuan mengamati bahwa
mereka merupakan panutan penting
dalam menjalankan perilaku aman dari
COVID-19:
“Peran perempuan penting, terutama
di masa COVID-19. Merekalah yang
mensosialisasikan protokol kesehatan.
Perempuan adalah mitra strategis
[bagi pusat kesehatan] karena mereka
memiliki banyak akal dengan jaringan
dan koneksi yang kuat melalui grup
WhatsApp, arisan, dan juga kader
posyandu dan forum kesehatan di
kecamatan.”
(Nurhayati, Kepala Puskesmas
Bandarharjo, 2 November 2020)
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Foto oleh narasumber. Di tengah banjir pesisir dan
COVID-19, warga menunjukkan solidaritas dengan
memasak dan mengantar makanan siap saji.
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6.0 KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
Penelitian ini berupaya mengatasi
kesenjangan pengetahuan
mengenai pengalaman COVID-19
warga perempuan terkait akses
air, sanitasi, dan kebersihan di
Tambak Lorok, sebuah kampung
nelayan di Semarang, Jawa Tengah.
Penelitian ini memiliki tiga tujuan:
pertama, memahami langkahlangkah yang diambil oleh otoritas
lokal, lembaga, dan PSU dalam
menanggapi pandemi. Kedua,
memahami setiap perubahan akses
perempuan terhadap WASH sejak
pandemi terjadi. Ketiga, memahami
perubahan peran gender terkait
WASH sejak pandemi dimulai.
Bagian terakhir dari laporan
ini menyajikan temuan kunci
penelitian, rekomendasi untuk
pembuat kebijakan, manfaat
penelitian, dan keluaran utamanya.
Temuan Utama
Secara keseluruhan, temuan dari
penelitian ini menunjukkan bahwa
pandemi COVID-19 berdampak
pada akses warga terhadap air,
sanitasi, dan kebersihan, namun
dialami secara berbeda oleh
perempuan dan laki-laki. Meskipun
tidak ada peserta yang menyatakan
bahwa mereka secara umum
menggunakan air lebih sedikit,
banyak dari mereka harus beralih
ke air minum yang lebih murah
karena turunnya pendapatan.
Akses terhadap sanitasi
tampaknya tidak berubah secara
substansial sejak awal pandemi.
Namun, beberapa peserta
menyebutkan bahwa kebersihan
menjadi lebih penting selama
pandemi. Ketidakmampuan
membersihkan toilet dengan
benar dan aliran balik tinja (akibat
rob) karena tidak menggunakan
septic tank dan akibat buang air
besar sembarangan, menjadi
lebih mengkhawatirkan ketimbang
biasanya. Mengingat mahalnya
pilihan yang aman untuk sanitasi
(seperti meninggikan posisi toilet

di atas permukaan air banjir dan
memasang septic tank), pandemi
dan hilangnya pendapatan terkait
pandemi, dalam jangka panjang
dapat menghambat akses ke
sanitasi.
Penelitian sebelumnya (KED,
2018) menemukan bahwa akses
kebersihan di Tambak Lorok sudah
cukup tinggi sebelum pandemi.
Karena pandemi, sekarang sebagian
besar rumah juga memiliki fasilitas
cuci tangan di depan rumah.
Sebagai respon atas pandemi,
pemerintah bersama organisasi
seperti Palang Merah dan sejumlah
partai politik memberikan berbagai
macam dukungan. Pemerintah
Kota Semarang membuat website
sebagai pusat pengendalian
informasi publik dan mengatur ulang
anggaran untuk direalokasikan
ke dinas kesehatan, RSUD, dinas
sosial, dan dinas pendidikan. Skema
bantuan sosial berupa sembako,
hand sanitizer, dan bantuan
langsung tunai juga dilaksanakan
di Semarang, meskipun tidak jelas
berapa banyak rumah tangga di
Tambak Lorok yang menerimanya.
Kendati tidak direkomendasikan
oleh WHO, penyemprotan
disinfektan dilakukan di tempattempat umum seperti pasar dan
jalan. Terakhir, Puskesmas dan
Palang Merah Indonesia bersama
kader Puskesmas Tambak
Lorok melakukan sosialisasi
3M (mencuci tangan, memakai
masker, dan menjaga jarak) dengan
pengumuman melalui pengeras
suara dan kunjungan dari rumah
ke rumah. Atas inisiatif Ketua KNTI,
tempat cuci tangan umum yang
disumbangkan oleh organisasi dan
partai politik dipasang di Tambak
Lorok. Dapat disimpulkan bahwa
secara umum, tanggapan utama
pemerintah dan organisasi lain
terhadap pandemi yang terkait
dengan WASH adalah meningkatkan
akses ke tempat cuci tangan.
Sejauh ini, peningkatan akses
terhadap air dan sanitasi kurang
menjadi prioritas.

