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SULAWESI SELATAN 
DAN PAPUA 
 

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

mendukung upaya Pemerintah Indonesia 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. Upaya ini 
dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah, lembaga donor, sektor 
swasta, lembaga swadaya masyarakat, penyedia layanan, dan masyarakat. 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 Sulawesi Selatan, USAID IUWASH Tangguh bekerja di lima wilayah, 
yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa, Barru, dan Takalar. 
Program ini juga bekerja di Kabupaten dan Kota Jayapura di Papua. 

Makassar merupakan kota terpadat di antara lima kabupaten/kota 
dampingan USAID IUWASH Tangguh di Sulawesi Selatan. Sekitar 1,4 juta 
penduduk tinggal di kota ini pada tahun 2022. Di tahun yang sama, jumlah 
penduduk di Kabupaten Jayapura mencapai sekitar 160.000 jiwa dan di 
Kota Jayapura sekitar 303.000 jiwa. 

KONDISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SAAT INI 

Pertumbuhan penduduk yang cepat di Sulawesi Selatan dan Papua membuat permintaan air minum rumah 
tangga meningkat pesat. Pada tahun 2024, Sulawesi Selatan akan membutuhkan sekitar air sebanyak 643.000 
m3 per hari untuk melayani sekitar 10 juta penduduk, sementara Papua akan perlu sekitar 259.000 m3 per 
hari untuk menyediakan air bagi sekitar 4,6 juta jiwa. Jumlah ini jauh melebihi pasokan air. PDAM/Perumda 
Air Minum mitra USAID IUWASH Tangguh di Sulawesi Selatan saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 
142.000 m3 per hari dan PDAM/Perumda Air Minum mitra USAID IUWASH Tangguh di Papua memproduksi 
sekitar 40.000 m3 per hari. 

Selain kuantitas, kualitas air baku juga dipengaruhi oleh pencemaran akibat kegiatan manusia, termasuk 
pembuangan air limbah domestik yang tidak diolah. Dampak perubahan iklim, seperti perubahan pola hujan 
terutama di daerah aliran sungai yang juga mengalami perubahan tata guna lahan, juga dapat meningkatkan 
erosi dan kekeruhan air baku. Perubahan iklim juga dapat mengurangi debit andalan untuk SPAM regional 
yang melayani kawasan strategis Mamminasata (Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar) dan mengancam 
keberlanjutan pasokan baku untuk SPAM regional tersebut. 
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TANTANGAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI AMAN 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertekad untuk 
meningkatkan akses air minum aman dari 11,6% di tahun 2020 
menjadi 40% di tahun 2030 serta meningkatkan akses sanitasi 
aman dari 4% di tahun 2021 menjadi 25% dalam satu dekade. 
Serupa dengan Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Papua ingin 
mencapai 30% akses air minum aman di tahun 2030 dari 1% di 
tahun 2020 dan 15% akses sanitasi aman dari 2% di tahun 2021. 

Namun, mencapai target ini bukan hal yang mudah karena ada 
banyak tantangan yang menghambat perkembangan upaya 
peningkatan akses air minum dan sanitasi aman. Di sektor air 
minum, belum ada pemetaan zona air minum layak dan aman, 
kualitas pelayanan PDAM/Perumda Air Minum yang belum 
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia,  
dan realisasi skema SPAM Regional Mamminasata yang tidak tepat waktu. Selain itu, operasional Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang belum optimal dan anggaran pemerintah daerah untuk sektor sanitasi 
yang relatif masih rendah merupakan beberapa dari tantangan utama di bidang sanitasi.  

TARGET DAN PROGRAM PRIORITAS USAID 
IUWASH TANGGUH  

USAID IUWASH Tangguh mendukung pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan kegiatan 
prioritas di wilayah kerja program, antara lain: 

• Kajian kerentanaan sumber daya air dan penyusunan rencana 
aksi adaptasi perubahan iklim di Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Jeneberang, Sulawesi Selatan untuk menjaga pasokan air baku 
SPAM Regional Mamminasata. Kegiatan ini juga dapat dilakukan 
di DAS Lisu di Kabupaten Barru dan DAS Sentani di  Jayapura 
untuk menjaga  pasokan air baku PDAM/Perumda Air Minum; 

• Peningkatan pengelolaan dan pelayanan air minum aman, 
melalui program SPAM regional Mamminasata dan SPAM Kota/Kabupaten Jayapura; 

• Peningkatan pembiayaan yang inovatif melalui kerja sama pemerintah dengan sektor swasta; 
• Penyusunan regulasi tata kelola pemerintahan di sektor air minum dan air limbah domestik; 
• Peningkatan kapasitas operator air minum dan air limbah domestik; 
• Dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan air 

limbah domestik. Hal ini juga meliputi rehabilitasi IPLT di Kabupaten Maros dan pembangunan IPLT di 
Kabupaten Gowa; 

• Peningkatan kepemilikan dan pemeliharaan sarana air minum, air limbah domestik dan pengelolaan 
sumber air yang inklusif melalui pelibatan perempuan dan kelompok rentan. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:    Diperbarui pada 15 Desember 2022
   

USAID INDONESIA URBAN RESILIENT WATER, SANITATION, AND HYGIENE   
(IUWASH     TANGGUH) 
Kantor Regional Sulawesi Selatan dan Papua 
Jl. Syarif Al Qadri No. 55 Kelurahan Maricaya baru, Kecamatan Makassar, Makassar 90142, Indonesia  
Tel.  +62-411-856011 

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

 

Perempuan harus dilibatkan dalam upaya 
kepemilikan dan pemeliharaan sarana air 
minum dan sanitasi aman. 

USAID IUWASH Tangguh 

Pembuangan lumpur tinja di IPLT Kota 
Makassar sebagai bagian dari penerapan 
sanitasi aman. 

USAID IUWASH Tangguh 

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

