
 

 

 

 

 

 

0 5 10  Kilometer

Kudus District

Central Java

INDONESIA URBAN WATER, SANITATION, AND HYGIENE

Profil Program IUWASH di Kabupaten Kudus
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Kabupaten Kudus: terletak 50 kilomeer di sebelah timur Kota Semarang dan berpenduduk 800.000. 

Kabupaten Kudus terletak 50 kilomeer di sebelah timur Kota 
Semarang dan berpenduduk 800.000. Daerah ini memiliki cakupan 
layanan air perpipaan yang rendah, hanya 17 persen dan tingkat 
kehilangan air yang juga tinggi, sekitar 36 persen. PDAM Kabupaten 
Kudus juga mengalami masalah berkurangnya air baku dan biaya 
operasional yang tinggi, karena unit produksi utamanya adalah sumur 
dalam. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyatakan komitmen 
mereka untuk meningkatkan akses air bersih. Mengenai sanitasi, daerah 
ini juga memiliki cakupan layanan sanitasi yang rendah. Kabupaten 
Kudus sudah memiliki Pokja AMPL untuk mengembangkan Strategi 
Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Anggaran Daerah (RAD), yang akan 
membantu meningkatkan akses layanan sanitasi yang lebih baik. Dengan 
dibentuknya Pokja AMPL, Kabupaten Kudus memerlukan bantuan 
teknis untuk mengembangkan SSK dan RAD.

IUWASH memulai kegiatannya saat proses seleksi kabupaten dan kota 
sebagai lokasi kegiatan proyek. Proses tersebut melibatkan diskusi 
penting dengan pemimpin daerah setempat dan diikuti oleh kegiatan 
jajak lapangan, seperti pengumpulan data di lembaga terkait air dan 
sanitasi. Kabupaten Kudus akhirnya terpilih untuk menerima dukungan 
dari IUWASH karena kabupaten ini memiliki komitmen kuat untuk 
memperbaiki kondisi air dan sanitasi.
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Masjid Menara Kudus: sebuah masjid yang dibangun oleh 
Sunan Kudus pada tahun 1549.



Program Prioritas
Seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian kerjasama 
yang ditandatangani oleh Chief of Party IUWASH dan 
Bupati Kudus pada 19 Desember 2012, kedua pihak 
sepakat untuk bekerja sama untuk hal-hal berikut:

•	 Mengembangkan	rencana	usaha	(corporate	
plan) yang komprehensif, serta melengkapi 
Survai Kepuasan Pelanggan. Survai ini akan dapat 
memberikan gambaran kelemahan PDAM dalam 
bidang layanan jasa dari sudut pandang pelanggan,

•	 Meluaskan	layanan	akses	air	bersih	dan	sanitasi	
melalui beberapa pendekatan, termasuk 
kredit mikro, skema berbasis masyarakat, dan 
memperbaiki kapasitas PDAM,

•	 Memberikan	bantuan	teknis	dalam	pengembangan	
Rencana Aksi Daerah untuk Air Bersih dan Sanitasi 
melalui lokakarya dan diskusi kelompok terfokus 
(focus group discussion - FGD),

•	 Memberikan	dukungan	pengembangan	sistem	
sanitasi berbasis masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut:

Indonesia Urban Water, Sanitation, 
and Hygiene (IUWASH)

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

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

F +62-24 841 3247

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

www.facebook.com/iuwash
Twitter @airsanitasi

Perkembangan Terakhir
Perkembangan terakhir di Kabupaten Kudus adalah:

•	 Pengembangan	program	untuk	mendukung	
perbaikan kapasitas PDAM (antara lain audit 
energy, Survai Kepuasan Pelanggan, dan lain-lain),

•	 Fasilitasi	kemitraan	kredit	mikro	antara	Koperasi	
Tirta Makmur dan Bank Syariah Mandiri Kudus 
yang ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2012. 
Melalui program ini, ada 500 sambungan rumah 
PDAM yang telah dilaksanakan,

•	 Pengembangan	peta	pemangku	kepentingan	
pemerintah dan lembaga lain, serta pengumpulan 
data awal tentang kebijakan air dan sanitasi serta 
alokasi anggaran,

•	 Mendukung	pengembangan	Rencana	Aksi	Daerah	
untuk Air Bersih dan Sanitasi,

•	 Koordinasi	rutin	dengan	Bappeda,
•	 Mengembangkan	program	untuk	meninjau	

kerentanan air baru dan dampak perubahan cuaca.