Dampak pandemi bagi warga
di Tambak Lorok mencakup
akses mereka terhadap WASH.
Sebagaimana telah disebutkan,
banyak rumah tangga harus beralih
ke sumber air minum yang lebih
murah. Ketidakmampuan menjaga
kebersihan toilet dan paparan
terhadap akibat dari praktik buang
air besar sembarangan menjadi
lebih mengkhawatirkan daripada
biasanya.
Namun, hasil positifnya adalah
banyak keluarga yang membuat
fasilitas cuci tangan di luar
rumah, dan dalam rangka promosi
kesehatan, masyarakat didorong
untuk mencuci tangan secara
teratur.
Dalam keluarga tradisional
Indonesia, seorang perempuan
diharapkan menjadi ‘pengurus
rumah tangga’ dan laki-laki
diharapkan menjadi ‘pencari
nafkah’. Perempuan melakukan
pekerjaan rumah tangga, mengurus
rumah dan anak-anak, dan
karena itulah disebut sebagai
‘ratunya rumah tangga’. Lakilaki seharusnya keluar rumah
untuk mencari nafkah. Ketika
pandemi dimulai pada Maret
2020, perbedaan antara ‘pengurus
rumah tangga’ dan ‘pencari nafkah’
berpotensi menjadi kabur. Orangorang mulai bekerja dari rumah dan
anak-anak pun belajar dari rumah.
Rumah menjadi pusat segalanya.
Muncul hipotesis bahwa hal ini
mungkin berdampak pada peran
gender dalam rumah tangga di
Tambak Lorok. Beberapa peserta
merasa bahwa peran gender
tidak berubah, tetapi pengalaman
para peserta menunjukkan
bahwa beberapa tanggung jawab
mereka meningkat atau bergeser.
Meskipun suami mereka tidak
bekerja seperti biasanya, tugas
khusus terkait pandemi seperti
menjaga anak-anak di rumah,
mendampingi sekolah daring, dan
mencuci masker, sebagian besar
jatuh sebagai tanggung jawab
perempuan. Selain itu, beberapa
peserta melaporkan bahwa ketika
pekerjaan suami mereka berkurang
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atau berhenti, mereka mengambil alih
tugas mencari nafkah selain tetap
mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
Terakhir, tanggung jawab promosi
kesehatan, seperti mendorong untuk
mencuci tangan dan membuat serta
menyediakan masker, dianggap sebagai
tugas perempuan di Tambak Lorok
(sebagaimana juga di tempat-tempat lain).
Dapat disimpulkan, ini semua merupakan
tanggung jawab ekstra bagi perempuan.

Meski demikian, beberapa pejabat berwenang di Tambak Lorok
tampaknya masih belum memahami dampak banjir dan efeknya terhadap
warga. Dalam webinar dengan perwakilan institusi untuk mendapatkan
masukan atas temuan awal penelitian ini, Dinas Kesehatan, LPUBTNKAS, Puskesmas Bandarharjo, Palang Merah Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berbagi keprihatinan mereka
atas respon pemerintah terhadap masalah rob dan WASH di Tambak
Lorok. Mereka menyarankan agar pemerintah lebih terbuka, lebih
responsif, dan lebih gencar bekerja sama dengan berbagai pemangku
kepentingan untuk membangun Tambak Lorok yang lebih baik.

Salah satu keterbatasan penelitian ini
adalah bahwa kelompok perempuan yang
lebih beragam tidak dilibatkan. Meskipun
salah satu peserta diidentifikasi sebagai
bagian dari komunitas LGBTQIA+, tidak
ada yang melaporkan memiliki disabilitas
dan sebagian besar relatif aktif secara
sosial serta tidak hidup dalam kemiskinan
ekstrem. Oleh karena itu, perspektif yang
digambarkan dalam penelitian ini tidak
mencakup pengalaman perempuan yang
lebih beragam. Penelitian ini juga tidak
memasukkan perspektif laki-laki atau
kelompok gender non-biner.

