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T A J U K 

 
KONSEP TARGET AKSES UNIVERSAL 2019 MENJADI 

SOROTAN TKPSDA WS BELAWAN ULAR PADANG 
 

Target outcome 100-0-100 (100% akses aman air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, 

dan 100% akses sanitasi) fokus dari pembahasan anggota TKPSDA WS Belawan Ular Padang 

saat ini yang merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang 

berakhir pada tahun 2015. Indikator Utama RPJP 2004-2025 dan RPJMN 2015-2019 dengan 

100% akses air minum dengan terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dengan pemenuhan 

kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, menuju kota 

tanpa kumuh, 100% akses sanitasi dengan terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat 

(persampahan, limbah, dan drainase lingkungan). Dalam hal ini TKPSDA WS Belawan Ular 

Padang yang berfungsi sebagai wadah koordinasi  mengundang para stakeholder untuk 

membahas program-program untuk ikut mendukung suksesnya target universal 100-0-100. 

Kondisi saat ini pelayanan air minum yang disampaikan oleh Direktur Utara PDAM Tirtanadi 

Provinsi Sumatera Utara ditingkat Nasional 68.87% Perkotaan 75.29% Pedesaan 65.81%. 

Dengan sumber air baku untuk penambahan pelayanan air minum yaitu Sungai Ular, Sungai 

Wampu dan Bendung Simeme. Untuk pemukiman kumuh berdasarkan data dari Pemko 

Medan saat ini seluas 200,10 Ha sesuai SK Walikota Kota Medan Nomor 640/039.K/I/285 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di 

Kota Medan dan data dari Pemko Tebing Tinggi sebesar 10,05 Ha.  

Kegiatan dari Sektretariat TKPSDA tertunda dari awal tahaun sampai di bulan September 

baru efektif berjalan dikarenakan pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Disebabkan pada pelaksanannya masyarakat melihat 

telah terjadi penguasaan dan monopoli atas SDA, penggunaan air condong untuk 

kepentingan komersial dan memicu konflik horizontal, menghilangkan tanggung jawab 

negara dalam pemenuhan air, sampai menganggap UU SDA sebagai undang-undang yang 

deskriminatif. Poinpoin tersebut dijadikan permohonan oleh para pemohon kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU SDA dan selanjutnya diterima oleh MK. Hal 

itu terjadi karena sifat conditionally constitutional terhadap UU SDA dalam putusan MK 

sebelumnya sehingga para pemohon dapat mengajukan judicial review kembali karena 

pelaksanaan UU SDA melenceng dari pertimbangan hukum yang menyertai putusan MK 

tentang penolakan pemohon atas UU SDA pada 2004. 

Setelah putusan MK tentang pembatalan UU SDA tersebut maka agenda sangat mendesak 

adalah penyusunan peraturan perundangan yang memayungi penyelenggaraan SPAM dan 

pengelolaan air dengan memperhatikan batas-batas yang ditetapkan MK. Perangkat 

peraturan dan perundangan yang penyusunanya melibatkan para stakeholder, termasuk 

para penggugat UU SDA, diharapkan semakin matang dengan mengevaluasi pelaksanaan 

sebelumnya yang dianggap kurang berpihak pada rakyat.   
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SAJIAN UTAMA 

Pelaksanaan Sidang Pleno Pertama TKPSDA  

WS Belawan Ular Padang Tahun Anggaran 2015 
 

Terlaksananya Sidang Pleno Pertama bertempat di Hotel Karibia yang mengundang 3 (tiga) narasumber, 
yakni Direktur Utama PDAM Propinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 
Pemerintah Kota Medan dan Kepala Bappeda Pemerintah Kota Tebing Tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan TKPSDA WS 

Belawan Ular Padang berjalan 

dengan hikmad yang dibuka 

oleh Kepala Bappeda Propinsi 

Sumatera Utaradi hadiri juga 

oleh Kepala Balai Wilayah Sungai 

Sumatera II yang baru 

menduduki masa jabatannya. 

Acaranya ini dihadiri ke-24 

anggota TKPSDA WS Belawan 

Ular Padang yang akan berakhir 

masa jabatan di 2015 ini. 

