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ABSTRAK
Salah satu Komitmen Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan ikut
e a data ga i MDGs/Deklarasi Mille iu ”. Program MDGs, yang salah satu tujuannya
adalah Memastikan Kelestarian Lingkungan. Salah satu programnya adalah pada kelestarian
pengairan.

Program SPAM IKK dan PAMSIMAS merupakan salah satu program bidang

pengairan, yaitu yang ditujukkan pada penanganan masalah air minum dan sanitasi di
daerah-daerah yang rawan air (daerah kumuh). Tujuan dari kajian ini adalah ingin melihat
seberapa besar manfaat dari Program SPAM IKK dan PAMSIMAS yang dirasakan oleh
masyarakat, sehingga bisa diambil kebijakan untuk di masa yang akan datang dalam hal
penanganannya.
Program SPAM IKK yang ada di Kecamatan Mangunreja maupun Kecamatan Cisayong
sangat baik dilihat dari Ketepatan Produksi,

Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, maupun

ketersediaan jaringan distribusi dan pelayanan.
Program

PAMSIMAS di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja dan Dusun Citepus Desa

Santana Mekar Kecamatan

Cisayong sangat bermanfaat baik dilihat dari Ketepatan Produksi,

Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, maupun ketersediaan in-cash dan in-kind.

DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i
ABSTRAK .............................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................. vi
BAB I
1.1
1.2
1.3
1.4

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PENELITIAN ............................................................................. I-1
IDENTIFIKASI MASALAH ........................................................................................ I-6
TUJUAN .................................................................................................................. I-6
MANFAAT JANGKA PANJANG ................................................................................. I-7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
EVALUASI KINERJA .............................................................................................. II-1
2.1.1
Pengertian Kinerja ................................................................................. II-2
2.1.2
Indikator Kinerja ................................................................................... II-3
2.1.3
Klasifikasi Indikator .............................................................................. II-5
2.1.4
Kedudukan Indikator Kinerja ................................................................ II-6
2.1.5
Persyaratan Indikator Kinerja: SMART ................................................ II-9
2.2
KEBIJAKAN DALAM PROGRAN SPAM IKK DAN PAMSIMAS ............................ II-9
2.2.1
Dasar Hukum Mengenai SPAM IKK .................................................... II-9
2.2.2
Dasar Hukum Mengenai PAMSIMAS ................................................ II-29
2.3
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS) .................................................................................................... II-37
2.3.1
Tujuan dan Sasaran Program ............................................................... II-38
2.3.2
Prinsip Pendekatan .............................................................................. II-39
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
METODOLOGI SURVEY ........................................................................................ III-1
3.2
PARAMETER DAN INDIKATOR ............................................................................. III-8
3.2.1
Parameter Kinerja Manfaat SPAM IKK ............................................... III-8
3.2.2
Parameter Kinerja Manfaat PAMSIMAS ............................................. III-8
3.2.3
Indikator Kinerja Manfaat SPAM IKK................................................. III-9
3.2.4
Indikator Kinerja Manfaat PAMSIMAS ............................................. III-10
3.3
PENGUKURAN KINERJA MANFAAT ................................................................... III-11
3.3.1
Pengukuran Kinerja Manfaat SPAM IKK .......................................... III-11
3.3.2
Pengukuran Kinerja Manfaat PAMSIMAS ........................................ III-15
BAB IV PROGRAM SISTEM PENGEMBANGAN AIR MINUM IBU KOTA KEC.
(SPAM IKK) DAN PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) KABUPATEN TASIKMALAYA
4.1
KABUPATEN TASIKMALAYA ............................................................................... IV-1
4.1.1
Letak Geografis .................................................................................... IV-1
4.1.2
Penduduk .............................................................................................. IV-2
4.1.3
Pemerintahan ........................................................................................ IV-4
4.2
KEADAAN WILAYAH KEC. MANGUNREJA .......................................................... IV-5
4.2.1
Keadaan Geografi ................................................................................. IV-5
4.2.2
Penduduk dan Tenaga Kerja ................................................................. IV-6
4.2.3
Sosial .................................................................................................... IV-7
4.3
KEADAAN WILAYAH KEC. CISAYONG ................................................................ IV-8

iii

4.4

4.5

BAB V
5.1

5.2

4.3.1
Keadaan Geografi ................................................................................. IV-8
4.3.2
Sosial .................................................................................................. IV-10
PROGRAM SISTEM PENGEMBANGAN AIR MINUM IBU KOTA KEC.
(SPAM-IKK) KABUPATEN TASIKMALAYA ....................................................... IV-11
4.4.1
Program Sistem Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK)
Kecamatan Mangunreja ...................................................................... IV-13
4.4.2
Program Sistem Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK)
Kecamatan Cisayong .......................................................................... IV-16
PROGRAM SISTEM PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) KABUPATEN TASIKMALAYA ............ IV-18
4.5.1
Program Sistem Pengembangan Air Minum & Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Ds. Salebu Kec. Mangunreja .... IV-22
4.5.2
Program Sistem Pengembangan Air Minum & Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS) Ds. Santanamekar Kec. Cisayong .......... IV-24

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM SPAM IKK DAN PAMSIMAS
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
PROGRAM SPAM IKK DI KABUPATEN TASIKMALAYA ...................................... V-1
5.1.1
Program SPAM IKK Kecamatan Mangurenja ...................................... V-1
5.1.2
Program SPAM IKK Kecamatan Cisayong .......................................... V-4
PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN TASIKMALAYA .......................................... V-7
5.2.1
Program PAMSIMAS Desa Selebu ....................................................... V-9
5.2.2
Program PAMSIMAS Desa Santanamekar ........................................ V-11

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1
KESIMPULAN ....................................................................................................... VI-1
6.2
SARAN................................................................................................................. VI-2
DAFTAR PUSTAKA
REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Justifikasi Anggaran Penelitian (untuk tahun berjalan)
Lampiran 2: Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
Lampiran 3: Ketersediaan Sarana dan Prasarana penelitian
Lampiran 4: Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti
Lampiran 5: Surat Pernyataan Ketua Peneliti

iv

DAFTAR TABEL
TABEL 1. 1
TABEL 3. 1
TABEL 3. 2
TABEL 4. 1
TABEL 4. 2
TABEL 4. 3
TABEL 4. 4
TABEL 4. 5
TABEL 4. 6
TABEL 4. 7
TABEL 4. 8
TABEL 5.1
TABEL 5.2
TABEL 5.3
TABEL 5.4
TABEL 5.5

PROVINSI YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM LAYAK DI PERKOTAAN DAN
PEDESAAN DI BAWAH STANDAR NASIONAL TAHUN 2010 ........................................... I-3
MATRIKS PENENTUAN BOBOT INDIKATOR MANFAAT SPAM IKK .......................... III-14
MATRIKS PENENTUAN BOBOT INDIKATOR MANFAAT PAMSIMAS ....................... III-19
NAMA-NAMA KECAMATAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA ..................................... IV-5
JUMLAH PERANGKAT, KEDUSUNAN, RW, DAN RT MENURUT DESA TAHUN 2009 .... IV-6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKS RASIO DIRINCI
PER DESA TAHUN 2009 ........................................................................................... IV-6
JUMLAH PERANGKAT, KEDUSUNAN, RW, DAN RT MENURUT DESA TAHUN 2009 .... IV-9
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKS RASIO DIRINCI
PER DESA TAHUN 2009 ......................................................................................... IV-10
TARIF BERDASARKAN KLASIFIKASI KELOMPOK DAN JENIS PELANGAN................... IV-15
PENERAPAN BEBAN TETAP (ABODEMEN) .............................................................. IV-15
DESA-DESA YANG MENDAPAT PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2008–2012 ........................................................................ IV-20
INDIKATOR MANFAAT SPAM IKK KECAMATAN MANGUNREJA ................................................ V-2
INDIKATOR MANFAAT SPAM IKK KECAMATAN CISAYONG ..................................................... V-5
DESA-DESA YANG MENDAPAT PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 2012...................................................................................................... V-8
INDIKATOR MANFAAT PAMSIMAS DESA SELEBU KECAMATAN MANGUNREJA .......V-9
INDIKATOR MANFAAT PAMSIMAS DESA SANTANAMEKAR KECAMATAN
CISAYONG .............................................................................................................. V-11

v

DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2. 1
GAMBAR 2. 2
GAMBAR 3. 1
GAMBAR 3. 2
GAMBAR 3. 3
GAMBAR 3. 4
GAMBAR 4. 1
GAMBAR 4. 2
GAMBAR 4. 3
GAMBAR 4. 4
GAMBAR 4. 5
GAMBAR 4. 6
GAMBAR 4. 7
GAMBAR 4. 8
GAMBAR 4. 9
GAMBAR 4. 10
GAMBAR 4. 11
GAMBAR 4. 12

