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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan milik Pemerintah 

Daerah Tingkat II, yang tanggung jawab pelayanannya di masing-masing otonomi 

Daerah Tingkat II. Pelayanan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum di 

wilayah penelitian yaitu PDAM Kotamadya Tegal, PDAM Kabupaten Tegal dan 

PDAM Kabupaten Brebes,  mempunyai kesamaan yang tidak berbeda jauh satu 

dengan yang lain, yaitu terkait dengan biaya operasional yang cukup besar, biaya 

investasi yang sangat tinggi, tarip air minum tidak melampaui 4 % dari 

pendapatan masyarakat (Pemendagri 23 Tahun 2006 pasal 3), terbatasnya APBN, 

APBD dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum. 

Sehinggga hal ini menjadikan faktor-faktor yang menghambat didalam usaha 

guna meningkatkan kualitas standart air minum PDAM diwilayah penelitian. 

Alasan di adakannya penelitian di 3(tiga) Perusahaan Daerah Air Minum karena 

ketiga – tiganya merupakan Perusahaan Daerah Tingkat II dan mudah 

jangkauannya. 

2. Hasil Wawancara  

a) Wawancara dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah 

Kota Madya Tegal, terkaitPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 

dalam meningkatkan kualitas air minum mengatakan bahwa dikarenakan 

terbatasnya anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pemerintah 

Kota, maka dari itu kami hanya bisa meminimalisir tingkat kekeruhan dengan 
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cara membuat Wash Outdisetiap zona sehingga pada saat selesai melakukan 

perbaikan, air yang kotor dibuang terlebih dahulu melalui wash out dan 

melakukan klorinasi pada sistim produksi air guna mengurangi timbulnya 

bakteri dan lain-lain. Terkait dengan pengawasan dalam peningkatan kualitas 

air minum pihak Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Kota Madya 

Tegal bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk pengawasan mutu air. 

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota sangat memotivasi dan mendukung  

Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM) Kota Madya Tegal dalam 

meningkatkan pelayanan terutama dalam hal peningkatan kualitas air akan 

tetapi yang menjadi hambatan dalam hal peningkatan kualitas air minum yaitu 

dibutuhkan biaya yang sangat besar. Terkait akan hal peningkatan mutu 

pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Madya 

Tegal berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada belum bisa 

melaksanakan apa yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 

ada karena faktor biaya yang sangat besar dan kemampuan daya beli 

masayarakat yang rendah. 

b) Wawancara dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Tegal 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Direktur 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah Kabupaten Tegal terkait 

Peraturan Menteri Kesehatn Republik Indonesia Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dalam 

meningkatkan kualitas air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Tegal sedang membuat bangunan untuk klorinasi bahan kimia 

sehingga diharapkan setiap wilayah jaringan sampai dengan wilayah 
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pelayanan dapat terdeteksi kualitas airnya. Dikarenakan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Tegal belum mempunyai tenaga dan 

kebutuhan peralatan laboratorium maka pengawasan peningkatan mutu air 

minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan hasil uji laboratorium Dinas 

Kesehatan. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota sangat memotivasi dan 

mendukung  Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM) Kabupaten Tegal dalam 

meningkatkan pelayanan terutama dalam hal peningkatan kualitas air. Untuk 

menuju kualitas air yang berstandar air minum perlu motivasi yang sangat 

besar, dan apabila investasi bisa terpenuhi apakah masyarakat punya 

kemampuan untuk membeli, karena nilai jual kemasyarakat pasti akan tinggi. 

Terkait akan hal peningkatan mutu pelayanan air minum Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Tegal kesulitan dalam melakukan 

peningkatan kualitas air minum berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang ada belum bisa melaksanakan karena faktor biaya yang sangat besar, 

harga jual menjadi sangat tinggi, daya beli masyarakat tidak terjangkau dan 

adanya aturan pembatasan harga tarip air sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarip Air Minum 

Dalam Pasal 3. 

 

 

c) Wawancara denganDirektur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu direktur 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah Kabupaten Brebes bahwa 

pelaksanaan program pemerintah pusat mengacu padaPeraturan Menteri 
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Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 

tentangPersyaratan Kualitas Air Minum dalam meningkatkan kualitas air 

minum mengatakan bahwa terkait dengan peningkatan kualitas air minum 

yangbisa dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Brebes yaitu dengan  cara membubuhkan bahan kimiaagar mencegah 

timbulnya bakteri. Pengawasan terhadap peningkatan mutu air Perusahaan 

Daerah Air Minum Darah (PDAM) Kabupaten Brebes dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan. 

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten sangat mendukung dan berharap 

pelayanan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes 

bisa berstandar air minum dalam artian bisa langsung dikonsumsi/ diminum. 

Dalam peningkatan kualitas mutu air dibutuhkan biaya yang sangat besar 

sedangkan anggaran Pemerintah Daerah dan anggaran Perusahaan sangat 

terbatas. 
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3. Hasil Kuisioner dengan Pihak Masyarakat Pengguna Jasa Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM). 