 

Para peserta rapat sangat 

antusias dengan materi yang 

disampaikan nara sumber 

menggenai target universal 100 

0 100. Dan memberikan 

dukungan penuh kepada PDAM 

dan Pemko Medan serta Pemko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebing Tinggi dalam mengejar 

100% akses air minum dengan 

terpenuhinya penyediaan air 

minum untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat, 

0% luas kawasan kumuh 

perkotaan dengan pemenuhan 

kebutuhan hunian yang 

dilengkapi dengan prasarana 

dan sarana pendukung, menuju 

kota tanpa kumuh, 100% akses 

sanitasi dengan terpenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat 

(persampahan, limbah dan 

drainase lingkungan). Untuk 

mewujudkan hal tersebut perlu 

komitmen bersama dalam 

sinergi kemitraan. Bentuk dari 

sinergi kemitraan, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dirjen Perumahan 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat dalam hal 

perbaikan rumah tidak 

layak huni (RTLH). 

b. Kementerian Kesehatan 

dalam hal perubahan 

perilaku hidup sehat. 

c. Kementerian Dalam 

Negeri dalam hal 

pengembangan kapasitas 

Pemda. 

d. Kementerian Lingkungan 

Hidup-Kehutanan dalam 

hal pengelolaan 

persampahan. 

e. Kementerian Kelautan 

Perikanan dalam hal 

lokasi kawasan nelayan
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f. Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang dalam hal 

RTRW dan RDTR 

g. Kemitraan dengan 

Pemerintah Daerah 

h. Kemitraan habitat dan 

masyarakat. 

 

TKPSDA WS Belawan Ular 

Padang ikut serta mensukseskan 

program target universal 100 0 

100 dengan akan membuat 

rekomendasi mengenai sumber-

sumber air untuk peningkatan 

kapasitas dan produksi air 

minum, program 

pengembangan sistem 

pengeloaan air limbah (SPAL) 

dan pengembangan sistem 

pengelolaan persampahan. 
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Sidang Komisi. Yang komisinya 

terbagi atas 4 (empat) komisi 

yaitu :  

a. Komisi Konservasi SDA  

b. Komisi Pendayagunaan 

SDA 

c. Komisi Penangulangan 

Daya Rusak Air 

d. Komisi  Sistem Informasi 

dan Kelembagaan 

Berdasarkan hasil pemilihan 

anggota sidang maka terpilihlah 

ketua sidang komisi oleh 

Rafriandi Nasution (Ketua 

Umum DPD Pemuda Tani 

Indonesia PTI-HKTI Provsu). 

 

Beberapa hasil dari Sidang 

Komisi Pertama TKPSDA WS 

Belwan Ular Padang ini adalah : 

1. Penetapan Tata Tertib Tim 

Koordinasi Pengelolaan 

Sumber Daya Air Wilayah 

Sungai Belawan-Ular- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padang Tahun Anggaran 

2015 

2. Perkenalan dengan 

konsultan individu yang 

akan membantu 

sekretariat dalam hal 

mendukung pelaksanaan 

tugas Sekretariat TKPSDA 

WS Belawan Ular Padang 

secara tepat waktu, mutu, 

manfaat dan tertib 

administrasi sesuai dengan 

Peraturan Menteri Nomor 

04/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Pembentukan 

Wadah Koordinasi 

Pengelolaan SDA Tingkat 

Provinsi, Kabupatan/Kota 

dan Wilayah Sungai dan 

Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 

32/KPTS/M/2011 tentang 

pembentukan Tim 

Koordinasi Pengelolaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber Daya Air Wilayah 

Sungai (WS) Belawan Ular 

Padang. 

3. Pembahasan mengenai 

lokasi kunjungan lapangan. 

4. Pembahasan mengenai 

materi yang akan 

disampaikan pada sidang 

komisi 2 dan 3. 

Untuk kunjungan lapangan 

dilaksanakan 1 (satu) kali di 

bulan november dengan pilihan 

lokasi antara lain : 

1. Bendung DI Bajayu, untuk 

melihat progres 

pelaksananaan pekerjaan. 

2. Pengendalian Banjir Lahar 

gunung Sinabung, untuk 

melihat progres 

pelaksananaan pekerjaan. 

 

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SDA WS Belawan 

Ular Padang, Salah Satu Prioritas Layanan Utama 

SAJIAN KHUSUS 
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Kemenhut LH belum 

memberikan izin pinjam pakai 
hutan untuk lokasi 
pembangunan bendungan yang 
seyogianya dimulai tahun ini. 
 
Kepala Satker SNVT Pelaksanaan 
Jaringan Sumber Air BWS 
Sumatera II, Posma Samosir, 
kantornya Jalan AH Nasution, 
Medan, Rabu (4/3), 
mengatakan, kemungkinan 
pembangunan bendungan 
raksasa itu baru bisa dimulai 
2017. 
 