KEDUDUKAN INDIKATOR KINERJA ................................................................................... II-6
TERMINOLOGI SETIAP TINGKATAN INDIKATOR KINERJA................................................... II-7
KERANGKA PIKIR EVALUASI ANALISA MANFAAT DATA-DATA SPAM IKK ....................III-3
METODOLOGI EV. KINERJA PELAKSANAN DAN MANFAAT ANALISA DATA SPAM IKK ....III-4
KERANGKA PIKIR ANALISA EVALUASI MANFAAT DATA-DATA PAMSIMAS ................III-5
METODOLOGI EV. KINERJA PELAKSANAN & MANFAAT ANALISA DATA PAMSIMAS .....III-6
PETA LOKASI KABUPATEN TASIKMALAYA ..................................................................... IV-1
RESERVOIR DI DS. SUKASARI KEC. SARIWANGI ............................................................ IV-14
KANTOR PDAM UNIT MANGUNREJA ........................................................................... IV-16
RESERVOIR SPAM IKK KEC. CISAYONG ....................................................................... IV-17
RESERVOIR YANG DIDISTRIBUSIKAN KE PELANGAN (KONSUMEN) ................................. IV-17
KANTOR UNIT SPAM IKK KEC. CISAYONG ................................................................. IV-18
SUMBER AIR PAMSIMAS “LKM AL-BAROKAH” DS. SELEBU KEC. MANGUNREJA ...... IV-23
HIDRAN UMUM (HU) “PAMSIMAS AL-BAROKAH” DS. SELEBU KEC. MANGUNREJA .. IV-23
RESERVOIR “PAMSIMAS AL-BAROKAH” DS. SELEBU, KEC. MANGUNREJA ................ IV-24
RESERVOIR PAMSIMAS” MEKAR TIRTA” DS. SANTANA MEKAR KEC. CISAYONG....... IV-25
RESERVOIR PAMSIMAS” MEKAR TIRTA” DS. SANTANA MEKAR KEC. CISAYONG....... IV-26
WATERMETER PAMSIMAS” MEKAR TIRTA” DS. MEKAR WANGI KEC. CISAYONG ...... IV-26

vi

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG PENELITIAN
September 2009 para pemimpin dunia bertemu di New York mengumumkan dan

e a data ga i

Deklarasi Mile iu ”

lingkungan yang kondusif

ya g berisi ko it e

u tuk

e iptaka

dengan cara mempercepat pembangunan manusia

dan

pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan
dan target yang dikenal sebagai tujuan

Pembangunan Millenium Development Goals

(MDGs). Dakam rangka mewujudkan hal itu, kemudian dirumuskan 8 (delapan) target
MDGs. Pencapaian tujuan dan target tersebut bukanlah semata-mata tugas pemerintah
tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Sehingga pencapaian tujuan dan target
MDGs harus menjadi pembahasan seluruh masyarakat.
Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen Indonesia
untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs merupakan acuan penting
dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Lima tahun
terakhir, di tengah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi tahun
1997/1998, Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Dalam lingkungan
global yang kurang mengutungkan tersebut Indonesia secara bertahap terus melakukan
penataan dan pembangunan di segala bidang sebagai suatu wujud dari komitmen Indonesia
untuk bersama-sama dengan masyarakat dunia mencapai tujuan Pembangunan Millenium.
Komitmen Indonesia sebagai salah satu penandatangan MDGs tercermin dalam Garis-garis
Besar Haluan Negara dan Propenas.

Tujua MDGs ya g ketujuh adalah Me astika
dia tara ya

Me uru ka

Kelestaria Li gku ga Hidup”

Hi gga sete gah ya Proporsi Ru ah Ta gga Ta pa Akses

Berkela juta Terhadap Air Mi u

Layak da “a itasi Layak Hi gga Tahu

5” dan

"Mencapai Peningkatan yang Signifikan Dalam Kehidupan Penduduk Miskin Di Permukiman
da Ku uh Mi i al

Juta Pada Tahu

”. Data “use as

9

e u jukka

akses air minum layak perkotaan dan perdesaan meningkat dari 37,73% pada tahun 1993
menjadi 47,71% pada tahun 2009, sedangkan target MDGs untuk air minum

layak

perkotaan dan perdesaan untuk tahun 2015 adalah sebesar 68,87%. Pada tahun 2010 akses
air minum layak perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan sekitar 2%, sedangkan
akses air minum diperdesaan meningkat. Pada tahun 2010 terlihat akses air minum layak
diperdesaan lebih tinggi dibandingkan diperkotaan. Hal ini menandakan pada tahun 2010
terlihat akses air layak diperdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini
menandakan

pada tahun 2010 akses air minum layak di perdesaan lebih mudah

dibandingkan di perkotaan.
Target MDGs untuk bidang Sanitasi hingga tahun 2015 adalah penurunan sebesar
separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap pasilitas Sanitasi dasar dan berkelanjutan
hingga tahun 2015. Akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang layak

terus

meningkat. Data Susenas (2009) menunjukkan peningkatan akses sanitasi layak perkotaan
dan perdesaan meningkat dari 24,81% pada tahun 1993 menjadi 51,19% pada tahun 2009.
Sedangkan target MDGs untuk sanitasi layak perkotaan dan perdesaan untuk tahun 2015
adalah sebesar 62,41%.
Provinsi yang memiliki pencapaian akses air minum layak terbesar pada tahun 2015
adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 80%. Sedangkan Provinsi

yang

pencapaian terkecil adalah provinsi Banten, dan provinsi-provinsi yang di bawah gap akses

air minum tingkat nasional ada 13 provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Jawa Barat, Riau,
Sulawesi Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, NTB, NTT,
Sumtera Barat, Papua Barat, dan Sumatera Selatan.
Tabel 1.1 Provinsi yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Perkotaan dan
Pedesaan Di Bawah Standar Nasional Tahun 2010
No
Provinsi
Persentase (%)
1.

Banten

22,32

2.

Kep. Riau

23,82

3.

Bengkulu

28,23

4.

DKI Jakarta

28,41

5.

Aceh

29,02

6.

Papua

32,42

7.

SulawesiTengah

35,10

8.

Jawa Barat

35,32

9.

Sulawesi Barat

37,44

10.

Lampung

38,07

11.

Kep. Bangka Belitung

38,17

12.

Riau

40,01

13.

Gorontalo

40,09

14.

Kalimantan Tengah

40,55

15.

Sumatera Barat

41,92

16

Kalimantan Timur

43,27

17

Nasional

44,19

Sumber : BPS 2011
Dari ke 16 Provinsi yang akses air minum layak tahun 2010 masih di bawah rata-rata
nasional perdesaan dan perkotaan, terdapat 13 provinsi di perkotaan

yang cakupan

pelayanan akses air minum layaknya di bawah akses air minum layak perkotaan nasional
pada tahun 2010.

Dalam Mencapai MDGs tahun 2015 Kementrian Pekerjaan Umum dan lembaga
terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, yang terkait dengan bidang
pengairan, yaitu : Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang No.7 tahun 2004

tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
18/PRT/M//2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451/K/10/Mem/2000 Tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah
tanah Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.
Dilihat dari penyediaan dana yang disediakan oleh pemerintah dalam hal kegiatan
program air minum dan sanitasi dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang di awali
dari dana pemerintah pusat dan daerah, baru masyarakat menyediakan dana tambahan
(Top Down) dan

yang satu diawali dari penyediaan dana dari masyarakat, kemudian

pemerintah pusat dan Daerah (Botton Up). Salah satu Program bidang air minum dan
sanitasi yang di awali dana dari pemerintah pusat dan Daerah adalah program Sistem
Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK), dan program sumber dana yang
di awali dari masyarakat, lalu kalau sudah masyarakat siap baru pemerintah pusat dan
Daerah meluncurkan dananya adalah program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang akses air minum dan sanitasi
layak pada tahun 2009 dan tahun 2010 di bawah rata-rata nasional, disisi lain merupakan
salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan wilayah yang cukup luas.
Dengan demikian Provinsi Jawa Barat merupakan suatu target dari kedua program (SPAM

IKK dan PAMSIMAS) yang selalu mendapatkan bantuan dana dari kedua program tersebut.
Program SPAM IKK yang diluncurkan kepada Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2008
dialokasikan ke 8 Kabupaten kota, yaitu: Kabupaten Kuningan, Cianjur, Kota Bekasi,
Kabupaten Bogor, Ciamis, Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang. Untuk tahun anggaran
2009 dialokasikan ke 9 Kabupaten/kota, yaitu; Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, Cianjur,
Indramayu, Ciamis, Bogor, Cirebon, Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Untuk tahun
anggaran 2010 Program SPAM IKK di Provinsi Jawa Barat dialokasikan untuk 7 Kabupaten,
yaitu ; Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Bandung, dan Kabupaten
Ciamis.
Program PAMSIMAS yang mulai digulirkan pada tahun 2007 dan terealisasi pada
tahun anggaran 2008, Provinsi Jawa Barat selalu mendapatkan bantuan dana

untuk

program PAMSIMAS. Program PAMSIMAS pada periode tahun anggaran 2008 sampai tahun
anggaran 2010

dialokasikan untuk 5 Kabupaten, yaitu : Kabupaten Garut, Kuningan,

Subang, Sumedang, dan Kabupten Tasikmalaya.
Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang selalu mendapatkan
bantuan dana/program yang diluncurkan untuk penyediaan air minum dan Sanitasi dari
kedua program tersebut. Program SPAM IKK untuk tahun anggaran 2008 dialokasikan untuk
Kecamatan Cisayong, tahun anggaran 2009 untuk Kecamatan Mangunreja, dan untuk tahun
anggaran 2010 adalah Kecamatan Bantarkalong. Sedangkan Untuk Program PAMSIMAS
Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun anggaran 2008 dialokasikan ke dalam salah salah satu
kecamatan, yaitu Mangunreja, pada tahun anggaran 2009 di Kecamatan Bantarkalong, dan
pada tahun 2010 di Kecamatan Cisayong. Dengan demikian kajian penelitian ini akan
mengambil objek di Kabupaten Tasikmalaya dengan Program SPAM IKK dan PAMSIMAS
yang ada di Kecamatan Cisayong, dan Mangunreja.

