
 

 

 

Siaran Pers : Untuk Segera Disiarkan  

 

Forum	Air	Jakarta	Dorong	Peta	Jalan	Penyelamatan	Air	Baku		

 

Jakarta, 26 Maret 2012 – Masih dalam semangat perayaan Hari Air Dunia 2013, wadah 
pemangku kepentingan sektor air minum ibu kota yang tergabung dalam Forum Air Jakarta 
(FAJ), mendorong disusunnya road map atau peta jalan penyelamatan krisis air baku untuk 
air minum di wilayah Jakarta.  

Peta jalan ini akan menjadi rekomendasi para pembuat kebijakan dan seluruh pemangku 
kepentingan dan operator air minum di Jakarta untuk mengambil langkah cepat dan tepat 
dalam membebaskan ibu kota dari ancaman krisis air baku.  

“Jakarta saat ini sedang menghadapi krisis air minum karena kebutuhan terhadap air minum 
meningkat sementara pasokan air baku relatif sama. Peta jalan ini akan menjadi langkah awal 
nyata dalam penanganan permasalahan air baku kita,” papar Ketua FAJ, Ir. Sri Widayanto 
Kaderi dalam Diskusi ‘Air Minum Jakarta Rawan Ketersediaan Air Baku’ yang diselenggarakan 
Selasa (26/03) ini di Ruang Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.  

Keberadaan FAJ masih seumur jagung, dan baru saja diluncurkan bertepatan dengan 
peringatan Hari Air Dunia tanggal 22 Maret 2013. Walaupun demikian, FAJ yang dimotori 
oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Kelompok Kerja (Pokja) 
AMPL bersama dengan penyelenggara air minum Jakarta (PAM Jaya, Aetra, PALYJA, PJT II, 
Perpamsi, Badan Regulator Pelayanan Air Minum Jakarta) telah bertekad untuk melakukan 
tindakan nyata, dan diawali dengan audiensi terbatas kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, 
Basuki Tjahaja Purnama, pada hari ini (26/03). 

Kegiatan audiensi kemudian dilanjutkan dengan Diskusi “Air Minum Jakarta Rawan 
Ketersediaan Air Baku” sebagai langkah awal FAJ dalam membantu pemerintah dalam 
mengatasi kelangkaan air baku. Dalam diskusi tersebut dipaparkan permasalahan utama 
krisis air baku yang telah dilakukan FAJ pada pertemuan pendahuluannya. Permasalahan 
tersebut di antaranya adalah adalah tidak adanya jaminan kuantitas dan kualitas pasokan air 
baku untuk diolah di unit pengolahan air serta koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan 
hulu-hilir sumber daya air yang kurang optimum sehingga solusi yang diambil bersifat 
jangka pendek dan parsial.  



Sri Widayanto Kaderi menyatakan inilah yang mendasari semangat pembentukan FAJ. “Kami 
ingin mencari solusi bersama. Permasalahan air baku ibu kota menjadi tanggung jawab 
bersama, baik pemerintah Provinsi Jakarta maupun berbagai pemangku kepentingan. 
Kolaborasi diperlukan untuk mencari solusi yang memungkinkan dalam memastikan suplai 
air minum di Jakarta yang berkualitas dan berkelanjutan,” jelasnya.  

 

Mencari Terobosan Kreatif  

Terobosan kreatif mutlak diperlukan karena defisit air di DKI Jakarta diperkirakan terus 
berlanjut. Dengan jumlah penduduk mencapai 11,4 juta jiwa tahun 2010, saat ini DKI 
mengalami defisit air hingga 10 meter kubik per detik. Kota metropolitan ini 
menggantungkan 80% pasokan air dari Saluran Tarum Barat yang membawa air baku dari 
Waduk Jatiluhur ke Jakarta.  

Penanganan masalah air baku di Jakarta juga akan mendorong pemenuhan akses penduduk 
untuk air minum aman seperti yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) dan target Pembangunan Milenium (MDGs). Di tingkat 
nasional, saat ini pencapaian akses penduduk terhadap air minum aman baru tercatat 55,04 
persen, atau masih ada 80 juta masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan air minum 
amannya.  

“Kami berharap terobosan-terobosan itu muncul dalam peta jalan (roadmap) yang akan kita 
usung bersama nanti,” pungkas Sri. << 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

	

	

	

Fakta	–	Fakta		Air	Minum	Indonesia	
Capaian & Potensi  

 Target Pembangunan Milenium (MDGs) Indonesia mengamanatkan proporsi penduduk 
terhadap air minum aman yang harus dipenuhi adalah 68,87 persen. Saat ini Indonesia baru 
berhasil mencapai 55,04 persen, artinya masih ada 80 juta masyarakat yang belum terpenuhi 
kebutuhan air minum amannya. (BPS, 2011)  
 

 Potensi cadangan sumber daya air Indonesia sekitar 3.900 miliar meter kubik per tahun. 
Potensi itu berada di 5.886 aliran sungai dan 521 danau. Jumlah potensi air yang dapat 
dimanfaatkan sekitar 690 miliar liter per tahun.  (Orasi Ilmiah Menteri Pekerjaan Umum, 2012) 
 