Kementerian PUPR 
mengestimasikan anggaran 
pembangunan bendungan itu Rp 
1,2 triliun per tahun dan 
diperkirakan masa 
pembangunan 3-4 tahun 
(multiyears). 
 
Posma menyebutkan, 
Kementerian PUPR aktif 
meminta izin pinjam pakai hutan 
industri seluas sekitar 420 ha itu 
untuk lokasi bentangan air 
bendung itu. Namun hingga saat 
ini, izin itu tak kunjung terbit. 
"Harapan kita memang agar izin 
pinjam pakai itu segera terbit," 
sebutnya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ia menjelaskan, tahun ini BWS 
Sumatera II menganggarkan Rp 
1,615 miliar untuk persiapan 
pembangunannya. Adapun 
alokasi anggaran itu, yakni 
fasilitasi MoU Rencana 
Pembangunan Bendungan Lau 
Simeme Rp 115 juta, Review 
LARAP Rp 500 juta dan review 
AMDAL Rp 1 miliar. 
 
Kepala Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi 
Sumut, Ir Dinsyah MM 
berharapa agar izin pinjam pakai 
itu segera diterbitkan Kemenhut 
LH. "O iya, itu (izin-red) itu 
memang kendalanya. Kalau 
design-nya sudah beberapa 
tahun lalu rampung," ujar 
Dinsyah. 
 
"Kemarin di sela kunjungan 
Bapak Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat di Taput, 
permasalahan ini kembali saya 
laporkan agar kiranya dapat 
dibangun koordinasi ke 
Kemenhut LH. Info yang kita 
dengar, Kemenhut LH sedang 
memprosesnya," lanjut Dinsyah. 
 
Sumut sendiri, lanjutnya, sudah 
beberapa kali menganggarkan 
ganti rugi di APBD Sumut atas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pembebasan lahan tersebut, 
mengingat di atas lahan itu ada 
terdapat pemukiman dan 
tanaman produksi. 
 
"Sebab kenapa, ya itu tadi 
karena desain tekniknya sudah 
siap. Lagian dulu sudah ada 
kesepakatan MoU pembebasan 
lahan itu antara Pemprovsu 
dengan Kementerian PU," jelas 
Dinsyah. 
 
Bendung Lau Simeme 
merupakan proyek vital yang 
ditunggu-tunggu Sumut. Lau 
Simeme memiliki debit air 
hingga 13 juta m3. Lau Simeme 
diperuntukkan untuk kebutuhan 
air minum berkapasitas 3.000 
liter per detik. 
 
Selain itu, Lau Simeme juga 
untuk kepentingan pembangkit 
listrik tenaga air, pengendalian 
banjir serta pengairan (irigasi) 
untuk mendukung aktivitas 
pertanian. "Keperluannya 
memang kompleks, itulah 
makanya Sumut amat butuh 
dengan bendung ini," ujar 
Dinsyah. 

 
 

Pembangunan Bendung Lau Simeme Masih Terkendala 
 

“Rencana pembangunan Bendungan 
Lau Simeme di Sibiru-biru, 
Deliserdang oleh Balai Wilayah 
Sungai (BWS) Sumatera II Dirjen 
Sumber Daya Air (SDA) Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) masih terganjal di 
Kementerian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup (Kemenhut LH).” 
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NUANSA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Akibat terbakarnya panel 

Sycon 3 dan 4 instalasi 
pengolahan air (IPA) milik 
Tirtanadi di Sunggal, pasokan air 
PDAM Tirtanadi di separuh 
wilayah Kota Medan dan 
Deliserdang macet total mulai 
tadi malam. 
 
Hal itu diterangkan Kadiv Public 
Relations PDAM Tirtanadi, Irsan 
Effendi Lubis Sabtu (12/9/2015). 
 
“Kami beritahukan kepada 
pelanggan bahwa malam ini 
terjadi kerusakan akibat 
terbakar pada panel Sycone 
Trafo 3 dan 4 di IPA Sunggal, 
akibatnya seluruh operasional 
pompa di IPA Sunggal terhenti,” 
ujarnya. 
 
Menurutnya hal itu berdampak 
pada terhentinya pasokan air 
kepada pelanggan di beberapa 
cabang pelayanan di separuh 
wilayah Kota Medan dan 
Deliserdang. Kerusakan ini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terjadi karena pemadaman 
aliran litrik di wilayah Sunggal. 
 