Pertanyaan Kota Tegal Kabupaten 

Tegal 

Kabupaten 

Brebes 

1. Air dari 

perusahaan 

daerah air minum 

(PDAM) saudara 

gunakan untuk 

apa saja? 

a. Mandi 

b. Memasak 

c. Menyuci 

Pakaian 

d. Menyuci 

Mobil 

e. Menyuci 

Motor 

f. Siram 

Tanaman 

Mandi = 1 

Memasak = 1 

Menyuci 

Pakaian = 1 

Menyuci Mobil 

= 1 

Menyuci Motor 

= 1 

Siram Tanaman 

= 1 

 

6 x 7 = 42   

Mandi = 1 

Memasak = 1 

Menyuci 

Pakaian = 1 

Siram Tanaman 

= 1 

 

4 x 7 = 28 

Mandi = 1 

Memasak = 1 

Menyuci 

Pakaian = 1 

Menyuci Mobil 

= 1 

Menyuci Motor 

= 1 

Siram Tanaman 

= 1 

 

6 x 7 = 42 

2. Apakah saudara 

sudah puas 

dengan pelayanan 

perusahaan 

daerah air minum 

(PDAM) selama 

ini? 

a. Puas 

b. Cukup Puas 

c. Tidak Puas 

Tidak Puas = 1 

 

1 x 7 = 7 

Tidak Puas = 1 

 

1 x 7 = 7 

Tidak Puas = 1 

 

1 x 7 = 7 

3. Apakah air 

minum yang 

diperoleh dari 

perusahaan 

daerah air minum 

(PDAM) 

langsung 

dikonsumsi/dimin

um tanpa harus di 

masak terlebih 

dahulu? 

a. Ya 

b. Tidak 

Tidak = 1 

 

1 x 7 = 7 

Tidak = 1 

 

1 x 7 = 7 

Tidak = 1 

 

1 x 7 = 7 



48 
 

4. Apakah saudara 

tahu bahwa air 

dari perusahaan 

daerah air minum 

(PDAM) dapat 

langsung 

dikonsumsi atau 

tidak? 

a. Tahu 

b. Tidak Tahu 

Tahu = 1 

 

1 x 7 = 7 

Tahu = 1 

 

1 x 7 = 7 

Tahu = 1 

 

1 x 7 = 7 

5. Air Harapan 

saudara terhadap 

perushaan daerah 

air minum 

(PDAM) terkait 

dengan kualitas 

air perusahaan 

daerah air minum 

apa saja? 

a. Tidak Keruh 

b. Tidak 

Berwarna 

c. Langsung 

Diminum 

Tidak Keruh = 

1 

Tidak Berwarna 

= 1 

Langsung 

Diminum = 1 

 

3 x 7 = 21 

Tidak Keruh = 1 

Tidak Berwarna 

= 1 

Langsung 

Diminum = 1 

 

3 x 7 = 21 

Tidak Keruh = 1 

Tidak Berwarna 

= 1 

Langsung 

Diminum = 1 

 

3 x 7 = 21 

 

4. Hasil Laboratorium oleh Dinas Kesehatan di wilayah penelitian. 

Periode Bulan Desember 2017 

NO 1 2 3 4 5 6 

1 

U-

1616-

1617 

Menara PDAM I 

(Sumber MA Kaligiri) 

Alun-Alun Tegal, 

Tegal TMS MS tegal 

2 

U-

1618-

1619 Khadiri 

Jatibarang Lor, 

Brebes TMS MS brebes 

3 

U-

1620-

1621 

Mushola Baitus 

Saidah 

Jatibarang Lor, 

Brebes TMS MS brebes 

4 

U-

1624-

1625 

Menara PDAM II 

(Sumber MA 

Bumijawa) 

Alun-Alun Tegal, 

Tegal TMS MS tegal 

5 

U-

1626-

1627 

Rengas Bandung I 

MBR Warnuji Jatibarang, Brebes TMS MS brebes 

6 

U-

1628- Sriyanti Pakembaran,Slawi TMS MS Slawi 



49 
 

1629 

7 

U-

1630-

1631 Jl.Karimunjawa 

Jl.Karimunjawa, 

Tegal TMS MS Tegal 

8 

U-

1632-

1633 

Herman (No. 

Sambung 3446) 

Jl.Flores No.9, 

Tegal TMS MS Tegal 

9 

U-

1634-

1635 

Radik (No.Sambung 

0123) 

Ds.Kertaharja, 

Kramat TMS MS Slawi 

10 

U-

1636-

1637 

Tarno (No.Sambung 

1009) 

Ds.Kertaharja, 

Kramat TMS MS Slawi 

11 

U-

1640-

1641 

Rengas Bandung II 

MBR an. Ita Nurerlina Jatibarang, Brebes TMS MS Brebes 

12 

U-

1644-

1645 

Rosikin (No.Sambung 

288) 

Mejasem Timur, 

Kramat TMS MS Slawi 

13 

U-

1646-

1647 

Pelanggan Tangkil 

(No.Sambung 03022) Ds.Tangkil, Tarub TMS MS Slawi 

 

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di 3 (tiga) Perusahaan Daerah Air Minum 

dapat kami simpulkan bahwa: 

1. PDAM belum dapat memenuhi hak masyarakat atas ketersediaan air 

minummasyarakat sesuai Permenkes Nomor 492 Tahun 2010. 

2. PDAM dalam rangka upaya peningkatan kualitas air minum belum bisa 

melaksanakan, dikarenakan adanya keterbatasan biaya investasi.. 

3. PDAM dalam upaya peningkatan kualitas air minum, diperlukan kenaikan tarif 

air minum, sedangkan tarif PDAM dibatasi oleh Permendagri Nomor 23 Tahun 

2006, bahwa tarif PDAM tidak boleh lebih dari 4 % dari pendapatan masyarakat. 

