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Desa Kudu Keras merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Juwana 
Kabupaten Pati yang berada di tepi Sungai Juwana yang bermuara di Laut Jawa. Sebagian 
besar wilayah desa memiliki peil yang lebih rendah terhadap sungai juwana tersebut. Posisi 
yang kurang menguntungkan ini sering menimbulkan banjir terutama pada musim penghujan 
dan saat air laut pasang. Apabila air laut pasang, maka akan terjadi arus balik air ke dalam 
closet penduduk yang mengakibatkan tanki septik tidak berfungsi dengan baik. 

Sempitnya lahan pekarangan penduduk menyebabkan pembuatan septik 
tank/cubluk dan resapan tidak sesuai dengan standar jarak minimal (± 10 m) dari sumur. Hal 
ini menimbulkan permasalahan baru yaitu tercemarnya sumur oleh bidang resapan septik tank  
yang konstruksinya juga tidak sesuai standar (tidak benar-benar kedap air). Apabila hal ini 
dibiarkan, maka akan menjadi potensi ancaman terhadap kelestarian lingkungan terutarna air 
tanah dan kesehatan masyarakat. 

Cara mengatasi permasalahan yang ada di Desa Kudu Keras tersebut salah satunya 
dengan sistem pelayanan pembuangan air limbah domestik secara terpusat sistem perpipaan 
dimana air limbah dari rumah tangga dialirkan melalui pipa persil dan pipa induk ke bak 
penampungan akhir. Kelebihan sistem perpipaan ini adalah lebih aman dan ramah terhadap 
lingkungan. 

Untuk mengetahui layak tidaknya proyek tersebut dilaksanakan diukur dengan 
menggunakan analisis ekonomi teknik. Selain itu juga masyarakat dimintai pendapat mengenai 
kemampuan membayar dan pemberdayaan masyarakat dengan penyebaran kuesioner kepada 
40 orang responden sebagai sampel, dimana populasi yang dijadikan sasaran penelitian 
sebanyak 200 KK (Kepala Keluarga). Hasil jawaban responden dianalisis menggunakan 
metode prosentase. 

Setelah diadakan kajian yang meliputi analisis ekonomi teknik, analisa kondisi 
eksisting sanitasi, kemampuan membayar dan pemberdayaan masyarakat, maka diambil 
kesimpulan bahwa secara ekonomi, pembangunan sistem pelayanan pembuangan air limbah 
domestik secara terpusat di Desa Kudu Keras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati layak untuk 
dilaksanakan karena memenuhi kriteria : B/C memberikan nilai 1,1733 (lebih besar dari 1), Net 
Present Value menunjukkan hasil Rp. 35.222.145 lebih besar dari present value cost selama 
umur rencana 20 tahun, IRR sebesar 11,1377 % lebih besar dari tingkat suku bunga yang 
berlaku yaitu 9 %. Dari aspek kemampuan membayar dan pemberdayaan masyarakat juga 
menunjukkan respon yang positif dari warga. 
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