“Maka untuk kontinuitas 
pendistribusian air kepada 
pelanggan, mesin Genset 
dihidupkan untuk menggantikan 
daya listrik dari PLN yang sedang 
padam. Pada saat 
menghidupkan genset terjadi 
shock di panel Sycone 3 dan 4 
dan akhirnya terbakar,” 
jelasnya. 
 
Saat ini, lanjut Irsan, petugas 
dari IPA Sunggal dan Divisi 
Produksi bekerjasama dengan 
Divisi Transmisi sedang bergerak 
cepat memperbaiki kerusakan 
tersebut. Namun, belum dapat 
dipastikan apakah pengerjaan 
panel akan bisa diselesaikan 
dalam waktu cepat atau tidak. 
 
“Akibat kejadian ini beberapa 
wilayah pelayanan mengalami 
gangguan air baik kontinuitas, 
kuantitas maupun kualitasnya. 
Adapun wilayah yang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mengalami gangguan air yaitu 
Cabang Sunggal, Cabang Diski, 
Cabang Sei Agul, Cabang Padang 
Bulan dan sebagian Cabang 
Medan Kota. Kami mohon maaf 
atas gangguan ini. 

Medan dan Deliserdang Krisis Air 
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INSPIRASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah menyatakan akan 

berusaha mencari jalan keluar 
terbaik terutama bagi proyek 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) berskema kerjasama 
pemerintah dan swasta yang 
telah berlangsung. Hal ini 
dilakukan sehubungan dengan 
pembatalan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
sumber daya air dan 
memberlakukan kembali UU No. 
11/1974 tentang Pengairan pada 
tanggal 18 Februari lalu. 
 
Direktur Pengembangan Air 
Minum Ditjen Cipta Karya 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PU-
Pera) Mochammad Natsir 
kepada Greeners menyatakan 
untuk saat ini kelanjutan proyek-
proyek tersebut menjadi sulit 
untuk dipastikan karena harus 
menunggu hasil kajian dari 
aspek hukum. 
 
“Sejumlah proyek SPAM 
kerjasama pemerintah dan 
swasta terancam tidak dapat 
dilanjutkan setelah MK 
membatalkan UU No. 7/2004. 
Nanti akan diselidiki mana yang 
bisa dilanjutkan dan mana yang 
tidak. Masih dibahas secara  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
intensif di lingkungan Kem PU-
Pera,” ungkapnya, Jakarta, Sabtu 
(14/03). 
 
Sementara itu, dari skenario 
pendanaan air minum 2015-
2019, Natsir menjelaskan, untuk 
mencapai akses aman air minum 
100% pada 2019, diperkirakan 
membutuhkan investasi Rp 
253,8 triliun. Dari kebutuhan 
anggaran tersebut, pemerintah 
melalui APBN hanya sanggup 
memenuhi 28%. 
 
Dengan demikian, lanjutnya, 
pemerintah membutuhkan 
sumber pendanaan lain yang 
besar di luar APBN. Salah satu 
sumber pendanaan yang sangat 
diandalkan adalah swasta. 
Dalam hal itu, Natsir 
mengatakan, swasta diharapkan 
dapat memenuhi sekurang-
kurangnya 11% dari total 
kebutuhan investasi. 
 
Manajer Kampanye Air dan 
Pangan Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia (Walhi), M. 
Islah mengungkapkan, air adalah 
kebutuhan mendasar bagi 
masyarakat luas. Pengelolaan air 
semestinya tidak lagi ditangani 

pihak swasta, tetapi dilakukan 
BUMN dan BUMD. 
 
Ia mendesak pemerintah 
melakukan langkah kongkrit atas 
pengelolaan air. Termasuk 
pemberdayaan BUMD di 
berbagai daerah. Menurutnya, 
putusan MK sangat berdampak 
bagi masyarakat di daerah 
sehingga putusan ini dapat 
menjadi momentum bagi 
pemerintahan Jokowi untuk 
menata kembali pengelolaan 
sumber daya air. 
 
“Kalau proyek-proyek yang 
swasta itu kan bisa diambil alih 
oleh negara,” katanya. 
 
Sebagai informasi, masyarakat 
petani di Kabupaten Klaten 
mengapresiasi keputusan 
Mahkamah Konstitusi yang 
membatalkan UU No. 7/2004 
tentang Sumber Daya Air. Ketua 
Kontak Tani Nelayan Andalan 
(KTNA) Kabupaten Klaten, 
Wening Swasono, menyatakan 
dibatalkannya undang-undang 
tersebut akan berdampak positif 
dalam kehidupan masyarakat 
secara luas. 
 