Terdapat indikasi bahwa pemerintah sedang bersiap untuk fokus pada
perbaikan kondisi kehidupan di Tambak Lorok. Dari wawancara dan
dokumen yang diberikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah, tampaknya pemerintah kota berencana untuk mengembangkan
Tambak Lorok sebagai kampung bahari. Rencana ini berarti jaringan
air pipa yang lebih baik, pompa air yang dioptimalkan untuk mencegah
banjir, serta membangun kawasan ini lebih bersih dan higienis (Bappeda
Kota Semarang, 2016).

Secara keseluruhan, meski pandemi
ini sulit bagi semua orang, temuan
dari penelitian ini menunjukkan bahwa
pandemi memberikan tantangan
luar biasa bagi perempuan. Namun,
memahami pengalaman dan perspektif
kelompok perempuan yang lebih
beragam, kelompok non-biner, dan lakilaki dalam kaitannya dengan pertanyaanpertanyaan di dalam penelitian ini akan
memberikan manfaat lebih. Paling tidak,
kelompok-kelompok yang berbeda ini
harus dimintai pendapat dan dilibatkan
dalam perencanaan dan kegiatan lebih
lanjut yang terkait dengan WASH serta
kegiatan pembangunan lain di Tambak
Lorok.
Meskipun pandemi menjadi perhatian
utama bagi banyak komunitas global,
penelitian ini menemukan bahwa kendati
COVID-19 memengaruhi warga Tambak
Lorok, tantangan terbesar tetaplah rob,
banjir air pasang yang terjadi setiap
hari. Air banjir membawa kembali
tinja akibat praktik buang air besar
sembarangan dan dari jamban yang
rusak atau konstruksinya buruk. Air yang
menggenang di dalam rumah dan di jalan
sulit dikeluarkan, sehingga menyebabkan
kerusakan bangunan serta menimbulkan
infeksi dan iritasi kulit.

Foto oleh narasumber. Seorang kader Posyandu dalam perjalanan
melayani masyarakat sambil mengenakan alat pelindung dari banjir
pesisir dan COVID-19.
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Rekomendasi utama
Berdasarkan temuan-temuan tersebut
dan masukan dari dua webinar
bersama warga perempuan dan
perwakilan lembaga serta organisasi
resmi, berikut beberapa rekomendasi
utama dari penelitian ini:
1.

Bappenas memfasilitasi, forum
multi-stakeholder (lintaspemangku kepentingan) untuk
Tambak Lorok

Forum ini akan membahas
perencanaan masa depan di Tambak
Lorok sehubungan dengan pengelolaan
rob (mitigasi atau adaptasi) serta akses
ke WASH. Pemangku kepentingan kunci
harus mencakup (tetapi tidak terbatas
pada):
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
2.

Walikota Semarang (Hendrar
Prihadi). Walikota yang baru
terpilih ini memperoleh suara
mayoritas di Semarang Utara dan
93 persen suara di Tambak Lorok.
Ia terlibat dalam pengelolaan
proyek air di Semarang, dan
pada kunjungan baru-baru ini ke
Tambak Lorok, ia menjanjikan 30
triliun rupiah untuk melindungi
kampung tersebut dari rob.
Dinas Kesehatan Kota Semarang
Badan Kesejahteraan Sosial
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota
Semarang
Perusahaan Air Minum Daerah
(PDAM)
Politisi dari daerah pemilihan
Semarang Utara
LSM Sanitasi/Kebersihan
Lembaga Pendamping Usaha
Buruh Tani dan Nelayan
Keuskupan Agung Semarang
(LPUBTN-KAS)
Puskesmas Bandarharjo
Palang Merah Indonesia
Mengintegrasikan perencanaan
WASH dan pengelolaan rob di
Tambak Lorok

Data dari Bappeda menunjukkan
bahwa ada rencana untuk membangun
Tambak Lorok sebagai kampung
bahari dan mengembangkan rencana
aksi lingkungan. Terdapat juga
rencana pelaksanaan program STBM

(sanitasi total berbasis masyarakat) di
Tambak Lorok. Namun, penelitian ini
mengisyaratkan rendahnya kepercayaan
warga bahwa program STBM akan
berdampak signifikan jika rob tidak
ditangani. Supaya berhasil, programprogram ini perlu diintegrasikan dan
melibatkan para pemangku kepentingan
kunci seperti yang disebutkan
sebelumnya.
3.