4. Keterbatasan informasi dari PDAM kepada masyarakat atas kualitas air minum 

yang dikonsumsi oleh masyarakat, berdasarkan hasil uji laboratorium yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan milik Pemerintah Daerah. 
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Informasi ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat karena air yang 

mereka gunakan layak atau tidak untuk dikonsumsi. 

5. Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menunjukan 

bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak memenuhi syarat secara uji 

bakteriologi. 

B. PEMBAHASAN 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus di wujudkan sesuai dengan cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pancasila dalam  pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 30 berbunyi: “setiap 

orang berhak  tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”. Pasal 30 

berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. 

Dengan demikian hak asasi manusia merupakan tujuan dari penyelenggaraan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya adalah hak 

atas ketersedian air minum oleh pemerintah. Perusahaan Daerah Air Minum dalam 

memenuhi hak kesehatan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) berbunyi: 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. 

Hak kesehatan sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada 

seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang 

atau negara, dan oleh sebab itu tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh 

siapapun. Sehat itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit, tetapi adalah kondisi 
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sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara ekonomis.
35

 

Kesehatan dalam pengertiaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan Pasal 1 butir 1 berbunyi: 

Kesehatan adalah keadaan sehat baik, secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial 

dan ekonomis. 

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dapat menggunakan air 

yang bersumber dari sumur dan jasa pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) yang 

ada di berbagai daerah. Keberadaan PDAM di berbagai daerah merupakan perusahaan 

pemerintah yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab pemerintah daerah yang 

diharapkan dapat melayani masyarakat, namun pada kenyataannya tidak semua 

organisasi pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa layanan air minum dapat 

memenuhi kebutuhan air bersih sesuai dengan yang diharapan masyarakat.
36

Sampai 

dengan saat ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum bisa memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan hal air minum sesuai dengan pengertian Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 berbunyi “air minum adalah air 

yang melalui proses pengelolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

langsung diminum”. 

Dilihat dari ketentuan tersebut diatas Perusahaan Daerah Air Minum di dalam 

wilayah penelitian telah menunjukan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat 

melalui pelayanan jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum tidak ada yang 

                                                           
35

Jajat Sudarajat, Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Kesehatan, internet Online, 
http://www.antaranews.com./berita/287778/mewujudkan -hak-asasi-manusia-di-bidang-kesehatan, diakses 
31 Agustus 2017  
36

https://media.neliti.com/media/publications/18091-ID-analisis-kinerja-keuangan-perusahaan-daerah-air-
minum-kota-samarinda.pdf 
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langsung mengkonsumsinya, kondisi ini sangat memungkinkan karena secara fisik 

yang biasa dilihat oleh masyarakat sering terjadi mengalami kekeruhan. 

Dari hasil wawancara dengan Perusahaan Daerah Air Minum diperoleh 

keterangan bahwa kekeruhan terjadi dikarenakan adanya kebocoran pipa dan pada 

saat penanganan perbaikan sangat memungkinkan masuknya partikel kedalam 

jaringan pipa dengan berbagai kandungan di dalamnya.  

Hal ini diperkuat dengan hasil uji laboratorium yang menggunakan parameter standart 

air minum, diperoleh hasil TMS (tidak memenuhi syarat). 

Adapun peran air dalam kehidupan makhluk hidup air tidak dapat ditingalkan 

dalam kehidupan makhluk hidup serta memiliki nilai penting yang sangat 

besar.
37

Adapun persayaratan yang harus di penuhi oleh Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) untuk dikatakan layak dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi 

persyaratan standar air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu: 

 

 

1. Persyaratan Standar Mutu Air Minum  

Standar kualitas air tersebut bertujuan untuk untuk memelihara, melindungi 

dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam pengelolaan air 

atau kegiatan usaha mengolah dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat 

umum dengan adanya standarisasi tersebut, dapat dinilai kelayakan pendistribusian 

sumber air untuk keperluan rumah tangga. 

2. Persyaratan Kualitas Air Minum  

                                                           
37

 A. S. Hamidin, 2010, kebaikan Air Putih Terapi Air untuk Penyembuhan, Diet, Kehamilan, dan Kecantikan, 
Yogyakarta: Media Pressindo, hal 14 
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persyaratan kuailitas air minum meliputi persyaratan fifik, kimia, dan 

mikrobiologis.38 

a) Persyaratan Fisik 

Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik sebagai berikut: 

1) Tidak berwarna 

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih, air yang berwarna 

berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan. 

2) Temperaturnya normal 

Air yang baik harus memiliki temperatur udara (20-26⁰ C). Air yang 

secara mencolok mempunyai temperatur diatas atau dibawah 

temperatur udara, berarti mengandung zat-zat tertentu (misalnya fenol 

yang terlarut didalam air cukup banyak) atau sedang terjadi proses 

tertentu (proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme yang 

menghasikan energi) yang mengeluarkan atau menyerap energi dalam 

air. 

 

3) Rasa tawar 

Air basa dirasakan oleh lidah. Air yang berasa aman manis, pahit, atau 

asin menunjukan kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan 

oleh adanya garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam 

diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik. 

4) Tidak berbau 

                                                           
38

Kusnaedi, 2010, Mengolah Air Kotor untuk Air minum, Bekasi: Penebar Swadaya, hlm. 8.  
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Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun 

dari dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang 

sedang mengalami dekomposisi (penguraian) mikroorganisme air. 