Menurutnya, selama ini UU 
No.7/2004 menjadi hambatan 
petani di wilayah Kabupaten 
Klaten dalam mengembangkan 
sektor pertanian karena petani 
kesulitan mendapatkan air 
irigasi. Minimnya ketersediaan 
air irigasi pertanian di wilayah 
itu merupakan dampak 
keberadaan PT. Tirta Investama 
yang berada di Desa Wangen, 
Kecamatan Polanharjo. 
 
Perusahaan asing yang 
memproduksi air minum dalam 
kemasan (AMDK) merek Aqua 
tersebut telah leluasa mengeruk 
untung dari eksploitasi terhadap 
sumber air di sana. Pihaknya 
juga menolak pabrik tersebut 
beroperasi di Klaten lantaran 
merugikan petani. 

Pengelolaan Air Masih Menunggu 

Kajian Hukum 
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INSPIRASI 

 
Di Indonesia sendiri, industri 
AMDK terus berkembang seiring 
peningkatan kebutuhan secara 
nasional dan juga pertumbuhan 
ekonomi. Menurut data Asosiasi 
Perusahaan Air Minum Dalam 
Kemasan Indonesia (Aspadin), 
kebutuhan AMDK pada 2013 
sebesar 21,34 miliar liter, dan 
meningkat menjadi 23,9 miliar 
liter pada 2014. Sedangkan pada 
tahun 2015, diperkirakan 
meningkat 11 persen menjadi 
26,5 miliar liter.  
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INFO SEHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana cara menjalani 

pola hidup sehat yang benar 
pasti merupakan suatu 
pertanyaan yang sering anda 
tanyakan keberbagai nara 
sumber yang berhubungan 
dengan kesehatan bukan ? 
Pertanyaan ini juga yang 
membuat setiap orang menjadi 
penasaran, bagaimana bisa 
menjadi sehat, jika pola 
hidupnya saja tidak sehat. 
Sebenarnya pola hidup yang 
benar tidaklah susah akan tetapi 
juga tidaklah gampang, karena 
setiap mempunyai kondisi tubuh 
yang berbeda-beda. 
 
Ada yang bergadang tiap hari, 
akan tetapi tidak mempengaruhi 
kesehatannya, akan tetapi ada 
yang bergadang hanya 1 hari 
langsung mengalami demam 
atau meriang. Hal ini disebabkan 
daya tahan seseorang yang 
berbeda-beda. Akan tetapi pada 
dasarnya setiap manusia pasti 
mengingikan pola hidup yang 
sehat, hanya saja mereka tidak 
mengetahui bagaimana caranya. 
 
1. Tidur yang teratur dan cukup, 
pola tidur yang sehat 
sebenarnya dari jam 9 malam 
sampai dengan jam 6 pagi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karena jam tidur yang normal 
dan sehat adalah 8-9 jam. Jika 
anda tidur kurang atau lebih dari 
8-9 jam, akan ada kemungkinan 
anda akan mengalami sesuatu 
yang membuat anda menjadi 
tidak sehat. Jadi ingat!!! tidur 
yang yang cukup itu sangat 
penting. 
 
2. Makan makanan 4 sehat 5 
sempurna juga merupakan pola 
makan yang sehat, dan minimal 
3 kali sehari.  
 
3. Jika anda seorang pekerja, 
jam kerja anda maksimal 10 jam 
saja, jika lebih dari itu 
ditakutkan tubuh anda akan 
rentan terhadap penyakit 
karena terlalu berlebihan dalam 
penggunaannya dalam bekerja. 
Karena tubuh memerlukan 
istirahat juga untuk 
mengembalikannya ke keadaan 
yang normal kembali. Jika tubuh 
anda dalam keadaan tidak 
normal, makanya ada 
kemungkinan anda akan mudah 
terserang penyakit. 
 
4. Jauhi rokok, makanan cepat 
saji, minuman beralkohol dan 
lainnya yang dapat merusak 
organ tubuh anda. 

 
 
 
5. Dan yang terakhir teratur 
dalam berolahraga, minimal 3 
kali seminggu. Karena olahraga 
sangatlah penting dalam 
menjaga keseimbangan tubuh 
anda dan dapat menjaga tubuh 
anda tetap bugar. Baca juga : 
Tips Menjaga Kesehatan Tubuh 
Agar Tetap Bugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cara Menjalani Pola Hidup Sehat Yang Benar 
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