
Mbinudita Water Connection 
Akses Air Bersih untuk Desa dan Sekolah di Rural Area

 Mbinudita, Sumba Timur



Masalah
Akses air bersih yang kurang terjangkau dan tidak
memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk
pemenuhan air bersih bagi warga sekolah dan warga
sekitar di Mbinudita

Masyarakat dari daerah terpencil sebagian besar tidak
memiliki pengetahuan, kapasitas dan sumber daya
yang cukup. Oleh karena itu, mereka tidak dapat
membangun atau membayangkan solusi teknis yang
ditujukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan
mereka.

Masyarakat tidak dapat menerapkan pola hidup sehat,
terutama terkait dengan akses terhadap air bersih dan
solusi sanitasi yang memadai

Mbinudita Water Connections



Goals

Akses air bersih tersedia untuk
warga sekolah dan warga sekitar
di Mbinudita

DAMPAK 11

Warga memiliki pengetahuan dan
kemampuan membangun
infrastruktur air bersih

DAMPAK 22

3
Dengan adanya akses air bersih dan
sanitasi sehat, kehidupan masyarakat
menjadi lebih baik, terjadi perubahan
perilaku, dan pola hidup sehat di
sekolah, rumah, dan masyarakat. 

DAMPAK 3

Mbinudita Water Connections 



Penerima manfaat
Warga Sekolah dan
warga Desa Mbinudita 
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Pembuatan Sumur Bor

Instalasi Listrik untuk
Memompa Air Naik ke Bukit

Tandon Air Ferro-cement 
& Pemanen Air Hujan

Mengaktifasi Panitia /
Komunitas Air

Pendistribusian Air

Kebun Nutrisi

Peningkatan Pengetahuan
melalui Pelatihan

Toilet Umum &
Sanitasi Sehat

Pompa Hydram 
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Untuk mendapatkan kualitas air bersih yang lebih baik, perlu
dilakukan pengukuran dan pengeboran sumur hingga
kedalaman tertentu sesuai dengan hasil pengukuran yang
dilakukan oleh ahli.

Sumur konvensional yang dibuat oleh masyarakat setempat
umumnya tidak menerapkan metode pengukuran, sehingga air
yang diperoleh tidak selalu mendapatkan kualitas air bersih
yang baik.

Pengeboran sumur pertama di Mbinudita
telah dimulai

Kualitas yang lebih baik dan perubahan yang
tinggi untuk mendapatkan air bersih yang
berkualitas
Sumur bor mesin memungkinkan kedalaman
yang lebih dalam daripada sumur
manual/konvensional

Pembuatan Sumur Bor

Kelebihan dari Pembuatan Sumur Bor



Saat dilakukan pengukuran dan pencarian mata air bawah
tanah oleh ahli, ditemukan bahwa titik air untuk pengeboran
berada di lembah perbukitan, sehingga air harus naik dari titik
pengeboran sumur mengikuti elevasi lereng dan ketinggian 
 bukit dengan panjang pipa kurang lebih 200 meter.

Diperlukan pompa submersible dengan total head lebih dari
120 meter dan kapasitas daya listrik berkisar antara 1200
hingga 3000 watt per jam.

Direncanakan menggunakan genset diesel 5000 watt dengan
instalasi listrik hingga 250 meter.

around 250-meter water pipe needed to fulfill the water tank up to the hill   

Instalasi Listrik untuk
Memompa Air Naik ke
Bukit



Warga harus berjalan kaki 1,5 - 3 kilometer ke mata air atau sumur.
Warga tidak memiliki tempat penampungan air di sekitar rumah
mereka. Belum ada yang mengambil air hujan untuk kebutuhan
rumah tangga

Desa Persiapan Mbinudita terletak di bagian barat-tengah
Kabupaten Sumba Timur yang memiliki curah hujan rata-rata 1.500 –
2.000 mm per tahun* atau lebih tinggi dari wilayah lain di Kabupaten
tersebut. Artinya berpotensi untuk melakukan pemanenan air hujan.