5) Jernih atau tidak keruh 

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari 

bahan tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin 

keruh. Derajat kekeruhan dinyatakan dengan satuan unit. 

6) Tidak mengandung zat padatan 

Air minum baik tidak boleh mengandung zat padatan, walaupun 

jernih, air yang mengandung padatan, yang terapung tidak baik 

digunakan sebagai air minum. Apabila air didihkan, zat padat tersebut 

dapat larut sehingga meneurunkan kualitas air minum. 

b) Parameter wajib 

Peraturan Menteri Kesehatn Republik Indonesia Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 

 

 

N

O 
Jenis Parameter Satuan 

Kadar maksimum 

yang 

diperbolehkan 

1 

Parameter yang 

berhubungan  
  

langsung dengan kesehatan 

    

 

a. Parameter Mikrobiologi 

  

 

1) E.Coli Jumlah per 
0 

  

100 ml sampel 

 

2) Total Bakteri Koliforn Jumlah per 
0 

  

100 ml sampel 

 

b. Kimi an organik 

  

 

1) Arsen mg/l 0,01 

 

2) Fluorida mg/l 1,5 
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3) Total Kromium mg/l 0,05 

 

4) Kadmium mg/l 0,003 

 

5) Nitrit, (sebagai NO₂ ) mg/l 3 

 

6) Nitrat, (sebagai NO₃ ) mg/l 50 

 

7) Sianida mg/l 0,07 

 

8) Selenium mg/l 0,01 

2 

Parameter yang tidak 

langsung 

 

 

berhubungan dengan 

kesehatan 

    

 

a. Parameter Fisik 

  

 

1) Bau 

 

tidak berbau 

 

2) Warna TCU 15 

 

3) Total zat padat terlarut 

(TDS) mg/l 500 

 

4)Kekeruhan NTU 5 

 

5) Rasa 

 

tidak berasa 

 

6) Suhu □C suhu udara ±3 

 

b. Parameter Kimiawi 

  

 

1) Aluminium mg/l 0,2 

 

2) Besi mg/l 0,3 

 

3) Kesadahan mg/l 500 

 

4) Khlorida mg/l 250 

 

5) Mangan mg/l 0,4 

 

6) Ph 

 

6,5-8,5 

 

7) Seng mg/l 3 

 

8) Sulfat mg/l 250 

 

9) Tembaga mg/l 2 

 

10) Amonia mg/l 1,5 

Tabel 3.1 

PARAMETER TAMBAHAN 

No Jenis Parameter Satuan 

Kadar 

maksimum 

yang 

diperbolehkan 

1 Kimiawi  

  a. Bahan Anorganik 

  

 

Air Raksa mg/l 0,001 

 

Antimon mg/l 0,02 

 

Barium mg/l 0,7 

 

Boron mg/l 0,5 

 

Molybdenum mg/l 0,07 

 

Nikel mg/l 0,07 

 

Sodium mg/l 200 
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Timbal mg/l 0,01 

 

Uranium mg/l 0,015 

b. Bahan Organik 

  

 

zat organik (KMnO₄ ) mg/l 10 

 

Deterjen mg/l 0,05 

 

chlorinated alkanes 

  

 

         Carbon tetrachloride mg/l 0,004 

 

         Dichloromethane mg/l 0,02 

 

         1,2- Dichloroethane mg/l 0,05 

 

chlorinated ethenes 

  

 

         1,2- Dichloroethane mg/l 0,05 

 

         Trichloroethene mg/l 0,02 

 

         Tetrachloroethene mg/l 0,04 

 

Aromatic hydrocarbons 

  

 

        Benzene mg/l 0,01 

 

        Toluene mg/l 0,7 

 

        Xylenes mg/l 0,5 

 

        Ethylbenzene mg/l 0,3 

 

        Styrene mg/l 0,02 

 

Chlorinated benzenes 

  

 

        1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) mg/l 1 

 

        1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) mg/l 0,3 

 

Lain-lain 

  

 

        Di(2-ethylhexyl)phthalate mg/l 0,008 

 

        Acrylamide mg/l 0,0005 

 

        Epichlorohyrin mg/l 0,0004 

 

        Hexaachlorobutadiene mg/l 0,0006 

 

        Ethylenediaminetetraacetic acid 

(EDTA) mg/l 0,6 

 

        Nitrilotriacetic acid (NTA) mg/l 0,2 

    c.  Peptisida 

  

 

Alchlor mg/l 0,02 

 

Aldicarb mg/l 0,01 

 

Aldrin dan dieldrin mg/l 0,00003 

 

Atrazine mg/l 0,002 

 

Carbofuran mg/l 0,007 

 

Chlordane mg/l 0,0002 

 

Chlorotoluron mg/l 0,03 

 

DDT mg/l 0,001 

 

1,2- Dibromo-3-chloropropane 

(DBCP) mg/l 0,001 

 

2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-

D) mg/l 0,03 

 

1,2-Dichloropropane mg/l 0,04 

 

Isoproturon mg/l 0,009 

 

Lindane mg/l 0,002 

 

MCPA mg/l 0,002 

 

Methoxychlor mg/l 0,02 
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Metolachlor mg/l 0,01 

 

Molinate mg/l 0,006 

 

Pendimethalin mg/l 0,02 

 

Pentachlorophenol (PCP) mg/l 0,009 

 

Permetrin mg/l 0,3 

 