1.2.

IDENTIFIKASI MASALAH
Program Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK)

didasarkan pada UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan PP No. 16 tahun
2005 Tentang Sistem Penyediaan
menjadi tanggung jawab

Air minum (SPAM) IKK. Penyelenggaraan SPAM IKK

pemerintah

dan pemerintah daerah, sedangkan program

PAMSIMAS diatur pada UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, dengan salah
satu programnya adalah WSLIC-3/PAMSIMAS, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan
penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Prinsip
pendekatan adalah ; berbasis masyarakat, kemitraan, partisifatif, transparansi, tanggap
kebutuhan, penghargaan dan pegembangan, Tepat

mutu, Kesinambungan

dan

keberlanjutan sarana, keberpihakan pada masyarakat miskin, kesetaraan jender, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian bahwa program SPAM IKK kebijakannya berasal
dari pemerintah pusat dan Daerah (Top Down) sedangkan program PAMSIMAS dari
masyarakat lalu Pemerintah Pusat dan Daerah, baru program PAMSIMAS bisa dijalankan
(Botton Up).

Bagaimana keberhasilan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari

dibangunnya program SPAM-IKK yang bersifat Top Down dan program PAMSIMAS yang
bersifat Botton up.

1.3.

TUJUAN

Tujuan dari Analisa Manfaat Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan
(SPAM IKK) dan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
adalah untuk melakukan pengukuran terhadap keberhasilan dan manfaat yang dirasakan
oleh masyarakat, dari kedua program tersebut. Dimana program dana SPAM IKK berasal

dari Pemerintah Pusat dan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ke masyarakat,
sedangkan kalau program PAMSIMAS terlebih dahulu harua ada dana pendampingan dari
masyarakat yang kemudian diusulkan ke tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
1.4. MANFAAT JANGKA PANJANG
Manfaat yang diharapkan dari kajian penelian ini adalah masyarakat bisa merasakan
manfaat dari program SPAM IKK dan PAMSIMAS dan Program MDGs tujuan yang ketujuh
tentang Memastikan Kelestarian Lingkungan program air minum dan sanitasi perkotaan
dan perdesaan pada tahun 2015 DI Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Berkaitan dengan latar belakang penelitian yang sudah dibahas pada Bab
sebelumnya, maka dalam Bab ini akan membahas beberapa pengertian evaluasi kinerja
manfaat sistem pengembangan air minum ibu kota kecamatan (SPAM IKK) dan
Pengembangan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).
2.1. EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja merupakan alat atau perangkat yang dimaksud, untuk mengukur
efektifitas berupa dampak/efeknya pada sasaran serta efisiensinya. Sebagai landasan
operasional, sebelumnya digunakan dasar SK Kepala Bappenas No. 195/Ket/12/1996,
tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan, yang menyebutkan bahwa setiap
departemen/lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk
melaksanakan evaluasi kinerja terhadap proyek-proyek pembangunan yang merupakan
tanggung jawabnya.

Selanjutnya Inpres No. 7/1999 menegaskan tentang pentingnya

pengukuran terhadap pelaksanaan kontrak kinerja untuk mengetahui capaian kinerja yang
dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa
disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam perkembangannya, aspek yang
dievaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran
(output) dan hasil (outcome) seperti tercantum pada PP No. 39 Tahun 2006 pasal 1 ayat 3.
”Evaluasi ki erja adalah bagia dari

a aje e pe ba gu a ,

erupaka suatu proses

yang sistematis dalam mendapatkan informasi kinerja dan mengkaji hasil, manfaat dan
dampak program/kegiatan untuk digunakan sebagai tindakan koreksi dan umpan balik dalam

pengambilan keputusan pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan
kaji ula g progra /kegiata ”.
Berdasarkan periode evaluasi, evaluasi kinerja dibagi menjadi 3 periode:
1.

Evaluasi kinerja triwulan (3 bulan) adalah evaluasi kinerja yang dilaksanakan sekurangkurangnya setiap 3 bulan, yang merupakan evaluasi pelaksanaan satuan kerja pada 3
bulan yang lalu pada tahun anggaran yang berlangsung, sebagai masukan bagi
pelaksanaan kegiatan dan atau perubahan program/kegiatan pada tahun anggaran
berjalan.

2.

Evaluasi kinerja tahunan adalah evaluasi kinerja yang dilaksanakan setelah berakhirnya
tahun anggaran, dengan mengkaji keluaran program untuk memeriksa pencapaian dan
target tahunan maupun target lima tahunan (jangka menengah) sebagai masukan bagi
penyusunan program tahun anggaran yang akan datang.

3.

Evaluasi kinerja 5 tahunan, adalah evaluasi kinerja pada saat berakhirnya masa program
jangka menengah (5 tahun) dengan mengkaji keluaran dan hasil, manfaat serta dampak
program untuk mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan program serta masukan
bagi penyusunan program jangka menengah berikutnya.

2.1.1.

Pengertian Kinerja

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang kinerja:
1.

Kinerja

adalah

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi (LAN, 1999:3)

2.

Amanat PP No. 8 Tahun 2006), kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas terukur.

3.

Amanat PP No. 6 Tahun 2008, kinerja adalah capaian atas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/
atau dampak.

4.

Bates dan Holton (1995); perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena
itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara
mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor.

2.1.2.

Indikator Kinerja

Ada beberapa pengertian indikator yang dikenal dewasa ini, yaitu:
1. Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan
yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981).
2. Indikator adalah statistik dan hal normatif yang menjadi perhatian kita yang dapat
membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, dan berimbang
terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dan suatu masyarakat (Departemen
Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika Serikat, 1969).
3. Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita
tentang suatu keadaan tertentu, dapat 4 sehingga digunakan untuk mengukur perubahan
(Green, 1992).
Secara ringkas indikator dapat diartikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Ada dua kata kunci penting dalam pengertian tersebut di atas adalah pengukuran
dan perubahan. Untuk mengukur tingkat hasil suatu kegiatan digunakan "indikator" sebagai
alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam beberapa
kegiatan, mungkin tidak relevan mengukurnya dengan ukuran kuantitatif untuk mengambil
suatu keputusan. Monitoring dilakukan terhadap indikator kunci guna dapat mengetahui
penyimpangan atau prestasi yang dicapai.
Kinerja (Performance) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil, ada tiga
indikator yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu
responsivenes, responsibility dan accountability (levine dkk, 1995), ditambah lagi dengan
produktivitas dan kualitas pelayanan (Agus Daryanto, 1995). Dengan demikian indikatorindikator tersebut antara lain :
1.

Produktivitas, adalah dengan melihat kuantitas produk atau jasa yang dihasilkan
organisasi dengan menilai dari dokumen-dokumen yang tersedia di organisasi tersebut
untuk membandingkan sumber daya yang dipergunakan dengan hasil-hasil yang
diperoleh,

2.

Kualitas layanan, yaitu dengan melihat laporan dan dokumen-dokumen penilaian
penggunaan jasa atau masyarakat dan juga mengenai pelayanan yang diberikan,

3.

Responsivitas, hal ini menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam misi dan
tujuannya, dapat dperoleh dari data sejenis kegiatan dan program organisasi dan
kebutuhan masyarakat,

4.

Responsibilitas, melihat pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai dengan prinsipprinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi yang eksplisit
ataupun implisit,

5.

Akuntabilitas, melihat seberapa kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada pejabat
politik yang dipilih oleh rakyat.
Menurut George M Selim dan Sally Awoodward (Willcoks & Harrow, 1992) ukuran

kinerja organisasi di sektor publik, adalah:
1.

Workload/demand/volume pelayanan yang menunjukan seberapa banyak volume
output atau pelayanan yang disediakan

2.

Ukuran ekonomi yang menunjukan apakah penyelenggaraan lebih murah daripada
yang direncanakan

3.

Ukuran efisiensi yang menunjukan hasil perbandingan biaya atau input yang digunaan
dengan hasil yang dicapai

4.

Ukuran efektivitas, menunjukan perbandingan antara output yang seharusnya dengan
output yang dihasilkan

5.

2.1.3.

Equity, menunjukan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang dilaksanakan.

Klasifikasi Indikator
Sistem klasifikasi indikator didasarkan atas kerangka kerja yang logis dimana

kontinuitas masukan (input) pada akhirnya mengarah pada keluaran (outcomes).
1. Indikator input merujuk pada sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan
aktivitas al: personel, alat/fasilitas, informasi, dana, peraturan/kebijakan.
2. Indikator proses adalah memonitor tugas atau kegiatan yang dilaksanakan.
3. Indikator output: mengukur hasil meliputi cakupan, termasuk pengetahuan, sikap, dan
perubahan perilaku yang dihasilkan oleh tindakan yang dilakukan. Indikator ini juga
disebut indicator effect.

4. Indikator outcome: dipergunakan untuk menilai perubahan atau dampak (impact) suatu
program, perkembangan jangka panjang termasuk perubahan status kesehatan
masyarakat/penduduk.

2.1.4.

Kedudukan Indikator Kinerja
Kedudukan indikator kinerja pada proses pembangunan meliputi semua proses

pembangunan tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan
evaluasi. Skema kedudukan indikator kerja dan terminologi setiap tingkatan disajikan pada
gambar-gambar berikut ini.
Gambar 2.1
Kedudukan Indikator Kinerja

Gambar 2.2
Terminologi Setiap Tingkatan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Input
1.

Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,
material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

2.

Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya
yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan

Indikator Kinerja Output
1.

Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana
sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan
suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi
dengan baik dan terukur.

2.

Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Indikator Kinerja Outcome
1.

Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran.

2.

Indikator outcome lebih utama daripada Sekedar output. Walaupun produk telah
berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.

3.

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin
menyangkut kepentingan banyak pihak.

4.

dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah
diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Benefit
1.

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator
hasil/outcome.

2.

Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam
jangka menengah dan panjang.

3.

Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat
diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana, dll.)

Indikator Kinerja Dampak
Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga
baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak
menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek
makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

2.1.5.

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

1.

SPESIFIC-jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

2.

MEASUREABLE-(“What gets measured gets managed”): indikator kinerja yang
ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya.

3.

ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

4.

RELEVANT (information needs of the people who will use the data): indikator kinerja
harus sesuai dengan ruang lingkup program.

5.

TIMELY-(collected and reported at the right time to influence many manage decision):
indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat
pada waktu.

2.2.

KEBIJAKAN DALAM PROGRAN SPAM IKK DAN PAMSIMAS

1.

Dasar Hukum Mengenai SPAM IKK

1.1.

Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Bahasan di dalam Undang-Undang ini lebih mengacu kepada kebutuhan utama
masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan jaminan air bersih.
Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat secara adil, maka berdasarkan hal tersebut negara menjamin
hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan
melakukan pengaturan hak atas air.
Penggunaan hak atas air dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengatur
pemakaian air agar sesuai dengan kebutuhan dan keperluan baik yang wajib memperoleh
izin maupun yang tidak wajib izin. Dalam hal ini hak guna air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna

pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik

penggunaan

air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun
penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.
Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi
sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila
persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan
air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti
dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.
Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan
dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi dijamin oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi
perseorangan dan pertanian rakyat tersebut termasuk hak untuk mengalirkan air dari atau
ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pemerintah atau
pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi
ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan dengan tetap menjaga
terpeliharanya ketertiban dan ketentraman.

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih
menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak
yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih
bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal serta
dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. Berdasarkan pertimbangan tersebut
undang-undang ini lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan

kelompok

masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang
mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Selain menyinggung atas hak guna air, dalam Undang-Undang ini juga
menyebutkan bahwa air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat secara alami
keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal
batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat
hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan
air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Sejalan dengan perkembangan
jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi
lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan
meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang
utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan
sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu :
a. Wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai
strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
b. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
c. Wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
Di samping itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan pengelolaan
sumber daya air kepada pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain sepanjang
kewenangan yang ada belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau oleh pemerintah di
atasnya. Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air tersebut termasuk
mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas peruntukan, penyediaan, penggunaan, dan
pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan tetap dalam kerangka
konservasi dan pengendalian daya rusak air.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah
sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan
sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan
asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas
kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian,
serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut
kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air.
Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat
dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya
diberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula
dalam

proses

perencanaan,

pelaksanaan

konstruksi,

operasi

dan

pemeliharaan,

pemantauan serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.
Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk konservasi sumber
daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang disusun
secara terkoordinasi berbasis wilayah sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam
penyusunan program pengelolaan sumber daya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam
rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. Rencana pengelolaan sumber

daya air

tersebut termasuk rencana penyediaan sumber daya air dan pengusahaan sumber daya air.
Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat
dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan di atas semua
kebutuhan lainnya. Karena keberagaman ketersediaan sumber daya air dan jenis
kebutuhan sumber daya air pada suatu tempat, urutan prioritas penyediaan sumber daya
air untuk keperluan lainnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan
fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup. Pengusahaan sumber daya
air yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama
antara keduanya, dengan tujuan untuk tetap mengedepankan prinsip pengelolaan yang
selaras antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air.
Pengusahaan sumber daya air pada tempat tertentu dapat diberikan kepada
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bukan pengelola sumber daya air,
badan usaha swasta dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pengusahaan yang telah
disusun melalui konsultasi publik dan izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah.
Pengaturan mengenai pengusahaan sumber daya air dimaksudkan untuk mengatur dan
memberi alokasi air baku bagi kegiatan usaha tertentu. Pengusahaan sumber daya air
tersebut dapat berupa pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah
satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air
minum, perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, pembangkit
listrik tenaga air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi,
seperti air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau air untuk pencucian
hasil eksplorasi bahan tambang. Kegiatan

pengusahaan dimaksud tidak termasuk

menguasai sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai
dengan alokasi yang ditetapkan dan menggunakan sebagian sumber air untuk keperluan
bangunan sarana prasarana yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan sarana
prasarana pada situ. Pengusahaan sumber daya air tersebut dilaksanakan sesuai dengan
rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang
telah ditetapkan.
Air dalam siklus hidrologis dapat berupa air yang berada di udara berupa uap air
dan hujan; di daratan berupa salju dan air permukaan di sungai, saluran, waduk, danau,
rawa, dan air laut; serta air tanah. Air laut mempunyai karakteristik yang berbeda dan

memerlukan adanya penanganan serta pengaturan tersendiri, sedangkan untuk air laut
yang berada di darat tunduk pada pengaturan dalam undang-undang ini. Pemanfaatan air
laut di darat untuk keperluan pengusahaan, baik melalui rekayasa teknis maupun alami
akibat pengaruh pasang surut, perlu memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan harus
mendapat izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenangnya,
serta berdasarkan prosedur dan standar perizinan menurut pedoman teknik dan
administrasi yang telah ditetapkan.
Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan,
penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air, pada prinsipnya, wajib menanggung
biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban ini tidak berlaku bagi
pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta
keselamatan umum. Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air
untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan
sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk menanggung biaya
pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi tersier.
Undang-undang ini disusun secara komprehensif yang memuat pengaturan
menyeluruh tidak hanya meliputi bidang pengelolaan sumber daya air, tetapi juga meliputi
proses pengelolaan sumber daya air. Mengingat sumber daya air menyangkut kepentingan
banyak sektor, daerah pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi, dan
merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, Undang-Undang ini
menetapkan perlunya dibentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang
beranggotakan wakil dari pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun
nonpemerintah.

Wadah

koordinasi

tersebut

dibentuk

pada

tingkat nasional dan

provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah sungai dibentuk sesuai
dengan kebutuhan.

Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai kepentingan
instansi, lembaga, masyarakat, dan para

pemilik kepentingan

daya air lainnya dalam pengelolaan sumber daya

(stakeholders)

sumber

air, terutama dalam merumuskan

kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air, serta mendorong peningkatan peran
masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya wadah

koordinasi tersebut secara teknis mendapatkan bimbingan Pemerintah dalam hal ini
kementerian yang membidangi sumber daya air.
Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air selain penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia diperlukan

penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan.

Selanjutnya, terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupan,
masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan, sedangkan terhadap berbagai
sengketa sumber daya air, masyarakat dapat mencari penyelesaian sengketa, baik dengan
menempuh cara melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas
perkembangan permasalahan sumber daya air; menempatkan air dalam dimensi sosial,
lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; mewujudkan pengelolaan sumber daya air
yang terpadu; mengakomodasi tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah; memberikan
perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat; mewujudkan
mekanisme dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air
yang lebih demokratis, perlu dibentuk undang-undang baru sebagai pengganti Undangundang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

1.2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dalam Peraturan Pemerintah ini Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjelaskan
bahwa salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah
satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, hal ini perlu
dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan
dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah
Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan
menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat
kuantitas, dan syarat kontinuitas.
Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan
Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga.
Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapantahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi,
pengoperasian/pengelolaan,

pemeliharaan

dan

rehabilitasi

serta

pemantauan

dan

evaluasi.
Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi

meliputi Prasarana dan Sarana (PS) air

limbah dan persampahan. Sistem ini dikembangkan untuk pemenuhan standar pelayanan
sanitasi masyarakat guna ikut menjaga perlindungan air baku. Penyediaan PS air limbah
dapat dilakukan melalui sistem setempat dan/atau terpusat. Penyediaan PS persampahan
dikembangkan dengan prinsip pendekatan sampah sebagai sumber daya dan penanganan
sampah sedekat mungkin dengan sumber timbulan sampah.
Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur yaitu BUMN,
BUMD, koperasi, badan usaha, dan masyarakat. Agar diperoleh suatu hasil penanganan

sistem yang memberikan pelayanan optimal, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu
dan bersinergi antarsektor, antardaerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha. Tujuan
dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam hal ini untuk merubah perilaku
masyarakat untuk menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan
pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal.
Selain melibatkan unsur Pemerintah dan masyarakat, dalam Peraturan Pemerintah
ini, mengenai pengembangan SPAM ini juga melibatkan Badan Pendukung Pengembangan
SPAM yang diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan
pengembangan SPAM serta dapat meningkatkan iklim investasi yang lebih baik.
Dilihat dari segi atau unsur pembiayaan pengembangan SPAM dalam PP ini
menyebutkan bahwa pembiayaan atau dana yang diperlukan untuk membangun,
memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik diperoleh dari berbagai
unsur yaitu Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai timbal balik atas jasa pelayanan
penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dilaksanakan, pelanggan dikenakan biaya
atas tarif atau retribusi. Penetapan tarif atau retribusi yang mencerminkan tarif konsumen
sebagai harga dari jasa pelayanan yang efisien dilakukan oleh penyelenggara atas
persetujuan berbagai pihak yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1.3.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Tentang

Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan bahwa maksud dan tujuan dari pengaturan
dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah,
pemerintah daerah, penyelenggara, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengelolaan SPAM untuk:

a.

mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan
harga terjangkau;

b.

mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa
pelayanan;

c.

mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan

d.

mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

Selain daripada hal tersebut untuk segmentasi atau ruang lingkup pengaturan
penyelenggaraan pengembangan SPAM dalam Peraturan Menteri ini meliputi SPAM dengan
jaringan perpipaan yang mencakup:
a.

