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Pendahuluan

• Untuk mengetahui kondisi suatu DAS dan potensi sumber daya airnya dalam menghadapi

perubahan iklim, diperlukan kajian kerentanan sumber daya air terhadap perubahan iklim. 

• Penilaian kerentanan sumber daya air dan perubahan iklim (WRCCVA) ini diperlukan

sebagai langkah awal untuk memastikan tingkat keandalan sumber daya air (kuantitas, 

kualitas, dan kontinuitas) baik pada kondisi saat ini ada maupun proyeksinya di masa depan.

• Pada periode 2022 – 2023 ini, program IUWASH Tangguh Regional Sumatera Utara akan

melaksanakan Kajian Kerentanan :  -

– di Sungai Bingai Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang akan digunakan sebagai

sumber air baku untuk SPAM Regional MEBIDANG

– di yang digunakan sebagai sumber air baku untuk RPAM dan ZAMP Kota Pematang

Siantar





• WRCCVA bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang tantangan, kendala, 

kerentanan dan risiko yang dapat mempengaruhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas sumber

daya air sebagai akibat dari interaksi berbagai faktor serta dampak perubahan iklim terhadap

DAS.

• Hasil kajian akan digunakan untuk merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan adaptasi

perubahan iklim secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan untuk memastikan pasokan air 

baku yang berkelanjutan untuk program regionalisasi MEBIDANG.

• Program ini juga bermaksud untuk meningkatkan kapasitas lembaga lokal termasuk

universitas dan  lembaga penelitian untuk melakukan aspek analisis kerentanan perubahan

iklim termasuk penilaian hidrometeorologi, proyeksi perubahan iklim, dan mengembangkan

rencana adaptasi untuk sektor air.

Tujuan



Ruang Lingkup Kegiatan
• Seiring dengan program nasional pelayanan air minum yang aman, Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara menginisiasi pengembangan pelayanan air minum terpadu yang disebut

program regionalisasi MEBIDANG yang akan melayani wilayah Kota Medan, Kota Binjai, dan 

Kabupaten Deli Serdang.

• Berdasarkan dokumen studi kelayakan, program MEBIDANG akan memanfaatkan air Sungai 

Bingai, dimana pada tahun 2019 sungai Bingai memiliki kapasitas debit sekitar 7.000 liter per 

detik, sedangkan kebutuhan sumber daya air baku untuk regionalisasi MEBIDANG adalah

2.200 lt/dt . Rencananya akan mencakup 2 tahap; tahap pertama direncanakan pada tahun

2021 sekitar 1.100 lt/dt dan kemudian pada tahun 2024 kapasitas penuh menjadi 2.200 lt/dt. 

Penggunaan dan distribusi regionalisasi MEBIDANG akan digunakan oleh Kota Medan 

sebanyak 1.500 lt/dt , Kota Binjai 300 lt/dt , dan Kabupaten Deli Serdang 400 lt/dt .



• Untuk mengidentifikasi potensi Sungai Bingai sebagai sumber air baku berkelanjutan bagi

MEBIDANG dalam menghadapi perubahan iklim, USAID IUWASH Tangguh bermaksud

untuk melakukan penilaian kerentanan sumber daya air termasuk daerah aliran sungai yang 

mengikuti konsep menyeluruh sebagai berikut:

Kerentanan = Eksposur x Sensitivitas / Kapasitas

sedangkan

Risiko = Kerentanan x Bahaya



• Untuk menghasilkan hasil yang akurat, tepat, dan obyektif, kajian harus menggunakan

metode analisis sesuai kaidah ilmiah yang berlaku yang dilengkapi dengan analisis geospasial.

• Data/informasi yang dibutuhkan untuk kajian ini, primer dan sekunder, akan berasal dari

berbagai sumber di tingkat nasional dan daerah (kota/kabupaten dan provinsi) berupa

laporan dan hasil pertemuan dan diskusi konsultan dengan berbagai pihak terkait.



Lokasi Kajian
• Titik acuan kajian adalah lokasi pengambilan air baku untuk regionalisasi SPAM MEBIDANG 

di Marcapada, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Bingai Selatan, Kota Binjai dengan

koordinat 3.584111  LS, 98.459401 BT.  Berdasarkan analisis awal,  luas catchment area  dari

lokasi pengambilan air baku untuk regionalisasi SPAM MEBIDANG di sub DAS Bingai seluas

42.317 Hektare,   dimana sebagian besar wilayah DAS tersebut merupakan bagian dari

administrasi Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 
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Kajian mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
• Analisis neraca air semua off-taker untuk DAS baik pada kondisi saat ini maupun proyeksi

25 tahun. Termasuk analisis penyediaan air baku dan proyeksi kebutuhannya untuk 25 tahun

ke depan untuk mendukung program regionalisasi MEBIDANG termasuk rencana perluasan

layanan dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk sesuai rencana bisnis RISPAM 

dan PDAM.