Simazine mg/l 0,002 

 

Trifluralin mg/l 0,02 

 

Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-

D dan MCPA mg/l 

 

 

2,4-DB mg/l 0,09 

 

Dichlorprop mg/l 0,10 

 

Fenoprop mg/l 0,009 

 

Mecoprop mg/l 0,001 

 

2,4,5- Trichlorophenoxyacetic acid mg/l 0,009 

    d.  Desinfektan dan Hasil Sampingannya 

  

 

Desinfektan mg/l 5 

 

       Chlorine 

  

 

Hasil Sampingan mg/l 0,01 

 

       Bromate mg/l 0,7 

 

       Chlorate mg/l 0,7 

 

       Chlorite 

  

 

Chlorophenols mg/l 

 

 

2,4,6- Trichlorophenol (2,4,6-TCP) mg/l 0,2 

 

       Bromoform mg/l 0,1 

 

       Dibromochloromethane (DBCM) mg/l 0,1 

 

       Bromodichloromethane (BDCM) mg/l 0,06 

 

       Chloroform mg/l 0,3 

 

Chlorinated acetic acids 

  

 

       Dichloroacetic acid mg/l 0,05 

 

       Trichloroacetic acid mg/l 0,02 

 

Chloral hydrate 

  

 

Halogenated acetonitrilies 

  

 

        Dichloroacetonitrile mg/l 0,02 

 

        Dibromoacetonitrile mg/l 0,07 

 

Cyanogen chloride (sebagai CN) mg/l 0,07 

    2 RADIOAKTIFITAS 

  
    

 

Gross alpha activity Bq/l 0,1 

 

Gross beta activity Bq/l 1 

Tabel 3.2 

3. Fungsi Air Minum dalam Tubuh  

a) Menjaga kelembapan organ  di dalam tubuh agar tetap sejuk.  
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b) Menjaga agar darah dan getah bening dalam tubuh mempunyai volume 

dan kekentalan yang cukup. 

c) Menjaga suhu tubuh, medis menunjukan 70 persen terdiri dari cairan. 

d) Air minum dalam jumlah yang cukup banyak mendorong terbuangnya 

racun atau toksin yang ada di dalam tubuh. 

e) Air sebagai media yang mengantarkan vitamin dan nutrisi keseluruh 

sel dan organ tubuh. 

f) Memperlancar sistem pencernaan dalam tubuh. 

g) Menjaga kehalusan dan kelembapan kulit. 

h) Agar terhindar dari penyakit batu ginjal. 

i) Terhindar dari dehidrasi. 

j) Membantu meningkatkan dari energi otot.
39

 

4. Pelaksanaan atas hak kesehatan warga negara dalam ketersediaan air 

minum 

Pemerintah daerah dalam pelaksanakan ketersediaan air minum untuk 

memenuhi hak kesehatan warga negara diperoleh melalui kewenangan 

pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 3 yaitu Pemerintahan 

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Pengertian otonomi daerah berdasarkan  Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 berbunyi: 

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

                                                           
39

 A.S. Hamidi, op.cit., hal 29-34. 
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kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

 

Kewenangan daerah diatur dalam Undang-Undang 1945 dalam Pasal 

18 ayat (2) dan ayat (5) berbunyi: 

Pasal 18 ayat (2) berbunyi: 

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatir dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan. 

 

 

 

Pasal 18 ayat (5) berbunyi: 

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat. 

Pelimpahan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

terdiri ari tiga bentuk yaitu, pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan 

kewenangan dengan delegatif dan pelimpahan kewenangan dengan mandat. Teori 

Pendelegasian Kewenangan dengan Atribusi. Pemerintah daerah dapat memperoleh 

wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan melalui tiga cara yaitu:
40

 

1. Atribusi  

Atribusi diatikan sebagai pembagian (kekuasaan) yaitu pemberian wewenang 

pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang 

di lakukan original legislator ataupun delegated legislator. 

2. Delegasi 

Dalam istilah hukum pengertian delegasi adalah penyerahan wewenang dari 

pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.  

                                                           
40

 H. Juniarso Ridwan dan achmadSodik Sudrajat, 2012, Hukum Administrasi Negara, Bandung: Nuansa , hal 
137-139. 
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3. Mandat 

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa di mandatkan 

kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu 

tidak sanggup untuk melakukan sendiri. 

 

Pemerintah Daerah dalam pengertian dari yaitu mempunyai hak wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam hal ini dalam memenuhi ketersedian air munim melalui 

Perusahaan Daerah Air Minum. 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 

berbunyi: 

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia 

diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam hal ini pelaksanaanya untuk 

memenuhi hak kesehatan melakukan pengawasan terhadap kualitas air dan telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MEN/KES/PER/IX/1990 

tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air dalam Pasal 3 ayat (1) dan 

Pasal 4 ayat (1)  berbunyi: 

Pengawasan kualitas air bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas dan 

penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta 

meningkatkan kualitas air. 

 

Pasal 4 berbunyi: 

(1) Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup: 

a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada 

proses produksi dan distribusi. 

b. Pemeriksaan contoh air. 

c. Analisis hasil pemeriksaan. 
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d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil 

kegiatan a, b, dan c. 

e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan/ 

perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan. 