Perencanaan pengembangan SPAM yang terdiri dari penyusunan:
-

Rencana Induk Pengembangan SPAM,

-

Studi Kelayakan Pengembangan SPAM, dan

-

Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM;

b.

Pelaksanaan Konstruksi SPAM;

c.

Pengelolaan SPAM;

d.

Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM; dan

e.

Pemantauan dan Evaluasi SPAM.

Khusus untuk pengaturan penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana
dimaksud, dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib menyusun Kebijakan dan Strategi
Pengembangan SPAM Daerah yang mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan SPAM dan peraturan pemerintah yang berlaku, Kebijakan dan Strategi
Pengembangan SPAM Daerah antara lain memuat rencana strategis dan program
pengembangan SPAM. Rencana strategis dan program pengembangan SPAM sebagaimana
disebutkan memuat:
a.

Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai
perkembangannya;

b.

Garis besar sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;

c.

Garis besar rencana pembagian wilayah administratif menjadi satu atau lebih
wilayah pelayanan sesuai potensi air baku dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) baik wilayah pelayanan dengan jaringan perpipaan maupun wilayah
pelayanan dengan bukan jaringan perpipaan;

d.

Indikasi

program

pengembangan

untuk

setiap

rencana

wilayah

pelayanan

berdasarkan urutan prioritas;
e.

Kriteria dan standar pelayanan di wilayah administratif kabupaten atau kota;

f.

Indikasi keterpaduan program dengan pengembangan prasarana dan sarana
sanitasi yang merupakan dampak penggunaan air minum untuk wilayah pelayanan
yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan;

g.

Indikasi alternatif pembiayaan dan pola investasi untuk wilayah pelayanan
yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan; serta

h.

Indikasi pengembangan kelembagaan untuk wilayah pelayanan yang dianggap
strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan.
Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau Prasarana dan Sarana

Sanitasi, Pemerintah Daerah mengutamakan kerjasama antar daerah. Dalam

hal

penyusunan rencana strategi dan program pengembangan SPAM, Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah harus mengikutsertakan penyelenggara SPAM dan para pemangku
kepentingan dalam bentuk konsultasi publik.
Rencana induk pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (1520 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada
satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama
sistem beserta dimensi-dimensinya. Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana
dimaksud dapat berupa :
a.

Rencana induk pengembangan SPAM di Dalam Satu Wilayah Administrasi Kabupaten
atau Kota;

b.

Rencana induk pengembangan SPAM Lintas Kabupaten dan/atau Kota;

c.

Rencana induk pengembangan SPAM Lintas Provinsi.
Sedangkan untuk rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten dan/atau

kota disusun atas dasar dengan memperhatikan kebijakan dan strategi daerah masingmasing kabupaten atau kota yang telah ditetapkan serta kesepakatan antar kabupaten
dan/atau kota terkait dengan memberitahukan kepada pemerintah provinsi terkait.
Untuk penyusunan rencana induk pengembangan SPAM dalam PERMEN PU ini dengan
memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi sejak dari
sumber air hingga unit pelayanan. Dalam hal ini Keterpaduan tersebut diwujudkan dalam
bentuk gambar rencana induk yang memuat antara lain lokasi-lokasi prasarana dan
sarana SPAM beserta prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka perlindungan dan
pelestarian air. Sedangkan untuk periode perencanaan rencana induk pengembangan SPAM
untuk program jangka panjang 15-20 tahun, rencana

induk

pengembangan

SPAM

tersebut harus dikaji ulang setiap 5 tahun atau dapat dirubah bila ada hal-hal
khusus

dengan memperhatikan

perkembangan

penataan

ruang

wilayah

nasional,

provinsi, dan/atau kabupaten atau kota. Untuk rencana induk pengembangan SPAM di
dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota ditetapkan oleh kepala daerah
bersangkutan melalui Surat Keputusan sedangkan untuk rencana

induk pengembangan

SPAM lintas kabupaten dan/atau kota ditetapkan oleh Gubernur dengan didukung oleh
Surat Keputusan Bersama kepala daerah masing-masing. Rencana induk pengembangan
SPAM lintas provinsi ditetapkan oleh Menteri dan didukung oleh Surat Keputusan
Bersama Kabupaten/Kota terkait dengan diketahui masing-masing provinsi.
Untuk studi kelayakan pengembangan SPAM dalam PERMEN PU ini disebutkan bahwa
suatu

studi

untuk mengetahui

tingkat kelayakan

usulan

pembangunan

sistem

penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari beberapa aspek yakni
Aspek

teknis

Finansial.

teknologis, Lingkungan, Sosial, Budaya, Ekonomi, Kelembagaan, dan

Studi kelayakan pengembangan SPAM tersebut disusun berdasarkan:
a. Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana yang telah ditetapkan;
b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi,
kelembagaan, dan finansial; serta
c. Kajian sumber pembiayaan.
Studi kelayakan pengembangan SPAM dalam PERMEN PU ini berupa:
a. Studi Kelayakan Lengkap
Kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh
SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi,
teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan
lebih besar dari 10.000 jiwa.
b. Studi Kelayakan Sederhana
Kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian SPAM yang
mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan
lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai
dengan 10.000 jiwa.
c. Justifikasi Teknis dan Biaya
Untuk studi kelayakan yang dimaksud dalam PERMEN PU ini dapat disusun oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Selain daripada hal
tersebut penyusunan studi kelayakan dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia
jasa. Khusus untuk penyusunan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa
harus

melalui

proses

pengadaan

jasa

sesuai

dengan peraturan perundangan yang

berlaku serta harus memiliki ijin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dari sudut penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan secara terpadu
dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi baik air limbah maupun persampahan

sejak dari penyiapan rencana induk pengembangan SPAM sampai dengan operasi dan
pemeliharaan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian air. Keterpaduan
pengembangan dilaksanakan sekurang-kurangnya pada tahap perencanaan. Keterpaduan
pada tahap perencanaan tersebut paling tidak mempertimbangkan :
a. Untuk daerah dengan kualitas air tanah dangkal yang baik serta tidak terdapat
pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan, maka pengelolaan sanitasi dilakukan
dengan sistem sanitasi terpusat;
b. Untuk permukiman dengan kepadatan 300 orang/Ha atau lebih, di daerah dengan daya
dukung lingkungan yang rendah meskipun penyediaan air minum dilayani dengan
sistem perpipaan, pengelolaan sanitasi menggunakan sistem sanitasi terpusat.
Sedangkan untuk pelaksanaan

konstruksi

SPAM

dilakukan

berdasarkan

hasil

perencanaan teknis. Tahapan pelaksanaan konstruksi SPAM adalah sebagai berikut:
a. Persiapan pelaksanaan konstruksi;
b. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan uji material;
c. Uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (trial run);
d. Uji coba sistem instalasi pengolahan air (Commissioning Test);
e. Masa pemeliharaan; dan
f. Serah terima pekerjaan.
Kegiatan pelaksanaan konstruksi SPAM harus memperhatikan Rencana Mutu
Kontrak/Kegiatan (RMK) dan (Rencana K3 Kontrak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun
oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. Pengelolaan

SPAM

dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM yang telah terbangun siap untuk
dioperasikan dengan membentuk organisasi penyelenggara SPAM. Pengelolaan SPAM
tersebut meliputi:
a. Kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan;
b. Kegiatan administrasi dan kelembagaan.

Penyelenggara dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPAM
berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan
sosialisasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Dalam rangka efisiensi dan
efektifitas pengelolaan SPAM, maka dapat dilakukan kerjasama antar pemerintah daerah.
Pengelolaan SPAM harus memenuhi standar pelayanan minimal dan memenuhi syarat
kualitas sesuai peraturan menteri kesehatan yang berlaku, serta pelayanan secara penuh
24 jam per hari. Pengelolaan SPAM harus berdasarkan kaidah sistem akuntansi air minum
Indonesia.
Untuk kegiatan
memenuhi

pengoperasian

dilaksanakan

sekurang-kurangnya

untuk

kebutuhan standar pelayanan minimal air minum kepada masyarakat.

