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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam rangka upaya pemerintah dalam hal kesehatan warga Negara atas 

ketersediaan air minum,Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Perusahaan 

Daerah Air Minum telah membuat berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan hal 

tersebut diatas. 

Didalam pelaksanaan pemerintah dalam membuat regulasi-regulasi yang 

terkait sebagian besar sudah saling mendukung antara regulasi satu dengan yang lain. 

Hal ini bisa dilihat dari regulasi-regulasi dibawah ini yaitu :  

a. Tentang pengawasan uji kualitas. 

b. Tentang persyaratan kualitas. 

c. Tentang perhitungan dan penetapan tarip air minum. 

Dilihat dari kelengkapan atas regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, 

hal ini sudah dapat dikatakan bahwa regulasi tersebut saling melengkapi ,tidak 

tumpang tindih dan saling mendukung. 

Namum ternyata ada satu regulasi yang menjadi hambatan bagi regulasi yang 

lain guna mewujudkan satu harapan mengenai pemenuhan kesehatan warga negara 

atas ketersediaan air minum, dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 23 tahun 

2006. Bahwasanya tarip mempunyai prinsip ketersediaan dan pengeluaran rumah 

tangga untuk memenuhi standar kebutuhan –kebutuhan pokok air minum tidak 

melampaui 4% dari pendapatan masyarakat. Dapat digaris bawahi melihat hal tersebut 

diatas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air 
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Minum menjadi sangat sulit dan menimbullkan hambatan besar untuk dapat 

memenuhi kewajibannya dikarenakan : 

a. Tarip menjadi sangat rendah. 

b. Pendapatan hanya cukup untuk biaya operasional. 

c. Tidak dapat mencadangkan biaya investasi untuk peningkatan kualitas. 

Dari seluruh  yang telah dikemukakan diatas, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum masih ada harapan untuk 

melaksanakan upaya – upaya sesuai regulasi yang telah berjalan, mengingat banyak 

hal yang bisa mendukung kearah upaya peningkatan kesehatan dalam hal ketersediaan 

air minum bagi warga negara khususnya masyarakat. Harapan-harapan tersebut antara 

lain: 

a. Minat mayarakat yang sangat tinggi atas kebutuhan air minum. 

b. Potensi sumber daya air yang masih sangat besar untuk dieksploitasi. 

c. Ada kesempatan dan peluang merubah regulasi pelaksanaan dalam peraturan 

daerah dengan cara memasukan anggaran peningkatan kualitas air minum 

kedalam komposisi laba perusahaan. 
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B. Saran 

1. Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum 

diharapkan dapat merubah Peraturan Daerah tentang komposisi prosentase 

anggaran dan memasukan anggaran untuk keperluan peningkatan kualitas air 

minum. 

2. Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum untuk 

dapat wajib memberikan informasi serta publikasi atas hasilnya kualitas air 

minum secara berkala sesuai dengan Permenkes nomor 736 tahun 2018 tentang 

Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. 

3. Pemerintah melalui Pemerintah Daerah apabila Perusahaan Daerah Air Minum 

belum bisa melaksanakan upaya peningkatan kualitas air sesuai dengan regulasi 

yang ada, maka diperlukan merubah nama Perusahaan Daerah Air Minum 

menjadi Perusahaan Daerah Air Bersih, agar tidak menimbulkan presepsi yang 

salah atas jenis, bentuk dari kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