• Analisis keandalan kapasitas/debit (neraca air) sub DAS Bingai dengan intake MEBIDANG 

sebagai titik ikat/referensi.

• Analisis berbagai data spasial dan tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan serta

proyeksinya terhadap sub DAS Bingai.

• Analisis hidrologi, geologi, dan hidrogeologi.



Kajian mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
• Analisis data iklim sub DAS Bingai dan perubahan yang terjadi serta potensi dampaknya

terhadap kondisi sub DAS Bingai.

• Analisis kondisi iklim (curah hujan, intensitas, durasi, dan hari hujan) yang dapat

menimbulkan bahaya terhadap sumber daya air (air permukaan dan air tanah) di sub DAS 

Bingai, (saat ini dan proyeksi)

• Analisis korelasi antara kondisi ekologi sub DAS Bingai dengan potensi dan tantangan

kuantitas dan kualitas sumber daya air Sungai Bingai.

• Identifikasi dan analisis risiko bencana hidrometeorologi di sub DAS Bingai terhadap

sumber daya air meliputi jenis, lokasi, dan besaran bahaya (banjir, longsor, kekeringan).



Kajian mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
• Mengembangkan penilaian kerentanan/risiko dengan faktor eksposur, sensitivitas, kapasitas, 

dan bahaya pada kondisi saat ini dan kondisi masa depan dengan skenario sebagai berikut:

– Tidak ada perubahan penggunaan lahan tetapi dengan perubahan suhu dan curah hujan

selama periode proyeksi

– Perubahan penggunaan lahan dan perubahan suhu dan curah hujan selama periode

proyeksi

• Catatan:

– Elemen bahaya harus dipisahkan menjadi perubahan suhu dan curah hujan (karena bahaya yang berbeda akan

membawa risiko yang berbeda)

– Kembangkan parameter, indikator, kumpulan data, dan penilaian untuk faktor paparan, sensitivitas, kapasitas, dan 

bahaya dengan mempertimbangkan relevansi dan konsistensi ketersediaannya di seluruh lokasi.



Kajian mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
• Pengembangan peta dan analisis harus menggunakan metode analisis Geo-spasial. Data 

spasial menyajikan kondisi terkini serta proyeksi sesuai dengan data proyeksi iklim. 

• Rekomendasi aksi adaptasi untuk konservasi DAS dan sumber daya air, termasuk kegiatan

tindak lanjut



Kemitraan
• Sejalan dengan upaya USAID, maka USAID IUWASH Tangguh bermaksud untuk bermitra

dengan dan membangun kapasitas lembaga lokal untuk melaksanakan tugas-tugas tsb serta

untuk memastikan keberlanjutan hasil kajian. Untuk itu kami sangat mendorong pengajuan

proposal dari lembaga lokal seperti universitas, lembaga penelitian, kelompok advokasi lokal, 

atau jaringan bisnis sektor air setempat sebagai sebagai penawar utama atau kemitraan

• Peserta lelang harus mengusulkan tim sesuai dengan metodologi yang digunakan, yang 

terdiri dari personel dengan keahlian dan pengalaman yang memadai dengan kompetensi inti 

dalam pengelolaan sumber daya air, geologi/hidrogeologi, lingkungan, hidrologi, dan 

perubahan iklim dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun. Selain itu, seorang sosio-

ekonom dan spesialis sistem informasi geografis (SIG) dengan pengalaman minimal 3 (tiga) 

tahun juga diperlukan.



Mekanisme
• Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui subkontrak/purchase order (PO) harga tetap.







Budget Estimate
USAID IUWASH Tangguh estimates a budget maximum IDR 235 million.

Mechanism
This activity will be implemented through a fixed price 

subcontract/purchase order (PO).



Kriteria Evaluasi Proposal
• Peserta lelang harus melengkapi proposal yang terdiri dari Proposal Teknis (latar belakang

program, tugas yang akan dilakukan, metodologi, jadwal, dstnya ), Proposal Biaya, CV 

personel kunci, kapasitas dan pengalaman peserta.  Pemilihan peserta akan didasarkan pada 

kriteria tender sebagai berikut:

• Proposal harus memuat dan akan dievaluasi berdasarkan :

➢ Metodologi (termasuk jadwal) : 35%

➢ Kualifikasi personil : 35%

➢ Demonstrasi kemitraan lokal : 15%

➢ Pengalaman : 15%

• Catatan: Total biaya yang diusulkan tidak akan menjadi bagian dari evaluasi, namun komposisi, tarif/jumlah, dan 

durasi setiap item biaya akan ditinjau untuk membenarkan relevansinya dengan metodologi dan hasil tertentu.
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