Pengoperasian sarana SPAM melalui jaringan perpipaan bertujuan untuk menjalankan,
mengamati dan menghentikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada
keseluruhan dan/atau sebagian unit yang meliputi:
a. Unit air Baku meliputi :
- Jumlah air baku yang disadap tidak boleh melebihi izin pengambilan air baku dan
sesuai jumlah yang direncanakan menurut tahapan perencanaan.
- Apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan, maka air
yang disadap harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih ada sisa untuk
pemeliharaan lingkungan di hilir sumber.
- Penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap debit dan kualitas air baku.
b. Unit Produksi meliputi :
- Tujuan pengoperasian unit produksi adalah mengolah air baku sesuai dengan debit yang
direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi syarat kualitas, sehingga
siap didistribusikan.
- Kegiatan

pengoperasian

meliputi

kegiatan

persiapan

pelaksanaan operasi serta pemantauan proses pengolahan.

sebelum

pengoperasian,

c. Unit Distribusi meliputi :
- Tujuan

pengoperasian

pengolahan ke seluruh
sehingga

standar

unit

distribusi

adalah

jaringan distribusi

pelayanan

berupa

untuk

sampai

kuantitas,

mengalirkan

di

semua unit

kualitas

dan

air

hasil

pelayanan,

kontinuitas

yang

dikehendaki dapat tercapai.
- Kegiatan

pengoperasian

meliputi

kegitan

persiapan

sebelum

pengoperasian,

pelaksanaan operasi serta pemantauan unit distribusi.
d. Unit Pelayanan meliputi kegiatan

pelayanan

untuk

domestik

yaitu

sambungan

rumah, sambungan halaman, hidran umum dan terminal air, dan nondomestik yaitu
industri kecil, industri besar, restoran, hotel, perkantoran, rumah sakit, dan hidran
kebakaran.
Pemanfaatan air minum hasil pengoperasian SPAM harus dilakukan secara
efisien dan efektif yang terdiri dari kegiatan pemanfaatan sarana sambungan rumah,
hidran umum dan hidran kebakaran. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat untuk kebutuhan
domestik dan nondomestik. Pemanfaatan dilaksanakan oleh penyelenggara SPAM untuk
kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.
Dari sisi Pengelolaan, SPAM dilaksanakan

oleh

penyelenggara

berupa

BUMN,

BUMD, koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat, yang khusus bergerak di bidang air
minum. Selain daripada hal tersebut penyelenggara Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum (BLU) - Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini kelembagaan penyelenggara air
minum

dapat berdiri

sendiri atau bekerjasama

antar

lembaga-lembaga terkait.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM oleh koperasi dan BUS dilaksanakan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku. Kelembagaan penyelenggara air minum sekurangkurangnya harus memiliki:

a. Organisasi yang meliputi struktur organisasi kelembagaan dan personil pengelola
unit SPAM, dan
b. Tata laksana yang meliputi uraian tugas pokok dan fungsi, serta pembinaan karir
pegawai penyelenggara SPAM
Kelembagaan penyelenggara SPAM harus dilengkapi dengan sumber daya manusia
yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Kelembagaan penyelenggara harus disiapkan dan dibentuk sebelum SPAM selesai
dibangun agar SPAM dapat langsung beroperasi. Kegiatan

kelembagaan dapat dimulai

setelah adanya izin/kerjasama antara penyelenggara dengan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah. Penyelenggara

menyampaikan

laporan

kinerja

penyelenggaraan

pengembangan SPAM kepada pemerintah satu kali dalam satu bulan sebagai berikut:
a.

Penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan laporan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota;

b.

Penyelenggara tingkat Provinsi menyerahkan laporan kepada Pemerintah Provinsi;
dan

c.

Penyelenggara tingkat Nasional menyerahkan laporan kepada Direktorat Jenderal
Cipta Karya.
Pengaturan pelaporan yang telah ditetapkan dalam PERMEN PU ini menyebutkan

bahwa penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan
SPAM kepada Menteri melalui BPP SPAM selambat-lambatnya satu kali dalam tiga bulan.
BPP SPAM menyampaikan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM
yang diterimanya kepada Menteri sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dengan
tembusan

kepada

Direktur Jenderal Cipta Karya. Laporan

evaluasi kinerja disertai

dengan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan
kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM. Penyelenggara menyampaikan
laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang
kepada pemerintah daerah dengan tembusan BPP SPAM. Berdasarkan peraturan ini maka

dapat dilihat ketentuan-ketentuan baku yang harus dilakukan dan dilaksanakan untuk
seluruh kegiatan pelaksanaan SPAM. Dalam hal ini mulai dari maksud dan tujuan sampai
dari mekanisme pelaporan harus sesuai dengan ketentuan dan ketetapan peraturan
perundangan.
2. Dasar Hukum Mengenai PAMSIMAS
2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Undang-Undang ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri
atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan
efisiensi

dan

efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat.
Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi,
fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya
lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh
Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat
setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam
penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan
penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus
diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara
adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan
efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada
suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD,
sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada
Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya
dalam rangka Tugas Pembantuan.
Sumber-sumber

pendanaan

pelaksanaan

Pemerintahan

Daerah

terdiri

atas

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan
Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari
hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan, dll.
Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas Desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang
bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU),
dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu
Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi
kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan
ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang
utuh.

Undang-Undang ini juga mengatur hibah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam
negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang
dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
Selain hibah, Undang-Undang ini juga mengatur pemberian Dana Darurat kepada Daerah
karena bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi
dengan dana APBD. Di samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan Dana Darurat pada
Daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu Daerah yang mengalami krisis keuangan
berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat,
Pemerintah

dapat

memberikan

Dana

Darurat

kepada

Daerah

tersebut

setelah

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa Daerah dilarang melakukan
pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat
dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini
dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam
kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, Pinjaman Daerah tidak hanya
dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi
juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun
tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka
pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok muatan
Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
a. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;
b. Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;

c. Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi
Khusus menjadi Dana Bagi Hasil;
d. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum;
e. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus;
f. Penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat;
g. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjaman Daerah, termasuk Obligasi
Daerah;
h. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
i. Penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
j. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam Undang-Undang ini dipertegas dengan
pemberian sanksi.

2.2. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 1451
K/10/Mem/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan
Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral
Berdasarkan Keputusan Menteri ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa asas untuk
pengelolaan air bawah tanah yang ditetapkan dalam KEPMEN ini yakni meliputi :
a.

fungsi sosial dan nilai ekonomi;

b.

kemanfaatan umum;

c.

keterpaduan dan keserasian;

d.

keseimbangan;

e.

kelestarian;

f.

keadilan;

g.

kemandirian;

h.

transparansi dan akuntabilitas publik.
Untuk teknis pengelolaan air bawah tanah ini mengacu atau berlandaskan pada satuan

wilayah cekungan air bawah tanah. Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang berada di
dalam satu wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan untuk

Pengelolaan

cekungan

air

Kabupaten/Kota ditetapkan

bawah

tanah

yang

melintasi

wilayah

oleh

masing-masing Gubernur atau

Propinsi

atau

Bupati/Walikota

berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi
dan fasilitasi dari Gubernur. Teknis pengelolaan air bawah tanah dilakukan melalui tahapan
beberapa kegiatan :
a.

inventarisasi;

b.

perencanaan pendayagunaan;

c.

konservasi;

d.

peruntukan pemanfaatan;

e.

perizinan;

f.

pembinaan dan pengendalian;

g.

pengawasan.
Khusus untuk kegiatan Inventarisasi yang merupakan bagian dari tahapan

pengelolaan air tersebut meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi,
evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah, dalam hal ini seluruh
kegiatan tersebut juga masih meliputi :
a.

sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer;

b.

kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);

c.

karakteristik akuifer, dan potensi air bawah tanah;

d.

pengambilan air bawah tanah;

e.

data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.
Kegiatan inventarisasi air bawah

tanah dilakukan dengan memperhatikan

kepentingan umum dan Pemerintah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk
pengembangan terpadu air bawah tanah dan pemanfaatannya. Dari segi pelaksanaannya
untuk inventarisasi air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah ini air
bawah tanah dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Sedangkan untuk
perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan

dan perlindungan air bawah tanah dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
dan melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah, lingkungan keberadaannya
dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah,
maka didalam KEPMEN ini ditetapkan adanya kajian dan perencanaan dalam upaya
konservasi air bawah tanah.

Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas

kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air bawah tanah,serta
lingkungan keberadaannya. Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada :
a.

kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;

b.

kajian kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);

c.

perencanaan pemanfaatan;

d.

informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.
Dalam upaya konservasi air bawah tanah ini dilakukan juga pemantauan terhadap

perubahan muka dan mutu air bawah tanah melalui sumur pantau. Penetapan jaringan
sumur pantau dalam

satu cekungan air bawah tanah lintas Propinsi dan atau

Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan
dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi Gubernur. Bupati/Walikota sesuai lingkup
kewenangan masing-masing menetapkan jaringan sumur pantau pada cekungan air bawah
tanah dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
Untuk jenis urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk
keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain. Urutan
prioritas peruntukan air bawah tanah yang telah ditetapkan dalam peraturan ini adalah
sebagai berikut :
a.

air minum;

b.

air untuk rumah tangga;

c.

air untuk peternakan dan pertanian sederhana;

d.

air untuk industri;

e.

air untuk irigasi;

f.

air untuk pertambangan;

g.

air untuk usaha perkotaan;

h.

air untuk kepentingan lainnya.
Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah yang telah ditetapkan

dalam peraturan ini masih dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan
kondisi setempat.

Peruntukan pemanfaat air bawah tanah ditetapkan oleh Gubernur,

Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing
melakukan upaya pembinaan pendayagunaan pengambilan air bawah tanah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dalam rangka
kegiatan eksplorasi air bawah tanah, pengeboran dan atau

penurapan mata air,

pengambilan air bawah tanah dan pencemaran serta kerusakan lingkungan air bawah tanah
dilakukan oleh Bupati/Walikota dan masyarakat. Bupati/Walikota menangguhkan setiap
pengambilan air bawah tanah yang mengganggu keseimbangan air bawah tanah setempat
dan atau terjadinya kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Berdasarkan peraturan ini maka dapat dilihat bahwa pengelolaan sumber daya air
merupakan tanggung jawab bersama, meskipun apabila dilihat dari sisi birokrasi yang
paling utama sebagai pilar terdepan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan
pada akhirnya masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat pun harus mempunyai
rasa memiliki, menjaga, mengatur dan mengelola kualitas air bawah tanah sehingga
tingkat keberlangsungan atau keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat
khususnya air bersih dapat berjalan dan dapat dinikmati untuk waktu yang cukup panjang.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya air bawah tanah
merupakan investasi jangka panjang dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

2.3.

