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Dokumen dibuat atas dukungan rakyat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID) dengan dukungan dan kerja sama 
Pemerintah Indonesia. Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab DAI Global LLC dan tidak selalu mencerminkan pandangan USAID atau 
Pemerintah Amerika. 

  

 

 

 

 

SUMATRA UTARA 
Program USAID Indonesia Urban Resilient 
Water, Sanitation and Hygiene (USAID IUWASH 
Tangguh)  

mendukung upaya Pemerintah Indonesia dan berkolaborasi 
dengan sektor swasta dan mitra lainnya untuk meningkatkan akses 
air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat rentan di perkotaan, 
serta menguatkan layanan air minum dan sanitasi dan pengelolaan 
sumber daya air yang berketangguhan iklim. Melalui kemitraan, pembiayaan, 
dan data, program USAID IUWASH Tangguh akan mendukung: 

• 1,5 juta penduduk mendapatkan akses air minum aman; 
• 1 juta penduduk mempunyai akses sanitasi aman. 

Program USAID IUWASH Tangguh bekerja di tingkat pusat dan 38 kabupaten/kota di 10 provinsi, yaitu 
Sumatra Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan 
Papua. 

Di Sumatra Utara,  USAID IUWASH Tangguh bekerja di Kota Medan, 
Binjai, Pematang Siantar, Kabupaten Deli Serdang, dan Simalungun.   

Dari lima wilayah kerja USAID IUWASH Tangguh tersebut, Kota 
Medan mempunyai jumlah penduduk terbanyak, yakni lebih dari 2,4 
juta jiwa pada tahun 2020 (Kota Medan Dalam Angka Tahun 2022, 
BPS). Jumlah penduduk di kabupaten/kota lainnya berkisar 300 ribu 
hingga 1,9 juta orang. 

PENURUNAN KUANTITAS PASOKAN AIR BAKU 

Pemerintah Sumatra Utara telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air minum 
masyarakat yang terus meningkat, termasuk melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang 
melayani Mebidang (Medan, Binjai, dan Deli Serdang). Permintaan kebutuhan air yang semakin besar 
membutuhkan konservasi sumber air baku. 

Di Sumatra Utara, sumber air baku untuk PDAM/Perumda Air Minum perlu lebih dilindungi karena debitnya 
telah berkurang.  Misal, Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi Mata Air Sibolangit yang dilakukan 
program USAID IUWASH PLUS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa debit mata air tersebut berkurang 
sebanyak 4 liter per detik setiap tahun. Kajian tersebut memperkirakan bahwa permintaan air dari mata air ini 
akan melebihi pasokannya pada tahun 2026. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum 
Sumatra Utara tahun 2021, PDAM Tirtanadi harus mengurangi penggunaan air dari Sungai Belumai dari 3m3 
per detik menjadi 1m3 per detik akibat penurunan debit sungai Belumai yang melayani Kota Medan dan 
sekitarnya. 

Oleh karena itu, optimalisasi konservasi sumber daya air penting untuk menjaga kuantitas dan kualitas air 
baku untuk SPAM regional dan SPAM lainnya. Selain itu, kapasitas lembaga yang terlibat dalam pengelolaan 
sumber air juga perlu lebih  ditingkatkan untuk memastikan sumber daya air terlindungi dengan baik. Lembaga 
tersebut juga perlu dilengkapi dengan sistem informasi terpadu untuk mendukung konservasi sumber air. 
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MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI AMAN 

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mempunyai target untuk 
mencapai 40% rumah tangga mempunyai akses air minum aman dan 
30% akses sanitasi aman pada tahun 2030. Target ini masih jauh di 
atas capaian saat ini, di mana akses air minum aman di provinsi 
Sumatra Utara masih sebesar 6,4% pada tahun 2020 dan akses 
sanitasi aman sebesar 5% pada tahun 2021.  

Pemerintah daerah masih mempunyai banyak pekerjaan rumah 
untuk mencapai target tersebut.  Salah satu tantangannya adalah 
memastikan kualitas air minum sesuai dengan standar pemerintah 
pusat. Tantangan lainnya adalah cakupan layanan PDAM/Perumda 
Air Minum masih berada di pusat kabupaten/kota dan belum 
menjangkau seluruh masyarakat. 

Di bidang sanitasi, pemerintah kabupaten/kota mitra USAID IUWASH Tangguh juga masih mempunyai tugas 
besar untuk menguatkan sistem pengelolaan air limbah domestik karena hal ini adalah kunci mencapai akses 
sanitasi aman.  Pekerjaan tersebut antara lain meliputi penyusunan dan pelaksanaan regulasi air limbah 
domestik untuk kabupaten/kota yang belum mempunyai peraturan tersebut, pembangunan/optimalisasi sarana 
pengolahan lumpur tinja, serta membentuk dan menguatkan kapasitas operator air limbah domestik. 

Selain menguatkan lembaga pengelola air minum dan sanitasi, perubahan perilaku sosial juga perlu dilakukan 
untuk mendorong masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, untuk mempunyai dan 
memelihara  sarana air minum dan sanitasi aman. 

TARGET DAN PROGRAM PRIORITAS USAID IUWASH TANGGUH 

USAID IUWASH Tangguh akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mitra, serta para 
pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan program prioritas, antara lain: 

• Meningkatkan sambungan rumah menggunakan air dari SPAM Regional Mebidang dan SPAM lainnya.  
• Proyek Percontohan Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan mencapai 100% akses air minum di Kota 

Pematang Siantar. 
• Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) di Kota Medan, Pematang Siantar, dan 

Kabupaten Deli Serdang. 
• Penyusunan peraturan air limbah domestik di Kabupaten Simalungun dan Binjai.  
• Pembentukan operator air limbah domestik di Kabupaten Simalungun. 
• Optimalisasi operasional Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). 
• Penguatan kompetensi dan kinerja kelembagaan di bidang air minum, sanitasi, dan pengelolaan sumber 

daya air. 
• Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung layanan air minum dan sanitasi yang berketangguhan 

iklim, termasuk melakukan kajian kerentanan sumber daya air di DAS  Sei Binge di Kota Binjai dan DAS 
Bolon di Kabupaten Simalungun. 

• Kampanye perubahan perilaku sosial untuk mendorong masyarakat memilki sarana air minum dan  
sanitasi aman, serta mengadopsi perilaku higiene, seperti cuci tangan pakai sabun. 

• Mendorong partisipasi, dan kepemimpinan perempuan di sektor air minum, sanitasi, dan pengelolaan 
sumber daya air. 

 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Dibuat pada 23 Januari 2023 
 
USAID INDONESIA URBAN RESILIENT WATER, SANITATION, AND HYGIENE (IUWASH TANGGUH) 
Kantor Regional Sumatra Utara :  
Jl.Ir,H Juanda No 20AA Kelurahan Suka Dame Kecamatan Medan Polonia, Medan 20157 
Telp. +62-618-0010430 

        www.iuwashtangguh.or.id            facebook.com/airsanitasi          youtube.com/airsanitasi 

       @airsanitasi                            @airsanitasi 
 

Distribusi akses air minum perpipaan yang 
belum menjangkau seluruh area menjadi 
salah satu tantangan di Provinsi Sumatra 
Utara. 

USAID IUWASH TANGGUH 

http://www.iuwashtangguh.or.id/
http://www.iuwashtangguh.or.id/