 

Pengawasan kualitas air minum diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan 

Kualitas Air Minum dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 berbunyi: 

Pasal 1 angka 3 berbunyi: 

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air 

minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum 

bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersil 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan khusus untuk wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

 

Pasa 1 angka 4 berbunyi: 

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air 

minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum 

bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial oleh penyelenggara 

air minum. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 tahun 2010 

tentang Tata Laksana Pengawasn Kualitas Air Minum Pasal 6 Pengawasan 

kualitas air minum dapat dilakukan dengan pengawasan eksternal dan 

pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi: 

a. Pengawasan berkala; dan 

b. Pengawasan atas indikasi pencemaran. 

Pengawasan berlaka untuk air minum dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) 

dan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: 

Pasal 7 ayat (1): 

Pengawasan eksternal berlaka untuk air minum dengan sistem jaringan 

perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi. 
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Pasal 8 ayat (1): 

Pengawasan internal berlaka untuk air minum dengan sistem jaringan 

perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi. 

Pengawasan eksrenal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran 

diatur dalam Pasal 9 berbunyi: 

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran 

dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan penyediaan air minum. 

Pengawasan kualitas air minum Pasal 10 ayat (1), (2) dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 berbunyi: 

Pasal 10 ayat (1): 

(1) Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi: 

a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian 

kualitas fisik air minum dan faktor risikonya; 

b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi 

sanitasi; 

c. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratotium yang 

terakreditasi; 

d. Analisis hasil pengujian laboratorium; 

e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tidak lanjut; dan 

f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut. 

(2) Penyelenggaraan air minum dalam melaksanakan pengawasan internal 

wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan. 

Dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melakukan analisis 

risiko kesehatan. Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 

Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 11 

berbunyi: 

(3) Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui: 

a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi; 

b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan 

menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana air minum; dan 

c. Menetapkan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi sanitasi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pengambilan sampel air minum diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan 

Kualitas Air Minum Pasal 12 berbunyi: 
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(1) Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil 

inspeksi sanitasi; 

b. Titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem 

penyedian air minum 

c. Sampel diambil, disimpan, dan dikirm dalam wadah yang steril dan 

bebas dari kontaminasi. 

d. Pengiriman sampel dengan segera. 

e. Sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label. 

(2) Dalam hal ini pengiriman sampel  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, membutuhkan waktu yang lama, sampel harus diawetkan terlebih 

dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel. 

(3) Penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada 

pengawasan eksternal dan internal sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan ini. 

Pelaksanaan pengujian sampel air di atur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan 

Kualitas Air Minum Pasal 13 berbunyi: 

(1) Pelaksanaan poengujian sampel air minum dilakukan di laboraorium yang 

terakreditasi atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan 

peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi. 

(2) Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional 

Indonesia atau  metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, 

atau metode lainya berdasarkan referensi yang dapat 

dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya. 

(3) Dalam hal suatu Kabupaten/Kota tidk memiliki laboratorium terakreditasi, 

pemerintah daerah menetapkan laboratorium sebagai loboratorium penguji 

kualitas air. 

(4) Tatacara penetapan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

Analisis hasil pengujian laboratorium sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan 

Kualitas Air Minum  Pasal 14 berbunyi: 

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui: 

a. Membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas 

air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Identifikasi dugan sumber kontaminasi; dan 

c. Identifikasi langkah-langkah perbaikan. 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana 

Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 15 berbunyi : 

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KKP 

mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil pengujian laboratorium. 

(2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran 

tindak lanjut perbaikan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata 

Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 16 berbunyi: 

(1) Penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan 

kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak 

memenuhi persyarat kualitas air minum. 

(2) Penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari 

rekomendasi atas pengawasan eksternal  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15. 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata 

Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 18 berbunyi: 

(1) Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan 

pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih. 

(2) Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas 

laboratorium, sanitarian, dan tenaga lain yang memiliki keterampilan untuk 

melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air minum yang 

dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. 

 

Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum Pada 

Pengawasan Eksternal. 

(b) Air minum dengan sistem jaringan sistem jaringan perpipaan. 

Pengambilan sampel air minum dilaksanakan berdasarkan hasil inspeksi 

pengawasan internal penyelenggaraan air minum. Jumlah sampel dan 

frekuensi pengujian sampel air minum harus dilaksanakan berdasarkan 

jumlah penduduk yang dilayani pada jaringan distribusi sesuai dengan 

ketentuan minimal sebagai berikut: 
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Parameter 

Frekuensi 

Jumlah 

sampel/parameter/jaringan 

distribusi 

Pengujian 
jumlah penduduk yang dilayani 

<5000 

 <5000 

<5000-

100.000 >100.000 

Fisik satu bulan sekali 1 

1 per 5000 

1 per 

10.000 

Penduduk penduduk 

 

ditambah 

5  

Sampel 

tambahan 

Mikrobiologi satu bulan sekali 1 

1 per 5000 

1 per 

10.000 

Penduduk penduduk 

 

ditambah 

5  

sampel 

tambahan 

Sisa chlor* satu bulan sekali 1 

1 per 5000 

1 per 

10.000 

Penduduk penduduk 

 

ditambah 

5  

sampel 

tambahan 
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Tabel 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 3.4 

Keterangan: 

* sisa chlor diuji pada outlet reservoir dengan nilai maksimal 1 mg/l dan 

titik terjauh unit distribusi minimal 0,2 mg/l 

**  parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah 

(c) Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum Pada 

Pengawasan Internal Air Minum dengan sistem jaringan perpipaan. 