PENYEDIAAN
(PAMSIMAS)

AIR

MINUM

DAN

SANITASI

BERBASIS

MASYARAKAT

Berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, maka
pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada
masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi.
Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk
miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan
mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai
investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada
masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun
investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya
manusia.
Salah satu program dan aksi nyata pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah
WSLIC-3/PAMSIMAS. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan penyediaan air
minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam
menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan
lingkungan. Ruang lingkup kegiatan Program WSLIC-III/PAMSIMAS mencakup 5 (lima)
komponen proyek diantaranya :
1)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;

2)

Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;

3)

Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;

4)

Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan

5)

Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.
Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan

berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat dan dilakukan melalui pendekatan yang

tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). Dalam hal ini,
keterkaitan antara keberlangsungan program dalam menyediakan sarana dan kegiatankegiatan yang masyarakat inginkan dapat memberikan efek positif kepada masyarakat
untuk bersedia berkontribusi dan membiayai, dapat mengelola dan memelihara sehingga
terbentuk rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kegiatan yang dilakukan dan
mengelola secara sukarela.
Pendekatan ini dilakukan agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam
menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah
dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat dan
lingkungan sekolah.

2.3.1. Tujuan dan Sasaran Program
Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum
dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal
dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Secara lebih rinci program Pamsimas
bertujuan untuk:
1)

Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;

2)

Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sani-tasi yang
berkelanjutan;

3)

Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah
maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis
masyarakat;

4)

Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan
prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (periurban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan
akses layanan air minum dan sanitasi.
2.3.2. Prinsip Pendekatan
Berdasarkan latar belakang dan tujuan dari pembentukan program PAMSIMAS ini terdapat
beberapa prinsip pendekatan pelaksanaan program yang diantaranya adalah sebagai
berikut :
a)

Berbasis masyarakat.
Seluruh proses perencanaan kegiatan Pamsimas seperti pemilihan kebutuhan air

dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat
tidak terkecuali kaum perempuan. Hal ini sebagai pengejawantahan atas pemenuhan
kebutuhan/ permintaan (demand) masyarakat atas layanan air minum dan sanitasi,
sehingga diharapkan sarana dan prasarana yang terbangun dipelihara dan dikelola secara
berkelanjutan oleh masyarakat.
b)

Kemitraan,
Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat setempat

dalam penyelenggaraan kegiatan Pamsimas, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai
fasilitator.
c)

Partisipatif,
Artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan Pamsimas mulai

dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
d)

Transparansi.
Penyelenggaraan kegiatan Pamsimas dilakukan bersama dengan masyarakat dan

seluruh kegiatan dapat diakses data/informasinya melalui media oleh masyarakat dan
seluruh stakeholder.

e)

Tanggap kebutuhan.
Penyelenggaraan kegiatan Pamsimas berdasarkan kebutuhan masyarakat akan

layanan air minum, sanitasi, dan kesehatan, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk memberikan pilihan dan hak bersuara dalam keseluruhan
tahapan kegiatan Pamsimas.
f)

Penghargaan dan pengembangan.
Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) Pamsimas merupakan penghargaan

sekaligus

sebagai

upaya

untuk

mengembangkan

kesadaran

masyarakat

dalam

memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan pada masyarakat miskin dan
orang-orang rentan dan terisolasi (IVP / indigenous and vulnerable people) dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan layanan air minum dan
sanitasi lingkungan serta praktik hidup bersih dan sehat.
g)

Tepat mutu
Artinya pelaksanaan yang berkualitas. Semua prasarana yang dibangun harus

memenuhi rancangan/disain dan standar teknik yang ditetapkan, dengan menggunakan
bahan-bahan yang berkualitas.
h)

Kesinambungan dan keberlanjutan sarana.
Sarana yang dibangun dapat menyediakan air minum secara kontinyu dengan

kualitas yang dapat diterima (baik dari sudut pandang pengguna maupun pemerintah) dan
memenuhi kebutuhan kuantitas domestik, serta masyarakat turut serta memelihara sarana
tersebut agar tetap berfungsi.
i)

Keberpihakan pada masyarakat miskin,
Artinya orientasi kegiatan dalam proses maupun pemanfaatan berguna bagi

masyarakat miskin

Kesetaraan jender,

j)

Artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan,
seperti halnya laki-laki, untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemeliharaan/pengelolaan kegiatan di masyarakat.
Dapat dipertanggungjawabkan.

k)

Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal tepat
sasaran, tepat waktu, tepat pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan.
Cakupan program Pamsimas ini adalah 3.960 Desa/Kelurahan untuk periode
pelaksanaan program 5 (lima) tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Selain itu,
terdapat tambahan sasaran program replikasi pemerintah daerah dan masyarakat sebanyak
506 Desa/Kelurahan.
Komponen kegiatan program Pamsimas terdiri dari kegiatan, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;
a.

Dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kegiatan advokasi bagi
pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan)
dan masyarakat untuk meningkatkan layanan air minum dan sanitasi, termasuk
upaya peningkatan alokasi anggaran penyediaan air minum dan sanitasi berbasis
masyarakat, dan mendorong munculnya inovasi kesinambungan pengelolaan dan
operasional layanan pasca konstruksi dalam jangka panjang.

b. Pengembangan program pelatihan bagi Fasilitator Masyarakat dalam melakukan
pendampingan dalam pembuatan RKM di tingkat masyarakat; mengembangkan
program pelatihan (kesehatan, community development / social inclusion, dan
teknis penyediaan air minum dan sanitasi) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
untuk mendukung proses CDD (community driven development) dan pendampingan
Fasilitator Masyarakat; dan pengarusutamaan (mainstreaming) pendekatan CDD
untuk pengembangan pemberian layanan air minum dan sanitasi; serta penguatan

manajemen program kepada unit manajemen dan pelaksana proyek, tim koordinasi
proyek,

tim

evaluasi

RKM

(Rencana

Kerja

Masyarakat);

pengembangan

pedoman/petunjuk, manual dan pelatihan untuk penguatan manajemen proyek dan
peran pemerintah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dandesa/kelurahan)
dalam pengelolaan dan operasional pasca konstruksi.
2.

Peningkatan Kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Layanan Sanitasi;
a. Dukungan pelaksanaan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
b. Program marketing sanitasi (menciptakan permintaan dan menguatkan pasar lokal
dalam merespon permintaan improved sanitation), promosi perilaku hidup bersih
dan sehat
c. Peningkatan sanitasi dan kesehatan di sekolah
d. Promosi kebersihan dan kesehatan lingkungan serta monitoring target pemberian
layanan air minum dan sanitasi MDGs kabupaten/kota.

3.

Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;
Penyiapan dan implementasi pembangunan sarana air minum dan sanitasi umum di
masyarakat dan sekolah, terdiri dari pembangunan sarana air minum yang improved
untuk wilayah perdesaan atau sarana sanitasi komunal yang improved untuk wilayah
peri-urban, dan sarana sanitasi sekolah.

BAB III
METODE PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Evaluasi
Kinerja Manfaat Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) dan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), maka lingkup
kegiatan secara garis besar antara lain meliputi :


Mengumpulkan dan menstrukturkan data-data pelaksanaan program SPAM IKK dan
PAMSIMAS, termasuk data pengelolaan aset;



Melakukan kunjungan ke daerah studi dalam rangka pengumpulan data-data
pelaksanaan di lapangan agar memperoleh data yang lebih detail untuk analisis
mendalam;



Melakukan analisis terhadap data pelaksanaan program SPAM IKK dan PAMSIMAS;



Melakukan evaluasi pelaksanaan dan manfaat program SPAM IKK dan Pamsimas;

3.1. Metodologi survey
1.

SUMBER DATA

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui survei lapangan. Data
primer akan diperoleh melalui instrument kuesioner
Data sekunder diperoleh dari data-data yang tersedia di Departemen Pekerjaan
Umum, Departemen Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Departemen dan Dinas
yang terkait air minum dan sanitasi maupun sumber-sumber lainnya yang
relevan dari berbagai institusi.
2. PENGUMPULAN DATA
Alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan disebut
instrumen. Setiap instrumen akan digunakan untuk mengumpulkan data dengan
karakteristik yang berbeda. Adapun alat dalam memperoleh data dan informasi
(instrumen) adalah sebagai berikut :

a. Kuesioner
b. Observasi Lapangan
c. Kajian Literatur/Dokumen
d. Indepth Interview
e. Dokumentasi/Foto
3. PEDOMAN SURVEY (KUESIONER)
Kerangka pengukuran yang merupakan konsep survei selanjutnya dituangkan
dalam instrumen berupa:
a)

Kuesioner untuk rumah tangga/masyarakat

b) Kuesioner untuk lembaga.

3.2. Metodologi Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah kombinasi antara analisis data
kuantitatif dan data kualitatif/deskriptif Gambar 3.1. uraian sbb :

Menentukan parameter dari masingmasing indikator pelaksanaan program.
Indikator kinerja pelaksanaan:
1.
10.
7.
4.
2.
11.
8.
5.
3.
12.
9.
6.