 Sebanyak 82 persen air permukaan secara nasional berada di Pulau Kalimantan, Papua, dan 
Sumatera. Sedangkan Pulau Jawa cuma punya 4 persen atau 124 ribu liter per detik. Jumlah 
itu tak sebanding dengan total penduduk Jawa dan Madura sebanyak 138 juta jiwa 
berdasarkan Sensus Penduduk 2011. (Orasi Ilmiah Menteri Pekerjaan Umum, 2012) 

 

Permasalahan & Ancaman  

 Hasil survei Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, kondisi pencemaran air di Indonesia 
telah meningkat hingga 30 persen. Angka tersebut didapat dari pemantauan terhadap 52 
sungai di Tanah Air mulai dari 2006 sampai 2011. (KLH, 2011)  
 

 Dengan jumlah penduduk mencapai 11,4 juta jiwa tahun 2010 (termasuk pelaju harian), DKI 
membutuhkan air 26.938 liter per detik. Namun, air yang tersedia hanya sekitar 17.800 liter 
per detik (produksi air 15.000 liter per detik dan air curah olahan 2.800 liter per detik). Dengan 
demikian, defisit air di DKI mencapai 9.183 liter per detik, atau hampir 10 meter kubik per 
detik. (Data Pusat Kajian Sumber Daya Air Indonesia)  

 

Beberapa Program & Upaya  

Berbagai upaya pembangunan air minum dilakukan berbagai pihak, baik berbasis institusi maupun 
masyarkat. Di antaranya adalah :   



 Upaya pemenuhan telah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang akan 
menyediakan air bersih sebesar 9 meter kubik per detik secara bertahap, dimulai pada tahun 
2015 sebesar 4 meter kubik per detik dan ini memerlukan dukungan infrastruktur air minum 
oleh operator, termasuk perluasan daerah layanan. Penataan ini diharapkan dapat 
meningkatkan suplai air baku ke Jakarta dari 16,1 meter kubik per detik menjadi 31,1 meter 
kubik per detik,  dari yang seharusnya 41,6 meter kubik per detik. 
 

 Rencana Pengamanan Air atau Water Safety Plan adalah suatu pilot program yang didasari 
oleh kesadaran tentang pentingnya kualitas, kuantitas, kontinyuitas dan keterjangkauan air 
dari hulu ke hilir. Saat ini program RPA tengah diujicobakan di kawasan Sungai Cikapundung, 
PDAM Banjarmasin, dan Kabupaten Bangka  (Pokja AMPL)  
 

 Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) program yang 
diluncurkan untuk meningkatkan jumlah penduduk miskin pedesaan (rural) dan pinggiran 
kota (peri-urban) untuk mendapatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang 
sehat dan mendorong praktik perilaku hidup bersih sehat. Pamsimas telah berhasil 
dilaksanakan di 5500 desa di seluruh Indonesia, dan berhasil meningkatkan akses air minum 
hingga lebih 4,2 juta jiwa.  (Pokja AMPL) 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

Apa	itu	Forum	Air	Jakarta?			
Forum Air Jakarta (FAJ) merupakan wadah pemangku kepentingan sektor air minum di Jakarta yang 
dibentuk untuk mencari solusi bagi ketersediaan sumber air minum yang berkelanjutan di Jakarta.  

FAJ diluncurkan dalam peringatan Hari Air Dunia 2013 dalam konferensi pers bersama dan diinisasi 
pertama kali dalam pertemuan para pemangku kepentingan air minum oleh FORKAMI (Forum 
Komunikasi Air Minum Indonesia) dan PALYJA pada 10 Oktober 2012 di Jakarta. Salah satu hasilnya 
adalah perlunya membentuk wadah yang bekerja lebih intensif dalam mengupas masalah serta 
merekomendasikan berbagai masukan bagi para penentu kebijakan di DKI Jakarta.  

Menindaklanjuti hasil diatas, Jejaring AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) memfasilitasi  
berbagai pertemuan bersama FAJ dan pemangku kepentingan lainnya  sejak 30 Januari 2013 untuk 
mengidentifikasi prioritas masalah dan rancangan rencana aksi, yang selanjutnya diformulasikan 
dalam bentuk Peta Jalan (Road Map) Penyelamatan Air Baku Jakarta. 
 
Tujuan dari dibentuknya Forum Air Jakarta adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan forum diskusi bagi semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi bagi 
ketersediaan sumber air minum yang berkelanjutan. 

2. Memberikan berbagai usulan upaya percepatan untuk mengatasi masalah yang terkait 
dengan air minum di Jakarta. 

3. Membangun kerjasama multi pihak yang saling mendukung antara semua pemangku 
kepentingan yang terkait dengan masalah air minum di Jakarta. 

 
Saat ini anggota Forum Air Jakarta terdiri dari Jejaring AMPL, PAM Jaya, PALYJA, Aetra, Badan 
Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta, Bappenas, Bappeda DKI, Dewan SDA DKI Jakarta, 
Forkami, Dana Mitra Lingkungan, Tim Koordinasi Pengelolaan SDA,  Komunitas Ciliwung, Perum Jasa 
Tirta II, PERPAMSI, BPPSPAM, KPAM DKI Jakarta, Pokja AMPL, dan WASPOLA Facility.  Seluruh pihak 
tersebut berkomitmen bersama untuk keterjaminan air Jakarta.  
 
Informasi Lebih Lanjut Hubungi :  
Wiwit Heris – Jejaring AMPL (08164260809) 
Irma Damayanti – PALYJA (087875267888)  



 


