INDONESIA URBAN WATER, SANITATION, AND HYGIENE

Profil Desa Undaan Tengah,
Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus
Desa Undaan Tengah terletak di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Luas
wilayah desa adalah sekitar 622 ha. Desa ini berjarak sekitar tiga kilometer
dari pusat kota kecamatan dan 10 kilometer dari pusat kota kabupaten.
Perbatasan desa adalah:
• Sisi utara: Desa Undaan Lor;
• Sisi timur: Kabupaten Pati;
• Sisi selatan: Desa Undaan Selatan;
• Sisi barat: Kabupaten Demak.

IUWASH SEMARANG

Topografi Undaan Tengah sangat datar dan sebagian besar wilayahnya
dimanfaatkan sebagai sawah (537.673 ha). Sisanya ada yang digunakan sebagai
perumahan (49.700 ha) dan kegunaan lain (34.637 ha). Jumlah penduduk desa
adalah 4.525 jiwa atau 1.430 KK. Penduduk desa ini tersebar di tiga RW dan
15 RT. Sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor agraris (utamanya
petani padi). Ada 957 orang yang mengerjakan sawahnya sendiri dan 405
orang yang bekerja sebagai buruh sawah. Lainnya, sekitar 1.055 orang bekerja
sebagai pekerja bangunan dan buruh industry. Sebagian besar penduduk
(2.296 orang) memiliki pendidikan SD.
Kondisi Air Bersih dan Sanitasi di Desa Undaan Tengah
Kondisi lingkungan permukiman warga Gang 3 RT 03/ RW 01,
Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

Untuk informasi lebih lanjut:

Indonesia Urban Water, Sanitation,
and Hygiene (IUWASH)
Jl. Agung No. 38A, Gajah Mungkur
Semarang 50232, Jawa Tengah
T +62-24 850 4342
+62-24 850 3935
F +62-24 841 3247
info@iuwash.or.id
www.iuwash.or.id
www.facebook.com/iuwash
Twitter @airsanitasi

Hanya sekitar 30 persen penduduk Undaan Tengah yang memiliki WC di
rumah mereka. Hal tersebut dapat saja menjadi penyebab tingginya angka
kejadian diare dan demam berdarah. Saat ini, ada permintaan yang tinggi
terhadap fasilitasi sanitasi yang layak. Oleh karena itu, bantuan dari pihak
luar untuk promosi dan pemahaman terhadap teknologi tepat guna sangat
diperlukan.
Mengenai air bersih, ada sekitar 70 persen kepala keluarga Undaan Tengah
yang memiliki sambungan rumah dari PDAM setempat. Sisanya menggunakan
sumur dangkal dan sumur bor yang kualitas airnya buruk karena keruh, asin
dan terkontaminasi tinja akibat pembuangan air limbah yang tidak tepat.
Meskipun ada banyak keluarga yang membutuhkan sambungan rumah,
mereka terhambat untuk memilikinya karena mahalnya biaya pemasangan
koneksi.
Program kredit mikro yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Koperasi
Tirta Makmur, PDAM Kudus dan Bank Syariah Mandiri Kudus yang
menawarkan kesempatan untuk mengangsur biaya instalasi selama satu hingga
dua tahun, sangat membantu.
IUWASH akan bekerja dengan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk
memperbaiki persoalan akses air untuk masyarakat berpenghasilan rendah
di Undaan Tengah melalui kemitraan kredit mikro dan juga berencana untuk
mengatasi persoalan sanitasi.