Parameter Frekuensi jumlah sampel/parameter/jaringan 

distribusi Pengujian 

jumlah penduduk yang dilayani 

  <5000 <5000-

100.000 

>100.000 

Kimia Wajib Enam Bulan 

sekali 

1 1 per 5000 1 per 10.000 

Penduduk penduduk 

Kimia 

Tambahan** 

Enam Bulan 

sekali 

1 1 per 5000 1 per 10.000 

Penduduk penduduk 

Parameter 

Frekuensi Jumlah sampel/jaringan distribusi 

Pengujian jumlah penduduk yang dilayani 

 

<5000 

<5000-

100.000 >100.000 

Fisik 

Satu 

1 

1 per 

5000 1 per 10.000 

bulan  Penduduk penduduk 

Sekali 

 

ditambah 10 

 

sampel 

tambahan 

Mikrobiologi Satu 1 

1 per 

5000 1 per 10.000 

bulan  Penduduk penduduk 
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T

a

b

e

l

. 3.5 

 

Jumlah sampel dan frekunsi pengujian sampel air minimal yang 

ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani pada jaringan 

distribusi: 

Parameter FrekuenSi Jumlah sampel/parameter/jaringan distribusi 

 

Pengujian jumlah penduduk yng dilayani 

  

<5000 

<5000-

100.000 >100.000 

Kimia 

Wajib 

Tiga 1 

1  

per 5000 1 per 10.000 

Bulan 

 

Penduduk penduduk 

Sekalli 

   Kimia Tiga 

1 

1 per 5000 1 per 10.000 

Tambahan 
Bulan Penduduk Penduduk 

Sekalli 

  Tabel. 3.6 

   Keterangan: 

*sisa chlor pada outlet reservoir dengan nilai maksimal 1 mg/l dan titil 

terjauh unit distribusi minimal 0,2mg/l 

** Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. 

Tanggung Jawab Pengawasan Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana 

Pengawasan Kualitas Air Minum dalam Pasal 22 berbunyi: 

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah 

bertanggungjawab: 

a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengawasan kualitas air 

minum. 

b. Melakukan pembinaan, pengendalian serta pemantauan terhadap 

pelaksanaan pengawasan. 

Sekali 

 

ditambah 10 

 

sampel 

tambahan 

Sisa chlor* 

Satu 

1 

1 per 

5000 1 per 10.000 

bulan  Penduduk Penduduk 

Sekali 

 

ditambah 10 

 

sampel 

tambahan 
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c. Dalam kondisi khusus dan kondisi sarurat mengambil langkah 

antisipasi atau pengamanan terhadap air. 

d. Memberikan bantuan teknis jika diperlukan. 

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum 

dalam Pasal 23 berbunyi: 

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah provinsi 

bertanggungjawab: 

a. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah pengawasan kualitas air 

minum. 

b. Melakukan pembinaan dalam melaksanakan pengawasan kualitas air 

minum kepada kabupaten/kota. 

c. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah 

antisipasi/pengamanan terhadap air minum di wilayahnya. 

d. Memberikan bantuan teknis jika diperlukan. 

 

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum dalam peraturan 

Pemerintah Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas 

Air Minum dalam Pasal 24 berbunyi: 

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah 

Kabupaten/Kota bertanggungjawab: 

a. Menetapkan laboratorium penguji kualitas air minum. 

b. Menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air minum 

dengan mengacu pada daftar parameter tambahan. 

c. Menyelenggarakan pengawasan kualitas air minum di wilayahnya. 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengawasan kualitas air minum di wilayahnya. 

e. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah 

antisipasi/pengamanan terhadap air minum di wilayahnya. 

Pembiyaan Pengawasan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana 

Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 25 berbunyi: 

(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah harus mengalokasikan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah untuk pembiyayaan pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas 

air minum. 

(2) Selain sumber pembiyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pembiyaan pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas air minum dapat 
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berasal dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Sumber dana pembiyaan pengawasan internal berasal dari penyelenggara 

air minum.  

 

Pencatatan Pelaporan Hasil Pengawasan pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Pencatatan dan pelaporan hasil pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 

2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 26 berbunyi: 

(1) Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan 

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan. 

(2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan 

eksternal kualitas air minum kepada Bupati/walikota setiap 6 (enam) 

bulan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 

(3) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan eksternal kepada 

Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan 

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 

(4) Dalam kondisi khusu dan kondisi darurat, Kepala KKP wajib melaporkan 

pengawasan eksternal kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan 

tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota 

setempat. 

(5) Ketentuan mengenai pencatatn dan pelaporan dilaksanakan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

 

Publikasi terhadap hasil pengawasan terhadap kualitas air minum Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dalam 

Pasal 27 berbunyi: 

(1) Pemerintah daerah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air 

minum di wilayahnya minimal 1 (satu) kali setahun. 

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media 

cetak dan/atau elektronik. 

 

Perusahaan Daerah Air Minum yang melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 
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Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dalam Pasal 

28 berbunyi: 

Apabila penyelenggaraair minum tidak melaksanakan tindak lanjut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dapat mengambil tindak administratif. 

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Peringatan lisan; 

b. Peringatan tertulis; dan 

c. Pelarangan distribusi air minum di wilayahnya. 

