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USAID IUWASH PLUS Sumatra Utara 

Suasana permukiman di Kel. 

Pancuran, Kota Sibolga 

 
 

 

KOTA SIBOLGA 
Program USAID Indonesia Urban Water, 

Sanitation and Hygiene Penyehatan 

Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS)  

merupakan sebuah inisiatif untuk mendukung 

Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air 

minum dan layanan sanitasi serta perbaikan perilaku 

higiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di 

perkotaan. USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan 

instansi pemerintah dan donor, pihak swasta, LSM, 

kelompok masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai hasil 

utama, yaitu:  

 Peningkatan akses untuk kualitas layanan air minum yang lebih 

baik bagi satu juta penduduk perkotaan, di mana 500.000 di 

antaranya adalah penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah 

dari total populasi (yang juga disebut sebagai B40); dan 

 Peningkatan akses untuk layanan sanitasi yang aman bagi 500.000 penduduk perkotaan. 

USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan 32 Pemerintah Daerah di Indonesia yang tersebar di 8 provinsi, 

yaitu Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, 

serta 2 daerah khusus, yaitu DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. 

Di Sumatra Utara, USAID IUWASH PLUS bekerja di lima kabupaten/kota, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli 

Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, dan Kota Sibolga. 

 

 

 

 

 

 

 

Perluasan Pelayanan Air Minum  

Berdasarkan hasil audit BPKP tahun 2016, jumlah air yang telah disalurkan di 

Kota Sibolga mencapai 6.278.914 m3 untuk memenuhi kebutuhan 13.965 

pelanggan. Hingga akhir tahun 2016 cakupan wilayah pelayanan air minum untuk 

masyarakat telah mencapai 81%. 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PDAM Tirta Nauli dalam melakukan 

pengembangan penambahan layanan akses air minum adalah:  

 permukiman warga yang belum mendapatkan akses air minum berada pada 

posisi yang lebih tinggi dari sumber air baku yang ada di Kota Sibolga; 

 PDAM Tirta Nauli memiliki keterbatasan dana dalam memberikan program 

cicilan bagi masyarakat untuk pemasangan sambungan baru;  

 tingkat air tidak berekening (Non-Revenue Water/NRW) PDAM masih 31,1%;  

 kondisi permukiman warga di sebagian besar wilayah yang terletak di atas laut mengakibatkan akses 

pemasangan sambungan rumah menjadi kendala bagi pihak PDAM Tirta Nauli.  

Gambaran Umum Kota Sibolga 

Luas wilayah Kota Sibolga adalah 10,77 km2 atau 1. 077 Ha yang terdiri dari 889,16 

ha daratan dan 187,84 Ha daratan berupa kepulauan. Kota Sibolga terletak di 

Pantai Barat Sumatra dan wilayahnya berada pada ketinggian 0-200 m di atas 

pemukaan laut. Wilayah Kota Sibolga mencakup 5 kecamatan dan 17 kelurahan.  
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USAID IUWASH PLUS Sumatra Utara 

Kamar mandi umum yang 

digunakan MBR di Kel. 

Pancuran, Kota Sibolga 

USAID IUWASH PLUS Sumatra Utara 

Penandatanganan Kerja Sama USAID 

IUWASH PLUS dan Pemerintah 

Kota Sibolga 

 

Saat ini, produksi air minum telah mencapai tingkat maksimum untuk didistribusikan kepada masyarakat 

sehingga tidak ada lagi kapasitas yang belum termanfaatkan (idle capacity). Masalah utama di masa mendatang 

adalah bagaimana melakukan pengembangan sumber air baku dan instalasi air minum baru untuk mencapai 

target Akses Universal 2019, yang diturunkan dalam program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan 

kumuh, dan 100% akses sanitasi).   

Dengan adanya tantangan tersebut, pemerintah Kota Sibolga berkomitmen untuk memperbaiki kualitas layanan 

air minum, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa program yang dijalankan adalah:  

 program pemutakhiran pemetaan Sistem Informasi Geografis (GIS) pelanggan dan jaringan;  

 program penurunan NRW serta pengamanan air minum operator dan komunal demi mewujudkan 

tercapainya target Keberlanjutan 4K, yaitu Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan. 

Revitalisasi IPLT untuk Perbaikan Layanan Sanitasi 

Beberapa kendala terkait sanitasi dan perilaku higiene di Kota Sibolga di antaranya 

adalah: 

 66,3% rumah tangga memiliki jamban tanpa tangki septik.  

 32,3% rumah tangga sudah  menggunakan tangki septik dengan perincian: 2,3% 

rumah tangga masih menggunakan cubluk atau lubang tanah, 20,5% rumah 

tangga menggunakan tangki septik tapi tidak aman, dan hanya 9,5% rumah 

tangga menggunakan tangki septik yang aman. Sementara itu masih ada sekitar 

1,4% rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi (Data Studi EHRA Dinas 

Kesehatan Kota Sibolga 2015). 

Menghadapi kondisi tersebut, USAID IUWASH, yang merupakan proyek 

pendahulu USAID IUWASH PLUS, telah memberikan bantuan 30 unit Tangki 

Septik Up Flow Bio Filter sebagai proyek percontohan dan Pemerintah Kota Sibolga telah melakukan replikasi 

dengan  membangun 50 unit Tangki Septik Up Flow Bio Filter Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk perbaikan kondisi 

sanitasi masyarakat yang tinggal di atas permukaan laut di pesisir pantai. Saat ini, Kota Sibolga telah memiliki 

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang baru selesai di revitalisasi (TA 2016) berlokasi di daerah Aek 

Parombunan dan disertai dengan penambahan armada truk tinja. 

Pada 3 April 2017, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Sibolga 

dengan USAID IUWASH PLUS telah ditandatangani oleh Wali Kota Sibolga. 

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi:  

 USAID IUWASH PLUS memfasilitasi dan mendampingi Kota Sibolga pada 

penerapan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), yang akan 

dilakukan bertahap dengan melengkapi Perda Air Limbah, penambahan 

armada penyedotan, penambahan tangki septik kedap air individual, 

pembangunan IPAL komunal (2 unit TA 2017/Sanimas-IDB masing masing 

1 unit di kelurahan Parombunan dan Aek Manis dengan kapasitas masing-

masing 50 Sambungan Rumah, penyusunan SOP dan Tupoksi UPTD PAL, 

skema tarif dan sistem penagihan, dan MIS/GIS database; 

 peningkatan kinerja PDAM, penyusunan dokumen RPAM Sumber PDAM 

Tirta Nauli untuk program rencana pengamanan air minum, Penyusunan  Perda Perlindungan Air Minum, dan 

Review Perencanaan Pengembangan Pelayanan Air Minum (Rispam); 

 pengembangan skema kredit mikro air minum dan program promosi (strategi, mitra dan kegiatan); 

 realisasi pengembangan, pembangunan dan pelayanan air minum;  

 advokasi model perencanaan pembangunan WASH, berupa pendekatan dari bawah ke atas dengan mendorong 

masyarakat dan pendekatan dari atas ke bawah melalui pendampingan teknis dalam pembangunan program 5 

tahun WASH di perkotaan. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:         *Terakhir diperbarui: 10/01/18 

USAID Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene  

Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) 

Kantor Regional Sumatra Utara 

Jl. Majapahit No. 136 A Medan Baru, Medan 20153 

Tel. + 62-61  457-7677 

www.iuwashplus.or.id - www.facebook.com/iuwashplus - twitter @airsanitasi 


