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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. 
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JAWA BARAT,  
DKI JAKARTA, BANTEN, 
DAN KALIMANTAN BARAT 

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 Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten (WJDB) dan Kalimantan Barat,  

USAID IUWASH Tangguh bekerja di Kota Tangerang, Tangerang 

Selatan, Depok, Pontianak, Kabupaten Tangerang, Bogor, Kubu 

Raya, dan Provinsi DKI Jakarta.  

DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 15.978 

jiwa per 1km2 pada tahun 2021 (DKI Jakarta dalam Angka 2022). 

TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

Seperti daerah lain di Indonesia, kebutuhan rumah tangga terhadap air dan kebutuhan lainnya di Provinsi Jawa 

Barat, DKI Jakarta, dan Banten melebihi pasokan air baku. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMD) Perubahan Jawa Barat 2018–2023, sebagian besar wilayah Jawa Barat bagian utara harus 

mengakses pasokan air dari wilayah lain karena kebutuhan air untuk rumah tangga dan pertanian lebih besar 

daripada pasokan yang tersedia. PAM Jaya di DKI Jakarta juga memperkirakan kebutuhan air telah melampaui 

ketersediaan air baku dari tahun 2016 hingga 2029. Di Provinsi Banten, kebutuhan air curah di kabupaten dan 

kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimum karena pertumbuhan industri dan penduduk yang 

signifikan. Selain itu, kualitas air baku juga terancam oleh penurunan tanah dan intrusi air laut. 

Berbeda dengan ketiga provinsi tersebut, Kalimantan Barat masih memiliki pasokan air baku yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan. Namun, intrusi air laut, sedimentasi akibat pasang surut air laut, dan lahan 

gambut juga memengaruhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air baku yang digunakan Perumda Air Minum. 
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KONDISI AKSES AIR MINUM DAN SANITASI  

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan 

Barat berupaya meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman untuk 

masyarakat. Pada tahun 2030, pemerintah Banten dan Jawa Barat 

menargetkan peningkatan akses air minum aman dari 12,52%–13,11% 

pada tahun 2020 menjadi 50%–55% dan akses sanitasi aman dari 9% 

pada tahun 2021 menjadi 70%–75%. 

Untuk tahun yang sama, Provinsi Kalimantan Barat juga menargetkan 

peningkatan akses air minum aman dari 17% pada tahun 2020 menjadi 

35% dan akses sanitasi aman dari 3% pada tahun 2021 menjadi 15%. 

Sebagai kota megapolitan, DKI Jakarta memiliki target tertinggi di antara empat provinsi mitra USAID 

IUWASH Tangguh. Pada tahun 2030, provinsi ini menargetkan peningkatan akses air minum aman dari 14% 

pada tahun 2020 menjadi 85% dan akses sanitasi aman dari 16% pada tahun 2021 menjadi 90%. 

Pemerintah daerah mitra USAID IUWASH Tangguh di empat provinsi ini telah melakukan beberapa upaya 

untuk mencapai target besar tersebut. Misalnya, Kota Pontianak berpartisipasi dalam program hibah air 

minum perkotaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyediakan air 

perpipaan bagi lebih banyak masyarakat. Dengan dukungan dari program USAID IUWASH PLUS sebelumnya, 

Kota Depok, Bogor, dan Kabupaten Tangerang Selatan telah menyediakan layanan lumpur tinja terjadwal 

untuk menyediakan akses sanitasi aman bagi masyarakat. Namun, pemerintah masih punya banyak pekerjaan 

yang harus diselesaikan, seperti membangun dan meningkatkan kapasitas operator air minum dan air limbah 

domestik, serta memastikan kualitas air minum yang disediakan oleh PDAM/Perumda Air Minum memenuhi 

standar pemerintah pusat.  

MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI AMAN  

USAID IUWASH Tangguh akan bekerja sama dengan pemerintah dan 

pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan program prioritas, 

antara lain: 

• Pembiayaan alternatif untuk program air minum dan sanitasi aman 

yang inklusif dan berketangguhan iklim. 

• Penyediaan akses air minum aman bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah melalui program hibah air minum perkotaan di Kota 

Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. 

• Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 

PDAM/Perumda Air Minum di Kabupaten Bogor and Kota 

Pontianak, serta evaluasi RPAM di Kota Depok. 

• Pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal, terutama di daerah yang instalasi pengolahan lumpur tinjanya 

masih mempunyai idle capacity. 

• Peningkatan tata kelola air minum dan sanitasi, termasuk meningkatkan kinerja operator air minum dan 

air limbah domestik, menyusun regulasi pendukung, dan optimalisasi fasilitas yang ada. 

• Kajian kerentanan mata air di DAS Kapuas dan Cisadane yang menyediakan air bagi PDAM/Perumda Air 

Minum. Kegiatan ini meliputi pembuatan dan mengintegrasikan rencana aksi dalam rencana pembangunan 

pemerintah daerah. 

• Promosi perubahan perilaku untuk mendorong masyarakat untuk mempunyai akses air minum dan 

sanitasi aman, serta mengadopsi perilaku higiene. 

 

Staf PDAM di Kota Depok memeriksa 

flok di flokulator di Instalasi Pengolahan 

Air Legong. 

Taufik Sugandi/USAID IUWASH Tangguh  

Pengolahan lumpur tinja di Instalasi 

Pengolahan Lumpur Tinja di Kota 

Depok. 

Taufik Sugandi/USAID IUWASH Tangguh  

 

Informasi lebih lanjut hubungi: Dibuat pada 16 Desember, 2022 

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

Kantor regional Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat 

Gedung Mayapada Lantai 10th Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia , Tel. + 62-21 522 - 0540  

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