
INDONESIA URBAN WATER, SANITATION AND HYGIENE

Jawa Tengah

Indonesia Urban Water, Sanitation, and 
Hygiene (IUWASH) atau Program Air, 

Sanitasi dan Higienitas Perkotaan 
Indonesia adalah proyek yang didanai 

oleh U.S. Agency for International 
Development (USAID) atau Badan 

Pembangunan Internasional Amerika 
Serikat. IUWASH bertujuan 
meningkatkan akses layanan

air bersih bagi 2 juta penduduk dan 
sanitasi layak bagi 250.000 masyarakat 

berpenghasilan rendah 
di wilayah perkotaan Indonesia.

Di Jawa Tengah, IUWASH bekerja di 
sepuluh kota dan kabupaten yaitu  

Kota Semarang, Kota Surakarta, 
Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, 

Kabupaten  Batang, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, 

Kabupaten Rembang  
dan Kabupaten Sukoharjo
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Pencemaran lingkungan. Masyarakat perkotaan di Jawa Tengah masih banyak yang membuang 
langsung limbah cair rumah tangga ke drainase sehingga mencemari air.

Kondisi Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sekitar 32.800 km² dengan total 
penduduk mencapai 33,26 juta jiwa atau sekitar 8,8 juta kepala keluarga (Data 
BPS, 2013). Dari total penduduk, terdapat 4,56 juta penduduk miskin (1,77 juta 
jiwa tinggal perkotaan) di Jawa Tengah.

Cakupan PDAM Masih Rendah dengan Tantangan 
Berkurangnya Kapasitas Sumber Air

Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya air baku yang cukup besar untuk 
menunjang penyediaan air bersih bagi PDAM dan perluasan layanannya. 
Namun, ketersediaan air tersebut tidak  merata antara di bagian utara, tengah 
dan selatan Provinsi Jawa Tengah. Cakupan PDAM di kota-kota bagian utara 
Jawa Tengah bervariasi, yaitu antara 5% hingga 60%. Sedangkan sumur- sumur 
penduduk banyak yang kualitasnya kurang baik. Kondisi ini tentunya cukup 
mendukung PDAM untuk memperluas sambungan baru air perpipaan.

PDAM Kota Semarang dan Kota Surakarta membutuhkan bantuan untuk 
memperluas cakupan layanan melalui pembuatan sambungan baru, kampanye 
promosi, kredit mikro, telaah tarif (tariff review), efisiensi penggunaan energi 
dan yang juga sangat penting adalah upaya penurunan kehilangan. Kedua kota 
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IPAL Semanggi Kota Surakarta. Salah satu instalasi 
pengolahan air limbah di Provinsi Jawa Tengah.



ini juga telah berkomitmen untuk merestrukturisasi hutang 
mereka bersama Kementerian Keuangan. PDAM Kota Surakarta, 
memiliki rencana investasi untuk meningkatkan kapasitas 
produksinya melalui rencana membangunan Intalasi Pengolahan 
Air (IPA) sebesar 300 liter/detik di wilayah Semanggi. Semantara 
Kota Semarang juga tengah berupaya meningkatkan kapasitas 
produksinya melalui rencana pembangunan IPA sebesar 200 
liter/detik di wilayah Blorong.

Dengan adanya perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun 
kebelakang telah menyebabkan banyak sumber air baku
yang kapasitasnya berkurang sehingga tidak mecukupi untuk 
pengembangan kapasitas produksi PDAM di masa mendatang. 
Tantangan ini memerlukan perhatian dari Pemerintah daerah 
dan seluruh komponen untuk dapat melakukan adaptasi 
terhadap perubahan iklim tersebut.

Sekitar 36% Penduduk yang Tidak Memiliki  
Akses Terhadap Sanitasi Layak

Terdapat 36% penduduk Jawa Tengah tidak memiliki akses ke 
fasilitas sanitasi layak. Hal ini karena masyarakat tidak mampu 
menyediakan sarana sanitasi layak di rumah tangga atau karena 
kurang kesadaran untuk berperilaku sehat dalam kehidupan 
sehari-hari. Kota Surakarta misalnya, memiliki banyak wilayah 
permukiman padat yang tidak memiliki sistem pembuangan 
air limbah rumah tangga meskipun pemerintah kota telah 
membangun sistem saluran buangan dan instalasi pengolahan air 
limbah domestik terpusat (city sewerage system) namun hanya 
menjangkau 12-15% penduduk kota.

Untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Jawa Tengah, IUWASH 
bersama Pokja AMPL/Sanitasi telah menyusun dokumen 
Strategi Sanitasi Kota yang baik. IUWASH juga mengembangkan 
program hibah pembangunan sistem sanitasi komunal sebagai 
percontohan dengan mekanisme pembangunan kapasitas. 
Bagi kota-kota besar di Jawa Tengah, IUWASH bekerjasama 
dengan pemerintah kota/kabupaten dalam pembentukan 
ataupun revitalisasi lembaga pengelolaan air limbah domestik 
(UPTD-PAL) yang akan berperan sebagai operator pengelolaan 
limbah tinja serta bertangung jawab atas Instalasi Pengolahan 
Limbah Tinja. Di Kota Surakarta, IUWASH bersama PDAM 
telah berhasil menginisiasi program Sistem Layanan Limbah 
Tinja Terjadwal (SL2T2). Semua program yang dirancang 
adalah bagian dari upaya mewujudkan akses sanitasi layak bagi 
masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut:

Indonesia Urban Water, Sanitation, 
and Hygiene (IUWASH)

Jl. Agung No. 38A, Gajah Mungkur
Semarang 50232, Jawa Tengah

T +62-24 841 3247,   F +62-24 841 3247

info@iuwash.or.id
www.iuwash.or.id

www.facebook.com/iuwash
@airsanitasi di Twitter

Mendukung Pemerintah Daerah untuk 
Meningkatkan Layanan serta Akses Air 
Minum dan Sanitasi
Di Jawa Tengah, IUWASH bekerja dengan pemerintah pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota, berbagai donor serta program 
pembangunan dengan titik berat pada menciptakan kebutuhan 
masyarakat akan layanan dan akses air minum dan sanitasi. 
Hal ini dilakukan dengan berbagai bentuk bantuan teknis 
yang meliputi kegiatan bagi peningkatan kebutuhan terhadap 
pelayanan air minum dan sanitasi di kalangan masyarakat. 
Misalnya, mendukung pelaksanaan Program Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) hingga pengembangan akses 
sanitasi layak berbasis masyarakat.

IUWASH juga membantu meningkatkan kapasitas lembaga yang 
memberikan pelayanan air  minum, seperti PDAM dan dinas-
dinas terkait lain yang memberikan pelayanan sanitasi, termasuk 
di dalamnya adalah membantu penyusunan Buku Putih dan 
Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Selain itu, IUWASH 
juga memberi dukungan bagi penyelenggaraan tata kelola dan 
pendanaan yang mendukung perluasan akses sanitasi dan air 
minum yang dalam hal ini bisa berupa akses terhadap alternatif 
pembiayaan, serta regulasi terkait pelayanan air minum dan 
sanitasi.

Prioritas Umum Kegiatan di Tingkat Kabupaten 
dan Kota untuk IUWASH Jawa Tengah:

•  Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih 
•  Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak 
•  Peningkatan kinerja PDAM di bidang manajemen, teknis  

dan keuangan
• Kredit mikro untuk akses air bersih dan sanitasi
•  Pendampingan Pemda untuk penguatan kebijakan sektor air 

bersih dan sanitasi
•  Pendampingan Pemda untuk penganggaran sektor air bersih 

dan sanitasi (termasuk penganggaran jangka panjang)
•  Dukungan dan promosi Program STBM
•  Dukungan program USRI, SLBM dan SANIMAS
•  Dukungan promosi peningkatan sambungan baru air minum 

PDAM
•  Dukungan promosi peningkatan sambungan air limbah 

terpusat Kota Surakarta
•  Peningkatan pelibatan masyarakat untuk program air minum 

dan sanitasi
•  Pendampingan kegiatan asesmen kerentanan terhadap 

perubahan iklim dan pengembangan program adaptasi 
perunbahan iklim. 
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MCK Sederhana. Salah satu fasilitas sanitasi umum yang 
terdapat di Kelurahan Sangkrah, Kota Surakarta.


