
INDONESIA URBAN WATER, SANITATION, AND HYGIENE

Mendukung Semarang Setara  
dalam Akses Air Minum dan Sanitasi
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Kota Semarang: Ibukota Jawa Tengah dengan penduduk 1.739.989 jiwa.

Laju pembangunan di Kota Semarang semakin kencang dengan adanya 
dorongan slogan “Semarang Setara”. Slogan ini memotivasi semua lini 
pembangunan bergerak bersama menuju satu tujuan, yaitu Pemerintah 
Kota Semarang harus setara atau sejajar dengan kota-kota metropolis 
lain di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan sebagainya.

Sebagai bagian integral dari kota metropolis, pembangunan di Kota 
Semarang harus menyentuh sektor sanitasi. Sektor ini menjadi daya 
dukung potensial untuk kualitas kesehatan lingkungan dan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). Harus diakui, sektor sanitasi belum 
menjadi prioritas pembangunan mayoritas pemerintah daerah di 
Indonesia. Salah satu indikasi adalah belum optimalnya dukungan dana 
dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Mayoritas 
APBD untuk sektor sanitasi di hampir seluruh pemerintah daerah di 
Indonesia masih di bawah satu persen dari total belanja APBD.

Sebagai kota yang terus tumbuh sebagai ibukota Provinsi Jawa   
Tengah, posisi kota berpenduduk 1.739.989 jiwa (2013) ini sangat 
strategis dan penting. Oleh karenanya, di samping terus membenahi 
bidang-bidang pembangunan yang sudah berjalan, sektor sanitasi   
tidak boleh ditinggalkan.
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Pencemaran: masih banyak masyarakat Kota Semarang yang 
membuang limbah cair domestik langsung ke saluran drainase 
atau sungai, sehingga mencemari badan air.



Data dari Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan (Pokja AMPL) Kota Semarang menyebutkan, 
cakupan penduduk tahun 2010 untuk akses air minum 
adalah 61,58 persen dari total jumlah penduduk. 
Sedangkan cakupan penduduk dengan akses sanitasi dasar 
52,5 persen. Capaian sektor air minum tersebut masih 
belum memenuhi target MDGs Indonesia tahun 2015 
untuk perkotaan, yaitu 75,29 persen. Cakupan penduduk 
dengan akses sanitasi dasar (sub sektor limbah cair 
domestik) di Kota Semarang juga masih belum memenuhi 
target MDGs Indonesia tahun 2015 sebesar 76,82%.

Agar cakupan pelayanan sektor air minum dan sanitasi 
dapat mencapai target pelayanan ideal sampai tahun 2015, 
Kota Semarang memerlukan dukungan dana yang cukup 
besar. Pokja AMPL Kota Semarang menghitung kebutuhan 
investasi sektor air minum sampai tahun 2015 adalah  
Rp 148.565.778.762 sedangkan sektor sanitasi 
memerlukan Rp 77.818.637.196.

Dana yang besar ini pastilah berat jika harus ditanggung 
sendiri melalui APBD Kota Semarang. Oleh karena itu 
dukungan dan partisipasi semua pihak untuk memperbaiki 
kondisi sanitasi Semarang menjadi hal mutlak. Pemerintah 
tak bisa mengurus sendiri sanitasi, sebab “Sanitasi adalah 
Urusan Kita Bersama.”

Pelayanan sektor air minum dan sanitasi di Kota 
Semarang belum optimal karena berbagai soal. Pokja 
AMPL Kota Semarang menemukan berbagai persoalan 
tersebut di bawah ini:

I.  Permasalahan Air Minum
•	 Efektivitas	produksi	baru	mencapai	78%	dari	

kapasitas terpasang 3.207 liter/detik (kapasitas 
belum	termanfaatkan	698	liter/detik);	

•	 Produksi	air	yang	dihasilkan	oleh	IPA	Kudu	
pada	saat	ini	masih	belum	termanfaatkan	secara	
maksimal karena jaringan pipa distribusi belum 
seluruhnya menjangkau ke wilayah potensi 
pengembangan	sambungan	baru	pelanggan;

•	 Gangguan	kontinuitas	pasokan	air	baku	dari	waduk	
Kedung Ombo dan saluran terbuka Klambu – 
Kudu	sepanjang	±	42	km;	

Untuk	informasi	lebih	lanjut:

Indonesia Urban Water, Sanitation, 
and Hygiene (IUWASH)

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

T +62-24 850 4342
 +62-24 850 3935

F +62-24 841 3247

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

www.facebook.com/iuwash
Twitter @airsanitasi

•	 Penurunan	debit	sumur	dalam;
•	 Lokasi	sumber	air	baku	di	luar	administrasi	Kota	

Semarang;
•	 Kehilangan	air	masih	cukup	tinggi	sebesar	57,07%;	
•	 Debit	sumber	air	tidak	sesuai	dengan	debit	

rencana;
•	 Kualitas	sumber	air	tidak	sesuai	dengan	

persyaratan	kualitas	air	bersih;
•	 Pengembangan	stagnan	karena	pengelolaan	

dilakukan	oleh	masyarakat;
•	 Belum	adanya	penetapan	kewenangan	kegiatan	

yang berhubungan dengan penyediaan air bersih 
antara	Dinas	PSDA	&	ESDM	dengan	SKPD	lainnya;	

•	 Adanya	penurunan	muka	air	tanah	akibat	terlalu	
banyak	adanya	sumur	artetis;

•	 Lamanya	sambungan	listrik	oleh	PLN	sebagai	
penggerak pompa (jika tidak ada sambungan listrik 
maka	sumur	artetis	tidak	dapat	berfungsi);

•	 Kurangnya	kesadaran	masyarakat	terhadap	
pemeliharaan sumur artesis yang telah disediakan, 
sehingga ada beberapa sumur artesis yang tidak 
berfungsi	dengan	maksimal;

•	 Belum	dibentuk	badan	pengelola	oleh	masyarakat	
sehingga tidak ada kejelasan pihak yang mengelola 
sarana air bersih.

II.  Permasalahan Sanitasi Dasar (Sub sektor 
Limbah Cair Domestik) 
•	 Belum	adanya	regulasi	tentang	pengelolaan	air	

limbah	domestik;
•	 Fasilitas	pengelolaan	air	limbah	domestik	perpipaan	

skala	kota	belum	terbangun;
•	 Sistem	pengelolaan	limbah	cair	domestik/rumah	

tangga individual (on site treatment) atau semi 
komunal	kurang	memadai;

•	 Cakupan	pelayanan	jaringan	pengelolaan	air	limbah	
domestik	terbatas;

•	 Lokasi	IPLT	berdekatan	dengan	laut	sehingga	air	
laut sering menghempas ke tempat pengolahan 
lumpur	tinja;

•	 Kesadaran	warga	akan	pentingnya	pengelolaan	air	
limbah domestik masih rendah.
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Air Minum Aman: Warga Kota Semarang yang belum terlayani akses air minum, 
memenuhi kebutuhannya melalui penjual air minum keliling.


