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PENDAHULUAN
Berdasarkan data BPS tahun 2017, kondisi cakupan akses pelayanan air bersih ayak di Indonesia baru men-
capai 72 persen, di mana pelayanan akses air bersih di perkotaan baru mencapai 80,8 persen. Sementara itu, 
target nasional dalam RPJMN untuk air bersih pada tahun 2019 telah ditetapkan sebesar 100 persen sesuai 
amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting 
dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih di setiap wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bandungpun terus berkomitmen dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat 
Kabupaten Bandung. Salah satunya yang telah, dan akan terus ditingkatkan tentunya adalah  tersedianya air 
bersih dan sistem sanitasi yang baik di Kabupaten Bandung. Dalam lima tahun terakhir, ketersediaan air bersih 
dan sistem sanitasi yang baik terus meningkat di Kabupten Bandung. Peningkatan tersebut dapat terwujud 
atas keberadaan  Bidang Infrastruktur dan Permukiman Disperkimtan Kabupaten Bandung.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung mer-
upakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan urusan keciptakaryaan. 
Dalam melakukan tupoksinya, Disperkimtan memiliki beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsinya 
masing-masing. Diantaranya, Bidang Pengembangan Perumahan, Bidang Pengembangan Kawasan Per-
mukiman, Bidang infrastruktur Permukiman, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, dan Bidang Pertanahan.

Sepesifik mengenai isu air bersih dan sistem sanitasi, Disperkimtan memiliki Bidang Infrastruktur dan Per-
mukiman yang merupakan bagian dari Disperkimtan Kabupaten Bandung, bidang tersebut terus menstimulus 
dan mengupayakan ketersedian air bersih dan sistem sanitasi yang baik di Kabupaten Bandung. 

Bidang Infrastruktur dan permukiman terus mengupayakan dan meningkatkan kinerjanya guna terwujudnya 
universal acess 100-0-100 ; 100% cakupan layanan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% cakupan layanan 
sistem sanitasi.
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LATAR BELAKANG

Dalam melakukan program kerjanya, Bidang Infrastruktur dan Permukiman mengembangkan sistem 
penyediaan air bersih dan sistem sanitasi yang berbasis dan berorientasi pada masyarakat. Artinya, 
setiap program kerja yang dilakukan tidak hanya diperuntukan untuk kebutuhan masyarakat tapi juga 
melibatkan masyarakat dalam setiap upayanya. Berikut merupakan ilustrasi pengaplikasian program 
kerja Bidang Infrastruktur  Permukiman :

Pemerintah pusat berkoordinasi dengan  pemerintah Kabupaten Bandung, lalu melalui Disperkimtan (bi-
dang infrastruktur dan permukiman), menggunakan dana hibah, dan partisipasi masyarakat, melibatkan 
masyarakat dan swasta membangun infrastruktur air bersih dan sistem sanitasi, dan melakukan pera-
watan serta pengembangan terhadap infrastruktur yang telah dibangun.
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KOORDINASI
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MENGGUNAKAN

DISPERKIMTAN DANA HIBAH
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Bidang infrastruktur & Permukiman
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Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah
kabupaten Bandung

Melalui Disperkimtan (bidang infrastruktur dan 
permukiman),  menggunakan dana hibah

Partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat 
dan swasta membangun infrastruktur air bersih 
dan sistem sanitasi

Melakukan perawatan serta pengembangan 
terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN SWASTA

PERAWATAN
INFRASTRUKTUR
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Program Penyediaan
Air Bersih 03
Penyediaan air bersih Merupakan program bidang infrastruktur dan per-
mukiman. Program tersebut mengupayakan terpenuhinya kebutuhan air bersih 
bagi seluruh warga kabupaten Bandung. 

Saat ini telah banyak  terbangun  broncaptering (bangunan penangkap mata 
air) / reservoir (bak penampung air) / sumur bor / menara air hingga terban-
gunnya jaringan perpipaan ke penerima manfaat melalui sambungan rumah 
(SR)  / pembangunan tersebut dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan akan 
air bersih.

Adapun skema penyelanggaraan sistem penyediaan air bersih adalah sebagai 
berikut:



04Program Penyediaan
Sistem Sanitasi

Berkenaan dengan masalah sanitasi. Saat ini pem-
bangunan MCK + IPAL komunal / IPAL komunal + 
SR / Septictank individu / SPAL dan drainase ter-
us dilakukan untuk memastikan terwujudnya sis-
tem sanitasi yang baik bagi masyarakat kabupaten 
bandung.

BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DISPERKIMTAN KAB. BANDUNG       04



Program Pembinaan &
Pengelolaan Air Bersih
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Sarana-sarana yang terbangun dari program-program disperkimtan kabupaten bandung, disempurnakan den-
gan pembinaan bagi pengelola sarana prasarana air bersih dan sanitasi // hal ini dilakukan agar setiap sara-
na-sarana yang telah dibangun dapat berfungsi / terawat, dan dapat dikembangkan, serta dapat melahirkan 
pengelola  yang mandiri 





MANFAAT PROGRAM
BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PERMUKIMAN
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Manfaat yang dihadirkan oleh Bidang Infrastruktur Permukiman bagi Pemerintahan Kaputen Bandung :

- Memberikan kemudahaan koordinasi berkenaan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi 
 kabupaten bandung.
- Meningkatkan efektifitas penyediaan air bersih dan sistem sanitasi kabupaten bandung
- Menjadi salah satu perangkat pemerintahan yang menjawab mandat undang-undang



Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kabupaten Bandung antara lain:

- Memudahkan jalur birokrasi bagi masyarakat kabupaten bandung yang membutuhkan bantuan 
 penyediaan air bersih dan sistem sanitasi,
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat kabupaten bandung dengan memastikan ketersedian air 
 bersih dan sistem sanitasi.
- Memberikan wawasan atas pentingnya pengelolaan sistem air bersih dan sistem sanitasi yang baik
- Menstimulus tumbuhnya kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur 
 air bersih dan sistem sanitasi yang terlah dibangun.
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PENGHARGAAN
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Dalam 5 tahun terakhir, capaian bidang insfrastruktur dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan akan air 
bersih, dan sanitasi terus meningkat. target untuk memberikan cakupan layanan akses air bersih,layanan sa-
nitasi, serta pembinaan bagi pengelola sudah cukup optimal dan akan terus ditingkatkan.

Atas segala pencapaiannya bidang infrastruktur dan permukiman disperkimtan kabupaten bandung di anuger-
ahi beberapa penghargaan di antara lain :
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