 

C. Faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat 

1. Dana Investasi 

Peningkatan pelayanan dan akses air bersih juga dilakukan untuk mendukung 

tercapainya target rencana Milenium Devolopments Goals (MDGs) bidang air 

minum di akhir 2015 menjadi 70% dan meningkat 100% pada tahun 2019 sesuai 

dengan target Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 

2014-2019. Akan tetapi mencapai target tersebut tidak mudah dibutuhkan 

anggaran yang cukup besar yaitu Rp 254 Triliun untuk memenuhi pembiyaan 

tersebut dibutuhkan adanya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan pihak swasta. APBN hanya mampu mencukupi dana sebesar 20%. 

Kemudian 40-50% dari APBD, dan 30% sisanya diharapkan dari pihak swasta. 

Diharapkan 60% masyarakat Indonesia mendapat pelayanan air minum 

perpipaan 40% mendapat non perpipaan yang terlindungi. Ada beberapa prinsip 

yang harus dipenuhi oleh pengusaha sumber daya air minum dan air minum, 

tidak boleh mengganggu hak rakyat atas air, keharusan negara memenuhi hak 

rakyat atas air, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup adanya 

pengawasan dan pengendalian negara, prioritas pengusaha pada BUMN dan 

BUMD, serta penetapan syarat ketat bagi keterlibatan swasta. Dana investasi 

dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu: 
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a) SPAM metro Bandung Jawa Barat Biaya Investasi Rp.518 miliar 

kapasitas 700 liter/detik. 

b) SPAM Karta Mantul (DIY) biaya Investasi Rp.490,7 miliar kapasitas 700 

liter/detik. 

c) SPAM Penet Bali Selatan Biaya Investasi Rp.317,8 miliar kapasitas 300 

liter/detik. 

Melihat sebagaimana keterangan diatas begitu besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah guna pemenuhan kebutuhan air minum bagi 

masyarakat.meskipun demikian air yang diproduksi dan dihasilkan oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum untuk kebutuhan masyarakat belum dapat memenuhi standart air 

minum serta masih menghasilkan air yang baru memenuhi standart air bersih hal ini 

mengacu kepada Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kwalitas 

Air Minum. 

Maka tidak bisa di bayangkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum untuk bisa 

menghasilkan kwalitas air yang benar-benar memenuhi standart air minum. 

2. Dana Operasional 

Dana Operasional Penyediaan dan pengolahan oleh Perusahaan Daerah Air 

Minum Daerah (PDAM) Slawi, Tegal dan Brebes pada bulan September 2017 

yaitu: 

NO  
Kabupaten Bulan Dana Operasional 

Jumlah 

Pelanggan 

1 
Slawi September Rp.2.586.893.552,17 

40.000 

pelanggan 

2 

Tegal 

Kota 

Madya September Rp.970.085.083 

15.000 

pelanggan 

3 Brebes September Rp.1.746.153.147 

27.000 

pelanggan 
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Tabel 3.7 

Untuk dapat memenuhi dan melayani masyarakat akan ketersediaan air 

minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum dalam wilayah penelitian 

memerlukan dana operasional yang cukup tinggi di setiap bulanya seperti 

tersebut dalam tabel diatas.Hal ini pun menurut hasil penelitian dan uji 

laboratorium yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan, dengan dana 

operasional sebesar itu kwalitas air yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh 

masyarakat masih belum memenuhi standart air minum. Maka tentunya akan 

timbul biaya operasional yang sangat tinggi / besar untuk dapat 

menghasilkan mutu air dengan standart air minum. 

3. Tarif Air Minum 

Apabila kita mencermati atas : 

1. Biaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Air 

Minum. 

2. Target pelayanan melalui jaringan perpipaan. 

3. Dana investasi yang ditanam. 

4. Dana operasional yang sangat tinggi. 

Maka melihat hal tersebut diatas Pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air 

Minum belum dapat memenuhi kewajibanya atas pemenuhan akan air minum bagi 

masyarakat, ditambah dengan adanya regulasi sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara 

Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam 

Pasal 3 berbunyi: 

(1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum hatus terjangkau oleh 

daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah 

Minimun Provinsi. 

(2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar 

kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari 

pendapatan masyarakat pelanggan. 



73 
 

(3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif 

diferensasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan. 

Dalam menetapkan tarif air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan 

Tarif Air Minum pada Perusahaan Air Minum dalam Pasal 21 berbunyi: 

(1) Tarif ditetapkanoleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah 

disetujui oleh Dewan Pengawas. 

(2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh 

direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan 

biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data 

pendukung sebagai berikut: 

a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif; 

b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar; 

c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku; 

d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan. 

e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok 

pelanggan yang kurang mampu; dan kajian dampak kenaikan beban 

perbulan kepada kelompok-kelompok pelanggan. 

(3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan 

wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk 

mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada kepala daerah. 

(4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik 

dari pelanggan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan 

secara tertulis kepada kepala daerah melalui badan pengawas. 

(5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat badan pengawas, 

kepala daerah membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara 

tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan 

diterima. 

(6) Berdasarkan penetapan tarif oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap 

pelanggan. 

(7) Direksi malakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada 

masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 20 (tiga puluh) 

hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif. 

Dengan melihat atas : 

a. Investasi yang sangat tinggi. 

b. Memperhitungkan biaya opersional dan pemeliharaan yang sangat besar. 

c. Melihat kemampuan daya beli masyarakat kususnya pelanggan PDAM apabila 

diperhitungkan dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang sangat besar. 
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Maka Pemerintah dalalm hal ini Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah 

Air Minum belum dapat memenuhi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air 

minum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