Menjajaki opsi pengelolaan air
terpadu di Tambak Lorok dan
dengan daerah tangkapan yang
lebih luas

Salah satu masalah utama WASH yang
dihadapi para peserta dalam penelitian
ini adalah akses yang terjangkau
terhadap air minum yang aman.
Pandemi dan dampaknya terhadap mata
pencaharian membuat warga membeli
air minum yang lebih murah atau harus
merebus air sumur artesis. Meski
demikian, penelitian sebelumnya (Dewi
and Mardiansyah, 2020) menunjukkan
bahwa sumur artesis yang digunakan
sebagian besar warga secara jangka
panjang tidak akan berkelanjutan.
Pemerintah memasok air ke kampongkampung sekitar, tetapi air di Tambak
Lorok terkontaminasi. Layanan air
pemerintah pun tidak dapat diandalkan
dibandingkan dengan pemasok air sumur
yang dijalankan oleh swasta.
Berbeda dengan upaya pemecahan
masalah satu per satu dalam skala kecil
individu, pendekatan pengelolaan air
terpadu membangun visi keseluruhan
untuk daerah tangkapan air. Pendekatan
ini meliputi perspektif berbagai
pemangku kepentingan, termasuk
kelompok yang biasanya terpinggirkan,
dan berfokus pada penguatan
lingkungan yang mendukung, sekaligus
menyalurkan hasil pengelolaan air
(Skinner and Satur, 2020).
Sektor pengelolaan air Australia
baru-baru ini merilis pedoman untuk
pengelolaan air terpadu; namun
pedoman ini belum diterapkan dalam
konteks seperti lingkungan perkotaan di
Indonesia. Terdapat peluang di Tambak
Lorok untuk merintis pendekatan
semacam itu melalui konsultasi dengan
para pemangku kepentingan.
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4.

Melanjutkan pemberian paket bantuan
sosial kepada warga di Tambak Lorok

Warga Tambak Lorok merupakan penerima
paket bantuan sosial sembako, hand
sanitizer, dan bantuan tunai. Banyak
pengalaman negatif perempuan terkait
pandemi yang dijelaskan dalam penelitian ini
berhubungan dengan turunnya pendapatan
rumah tangga. Oleh karena itu, sementara
pandemi terus berdampak pada mata
pencaharian warga, jenis bantuan ini
direkomendasikan untuk terus dilanjutkan.
Dalam jangka panjang, perlu dijajaki
langkah-langkah alternatif untuk
memperkuat mata pencaharian, seperti
pelatihan atau pinjaman untuk usaha kecil,
baik untuk perempuan maupun laki-laki.
5.

Strategi untuk mendorong laki-laki
di rumah untuk membantu mengasuh
anak

Penelitian ini menunjukkan bahwa di
Tambak Lorok, beban kerja perempuan
meningkat selama pandemi akibat tanggung
jawab tambahan menjaga anak di rumah,
mendampingi pembelajaran jarak jauh,
promosi kesehatan, dan kegiatan bersihbersih ekstra. Temuan ini konsisten dengan
tren global yang menunjukkan bahwa
perempuan setiap hari melakukan 75 persen
pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan
tidak berbayar di dalam keluarga dan
komunitas (Silva, 2019). Di Tambak Lorok,
tren global ini meningkat selama pandemi
(Power, 2020).
Serupa dengan kegiatan promosi
kesehatan yang dilakukan petugas
kesehatan masyarakat lokal dan organisasi
nonpemerintah di seluruh dunia, upaya
mepromosikan keterlibatan laki-laki dalam
pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak,
dan pendampingan sekolah jarak jauh anak
juga dilakukan di negara-negara seperti
Australia (MensLine Australia, 2020).
Penelitian formatif yang menyelidiki apakah
kegiatan promosi serupa sudah dilakukan
di Indonesia dan bagaimana efektivitasnya,
dapat memberikan petunjuk kegiatan yang
akan diujicobakan di Tambak Lorok. Sangat
penting untuk memastikan bahwa penelitian
tersebut relevan dengan konteks Tambak
Lorok dan melibatkan warga setempat,
baik laki-laki maupun perempuan, serta
pemangku kepentingan lainnya.
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