Ferro-cement pemanen air hujan pertama yang sudah
dibangun di Mbinudita digunakan untuk 7 rumah 

dan 11 keluarga
 

https://www.sumbatimurkab.go.id/iklim.html

Solusi murah untuk penyimpanan air
Daya Tahan Sangat Tinggi dari bahan lainnya
Fleksibilitas tak terbatas untuk bentuk dan
ukuran
Mudah dibangun
Mudah diduplikasi oleh penduduk desa

Tandon Air Ferro-cement 
& Pemanen Air Hujan

Kelebihan dari pembuatan Tangki Ferrocement 



Keterlibatan masyarakat menjadi poin penting dalam proses
distribusi air.

Dari penggalian, pemasangan pipa melibatkan masyarakat
penerima manfaat untuk memastikan penggunaan dan
perawatan yang optimal. Semuanya bisa dilakukan secara
mandiri tanpa bantuan tenaga ahli, dan semua dengan
semangat kebersamaan.

Rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun bersama akan
menjadi modal yang kuat agar fasilitas tetap terjaga dan
aman.

Ibu dan anak membawa pipa untuk keperluan
pengeboran sumur di Mbinudita

Pendistribusian Air



Daerah pedesaan yang cukup jauh dari kota dan memiliki
keterbatasan, terkait bahan bangunan dan tenaga ahli. Ini adalah
tantangan untuk solusi pembangunan yang efektif dan efisien.

menggunakan teknologi yang sama dengan pembuatan tangki air,
kami mengadopsi Ferro-semen untuk pembangunan toilet.

Toilet Umum &
Sanitasi Sehat

Biaya rendah
Teknologi tepat guna dengan daya tahan tinggi
tahan gempa
Fleksibilitas tak terbatas untuk bentuk dan
ukuran
Mudah dibangun
Mudah diduplikasi oleh penduduk desa

Kelebihan dari konstruksi Ferrocement 

reference photo  
Ferro-cement toilet

India



Pompa hydraulic ram adalah pompa air yang
digerakkan oleh air dengan tingkat perbedaan
ketinggian.

Mata air di Mbinudita tersedia dengan metode
ini untuk memberikan akses lebih dekat ke
penduduk desa yang tinggal di perbukitan dan
sekitarnya

Hydraulic Ram Pump
(Pompa Hydram )

Menggunakan sumber energi terbarukan
Tidak ada daya listrik yang dibutuhkan
Sangat efektif di daerah pegunungan

Kelebihan dari pompa hydram 

Kelas belajar
dengan pompa
Hydram di Bali

Appropiate
Technology

Institute (BATI)



Pada tahun 2013 di Sumba Timur terdapat kurang lebih 2500
anak dimana 51,3% diantaranya mengalami stunting.
Sementara itu, angka stunting di Sumba Timur menurun pada
2019 menjadi 25%.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi provinsi
dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu,
NTT membutuhkan pendidikan dan nutrisi ekstra sejak hamil.*

Demo kebun nutisi Rumah Kambera

https://www.sumbatimurkab.go.id/menteri-pppa-ri-dukung-
penurunan-angka-stunting-di-sumba-timur.html

Untuk membantu mengatasi malnutrisi dan
defisiensi mikronutrien dengan konsumsi sayuran 

Kelebihan dari adanya Kebun Nutrisi

Kebun Nutrisi



Peningkatan Pengetahuan
melalui Pelatihan

Kurang memadainya infrastruktur di daerah terpencil dan tingkat
pendidikan masyarakat yang relatif rendah menyebabkan
masyarakat di daerah terpencil kurang memiliki pemahaman dan
pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta
bagaimana teknologi tepat guna dapat menjadi solusinya.

Pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan
masyarakat untuk menemukan solusi dan bersedia mengubah
perilaku untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan yang
lebih baik.

Dalam pelatihan ini, masyarakat akan diajak untuk belajar bersama
tentang teknologi tepat guna dan pengetahuan infrastruktur,
pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
untuk membantu menciptakan perubahan perilaku, pengetahuan,
dan keyakinan tentang kesehatan baik di sekolah, rumah dan
masyarakat.

Meeting with Mbinudita villager
and Training about Ferro-cement watertank 

https://kemensos.go.id/perilaku-hidup-bersih-dan-sehat-phbs
https://kemensos.go.id/perilaku-hidup-bersih-dan-sehat-phbs


Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan
penggunaan sarana tetap terjaga, maka perlu adanya
panitia air bersih yang akan bekerja dan berfungsi
sebagai pengawas dan pelaksana harian untuk
pemeliharaan dan perbaikan sarana air bersih yang telah
dibangun.

Hal ini akan dibahas dalam forum dan disepakati bersama
oleh masyarakat, khususnya penerima manfaat fasilitas.

Mbinudita Villager meeting 

Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan
mengendalikan risiko yang berpotensi
menyebabkan fasilitas rusak atau tidak
berfungsi.

Fungsi dan tugas Panitia Komunitas Air

Mengaktifasi Panitia /
Komunitas Air



Mbinudita 
Water Connections 

Pengeboran sumur
& Jalur distribusi Air

Spot 1 - Sekolah Mbinudita

Komunitas Warga

Komunitas Warga

Sekolah 
Mbinudita 

Pompa 
Submersible 

Kelistrikan dari
Sekolah



Pipe up to the hill 
205 meter

Pipe to another water tank
500 meters per each

High Elevation 
32-70 meter

Drilling Deep 45 meter
Water Surface 18 meter

 

Sumur Bor

Sekolah

Komunitas Wrga
RT04

Komnitas Warga
RT03



Mbinudita 
Water Connections 

Pompa Hydram
& Distribusi Air

Spot 2 - Mata Air Mbinudita 

Mata air

Hydram Pump

Hydram 1 pemipaan

Hydram 2 pemipaan

Water Tank
Connector

Komunitas Warga

Komunitas Warga

Komunitas Warga

Komunitas Warga

Water Tank
Connector



Water Tank
Connector

Water Tank
Connector Water Tank

Community

Water Tank
Community

Hydram 1 Pipa sampai dengan tangki warga 600 meter
Ketinggian 40 meter dari Konektor Hydram ke Tangki Air

Hydram 2 Pipa hingga komunitas tangki air 600 meter
Ketinggian 30 meter dari Konektor Hydram ke Tangki Air



Mbinudita 
Water Connections

10 lokasi di area RT Mbinudita

Pemanen air hujan
Kebun Nutrisi

 

talang pemanen air hujan

Penyaringan air

Kebun skala rumah tangga dengan 
tanaman pendukung nutrisi sehat

 

Ferro-cement 
water tank



THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS

MENGHAPUS
KEMISKINAN
Pembangunan sarana air untuk
meningkatkan kualitas hidup,
mengatasi ketidakterjangkauan
karena kemiskinan

KESEHATAN YANG
BAIK DAN
KESEJAHTERAAN
Dengan penyediaan air bersih
dan sanitasi yang sehat, pola
hidup sehat dapat dilaksanakan
secara berkelanjutan

KEMITRAAN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN
Involving the Mbinudita village
community to form a clean water
committee from and by residents,
the goal is achieved and
maintained together

AKSES AIR BERSIH DAN
SANITASI
Tersedianya akses air bersih dan
berkualitas yang tidak tercemar,
sanitasi yang sehat dengan standar
pengolahan sampah yang baik



Rancangan Angaran Biaya Mbinudita Water Connections

Pengeboran Sumur 
Survei dan sosialisasi kegiatan pembangunan infrastruktur air bersih
di titik-titik wilayah sekitar sekolah
Pembangunan tangki air di dekat area sekolah dan di titik-titik sumur
Pembangunan instalasi penyediaan listrik dan pemompaan air sumur
ke tandon di perbukitan sekolah
Pipa dari sumur ke tangki air di sekolah
Pembangunan tangki air warga di RT 04
Pipa dari tangki air sekolah ke tangki air di area tandon komunitas
Pembangunan tangki air dan instalasi pemanen air hujan untuk
komunitas
Pemanfaatan mata air menggunakan teknologi hydram
Pipa dari mata air ke tangki air utama
Konstruksi tangki air dari pompa hidram

Penyediaan akses air bersih bagi warga sekolah dan warga sekitar di
Mbinudita
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104,949,000.00
5,980,000.00

 
35,600,500.00
79,524,250.00

 
9,100,000.00

17,153,500.00
29,900,000.00

8,950,500.00
 

62,546,250.00
31,200,000.00
17,153,500.00
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1
 

1
1
 

1
1
1
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1
1
1
 

Aktifitas IDR CHF

Sub Total

1
 
 
 

6,837
390

 
2,319
5,181

 
593
1,117

1,948
583

 
4,075
2,033

1,117
 

QTY

 
 
 

104,949,000
5,980,000

 
35,600,500
79,524,250

 
9,100,000

17,153,500
29,900,000
89,505,000

 
62,546,250
31,200,000
17,153,500

 
482,612,000

 
 
 

6,837
390

 
2,319
5,181

 
593
1,117

1,948
5,831

 
4,075
2,033

1,117
 

31,441
 

IDR CHF



Mbinudita Water Connection 

Pelatihan masyarakat tentang teknologi tepat guna dalam
pemanfaatan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari

Pelatihan membangun infrastruktur air bersih dengan teknologi
tepat guna

1.

 
 
 

11,895,000.00

 
 
 

775

Aktifitas

Sub Total

2

Memberikan pengetahuan tentang teknologi tepat guna
untuk pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi
yang sehat              
Pelatihan gaya hidup sehat

Pelatihan gaya hidup sehat dan penyediaan fasilitas sanitasi

1.

2.

Sub Total

3

IDR CHF QTY IDR CHF
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11,895,000
 
 

11,895,000
 

 
 
 

775
 
 

775
 

 
 

35,938,500.00
 
 

34,450,000.00
 

 
 

2,341
 
 

2,244
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359,385,000
 
 

34,450,000
 

393,835,000
 

23,413

2,244

25,657



Mbinudita Water Connection 

Operational cost: Travel go to site to run the program

Operational cost: Accommodation for staff at site during the
program

Aktifitas IDR CHF

Sub Total

4

5

Total Cost Project 1,053,962,000

68,662

IDR

CHF

38,480,000.00
 

127,140,000.00
 

2,507
 

8,283
 

1
 

1
 

38,480,000
 

127,140,000
 
 

165,620,000
 

2,507
 

8,283
 
 

10,790
 



Fasilitas Air Bersih
45.8%

Fasilitas
Sanitasi
37.4%

Biaya
Operasional

15.7%

Pelatihan untuk Pola Hidup
Sehat
1.1%

Persentase
keuangan proyek

45.8%
Biaya terbesar adalah

penyediaan sarana dan distribusi
air bersih untuk mendekatkan air

ke masyarakat



kawanbaikindonesia.org

info@kawanbaikindonesia.org

fb.com/kawanbaikfoundation

@kawanbaikindonesia

Rumah Sanur, Jalan Danau Poso 51A - 
Banjar Semawang, Sanur, 
Kec. Denpasar Selatan - 80228 
Denpasar, Bali - Indonesia

Anda dapat memberikan
dampak melalui proyek ini,
kontribusi Anda adalah
bentuk komitmen untuk
mendukung Yayasan Kawan
Baik Indonesia dalam
membantu membawa air
bersih dan penerapan pola
hidup sehat kepada orang-
orang yang membutuhkan
secara berkelanjutan.

Scan untuk Info detail

Terima kasih

Bantu mereka
untuk Akses
Air Bersih &
Hidup Sehat

Bank Transfer:

Permata Bank 
(013) 122.4093.140
(IDR-USD-EUR-CHF)

Pura Bagus Taruna Branch
Legian - Bali