Input
Output
Outcome

EVALUASI KINERJA
PELAKSANAAN

EVALUASI
KINERJA
SPAM IKK

1.
10. Input:
7.
4.
- Dana
- DED dan FS
- Lokasi sasaran
- Komitmen Pemda
8.
11. Output:
2.
5.
- Sesuai dengan spesifikasi yang
ada di juklak/juknis
- Ketepatan jadwal
3.
9.
12. Outcome:
6.
- Jumlah penerima manfaat

Model evaluasi kinerja pelaksanaan:

Penentuan alat/
mekanisme pengambilan
data

RBME (Result Based Monitoring &
Evaluation):
Membandingkan antara realisasi dengan
rencana
Interpretasi hasil pengukuran:
85% - 100% : Sangat Baik
70% - < 85% : Baik

METODOLOGI
Model evaluasi kinerja manfaat:
EVALUASI
KINERJA
MANFAAT

Analisis perbandingan/ komparatif:

Indikator kinerja manfaat:
1.
13.
9.
5. Keberfungsian
2.
14.Kesesuaian
10.
6.
3.
15.Kebermanfaatan utk
11.
7.
masyarakat
4.
16.Keberlanjutan
12.
8.

Menentukan bobot
untuk masingmasing indikator
dengan
menggunakan
metode AHP

Menentukan parameter dari
masing-masing indikator
pelaksanaan program
1.
13. Keberfungsian:
9.
5.
(lihat gambar 3.4)
2.
14. Kesesuaian:
10.
6.
(lihat gambar 3.4)
3.
15.
11.
7. Kebermanfaatan utk masy.:
(lihat gambar 3.4)
4.
16. Keberlanjutan
12.
8.
(lihat gambar 3.4)

Penentuan alat/
mekanisme
pengambilan
data

Membandingkan antara sebelum
dengan sesudah program
Interpretasi hasil pengukuran (skor
total/ indeks tingkat manfaat:
8,5 – 10 : Sangat Bermanfaat
7,0 – 8,5 : Bermanfaat
5,5 – 7,0 : Cukup Bermanfaat

Gambar 3.1.
Kerangka Pikir Evaluasi Analisa Manfaat Data-Data SPAM IKK
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LEVEL
1

LEVEL
2

LEVEL
3

TUJUAN UTAMA/
GOAL

Air minum
 Ketepatan produksi (lt/det)
 Kualitas air minum
- Ketersediaan peralatan
Laboratorium/ bahan-bahan kimia
desinfektan
 Kuantitas
- Kesesuaian dengan rencana
terbangun
 Kontinuitas (jam/hari)
- Tekanan air
- Ketersediaan peralatan Mekanikal
Elektrikal, PLN, Genset dan panel2
 Ketersediaan Jaringan distribusi dan
pelayanan.

KEBERMANFAATAN UNTUK
MASYARAKAT

KESESUAIAN

KEBERFUNGSIAN









Kesesuaian dengan Renstra
2005-2009 dan Renstra 20102015;
Kesesuain RPIJM;
SR terpasang (unit);
Kesesuaian dengan NSPK
/NSPM
(dokumen
perencanaan serta harga
satuan;
Ketepatan sasaran;
Ketepatan lokasi.




Kemudahan untuk mendapat
akses air minum
Biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh air minum

KEBERLANJUTAN

 Adanya lembaga pengelola
(SDM tersedia, terlatih, dll)

 Ketersediaan alokasi dana
untuk OM.

 Pengembangan PEMDA

Gambar 3.2.
Metodologi Evaluasi Kinerja Pelaksanan & Manfaat Analisa Data SPAM IKK
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Menentukan parameter dari masingmasing indikator pelaksanaan program.
Indikator kinerja pelaksanaan:
13. Input
14. Output
15. Outcome
EVALUASI KINERJA
PELAKSANAAN

EVALUASI
KINERJA
pamsimas

13. Input:
- Dana
- DED dan FS
- Lokasi sasaran
- Komitmen Pemda
14. Output:
- Sesuai dengan spesifikasi yang
ada di juklak/juknis
- Ketepatan jadwal
15. Outcome:
- Jumlah penerima manfaat

Model evaluasi kinerja pelaksanaan:

Penentuan alat/
mekanisme pengambilan
data

RBME (Result Based Monitoring &
Evaluation):
Membandingkan antara realisasi dengan
rencana
Interpretasi hasil pengukuran:
85% - 100% : Sangat Baik
70% - < 85% : Baik

METODOLOGI
Model evaluasi kinerja manfaat:
EVALUASI
KINERJA
MANFAAT

Analisis perbandingan/ komparatif:

Indikator kinerja manfaat:
17. Keberfungsian
18. Kesesuaian
19. Kebermanfaatan utk
masyarakat
20. Keberlanjutan

Menentukan bobot
untuk masingmasing indikator
dengan
menggunakan
metode AHP

Menentukan parameter dari
masing-masing indikator
pelaksanaan program
17. Keberfungsian:
(lihat gambar 3.4)
18. Kesesuaian:
(lihat gambar 3.4)
19. Kebermanfaatan utk masy.:
(lihat gambar 3.4)
20. Keberlanjutan
(lihat gambar 3.4)

Penentuan alat/
mekanisme
pengambilan
data

Membandingkan antara sebelum
dengan sesudah program
Interpretasi hasil pengukuran (skor
total/ indeks tingkat manfaat:
8,5 – 10 : Sangat Bermanfaat
7,0 – 8,5 : Bermanfaat
5,5 – 7,0 : Cukup Bermanfaat

Gambar 3.3.
Kerangka Pikir Analisa Evaluasi Manfaat Data-Data PAMSIMAS
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TUJUAN UTAMA/
GOAL

LEVEL
1

KEBERFUNGSIAN

KESESUAIAN

KEBERMANFAATAN UNTUK
MASYARAKAT

LEVEL
2

LEVEL
3

Air minum
 Ketepatan produksi (lt/det)
 Kualitas air minum
- Ketersediaan peralatan
Laboratorium/ bahan-bahan kimia
desinfektan
 Kuantitas
- Kesesuaian dengan rencana
terbangun
 Kontinuitas (jam/hari)
- Tekanan air
- Ketersediaan peralatan Mekanikal
Elektrikal, PLN, Genset dan panel2
 Ketersediaan dana (in-cash dan in-kind
serta APBD).

- Kesesuaian dengan Renstra
2005-2009 dan Renstra 20102015;
- Kesesuain RPIJM;
- SR terpasang (unit);
- Kesesuaian dengan NSPK
/NSPM (dokumen
perencanaan serta harga
satuan;
- Ketepatan sasaran;
- Ketepatan lokasi.

-

Kemudahan untuk mendapat
akses air minum

-

Biaya yang dikeluarkan
memperoleh air minum

KEBERLANJUTAN

 Adanya lembaga pengelola
(KSM
 Ketersediaan alokasi dana
untuk OM
 Pengembangan PEMDA

Gambar 3.4.
Metodologi Evaluasi Kinerja Pelaksanan & Manfaat Analisa Data PAMSIMAS
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a.

Analisis RBME
Metode Results-Based Monitoring & Evaluation/RBME ini merupakan suatu
metode yang bermanfaat untuk:
- Mengukur seberapa baiknya kinerja suatu organisasi/instasi pemerintah;
- Merupakan suatu management tool;
- Mengukur dengan menekankan pada penilaian pencapaian.

EK 

Realisasi
x100%
Rencana

- Sangat baik jika, EK = 85% - 100%
- Baik

jika, EK = 70% - < 85%

- Cukup

jika, EK = 55% - < 70%

- Kurang baik jika, EK = < 55%

Sumber: Penilaian evaluasi kinerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala
Lembaga Administrasi Negara No. 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sedangkan interval penilaian

terdapat

pada

modul sosialisasi

sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
b. Analisis Perbandingan (Komparatif)
Yaitu perbandingan indikator manfaat prasarana air bersih antara sebelum
dan sesudah dilaksanakannya SPAM IKK di masing-masing lokasi sasaran.

3.3. PARAMETER DAN INDIKATOR
3.3.1.

Parameter Kinerja Manfaat SPAM IKK
Parameter Evaluasi Kinerja Manfaat Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota
Kecamatan (SPAM IKK) adalah sebagai berkut :
a)

Keberfungsian, yaitu: berfungsinya hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan;

b) Kesesuaian, yaitu: kesesuaian pembangunan yang telah dilaksankan terhadap
dokumen perencanaan;

c)

Kebermanfaatan untuk masyarakat, yaitu: manfaat yang diperoleh oleh
masyarakat terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;

d) Keberlanjutan, yaitu: tingkat keberlanjutan pembangunan yang telah
dilaksanakan.

3.3.2.

Parameter Kinerja Manfaat PAMSIMAS
Parameter Evaluasi Kinerja Manfaat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS) adalah sebagai berkut :
a)

Keberfungsian, yaitu: berfungsinya hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan;

b) Kesesuaian, yaitu: kesesuaian pembangunan yang telah dilaksankan terhadap
dokumen perencanaan;
c)

Kebermanfaatan untuk masyarakat, yaitu: manfaat yang diperoleh oleh
masyarakat terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;

d) Keberlanjutan, yaitu: tingkat keberlanjutan pembangunan yang telah
dilaksanakan.

3.3.3. Indikator Kinerja Manfaat SPAM IKK
Indikator Evaluasi Kinerja Manfaat Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota
Kecamatan (SPAM IKK) adalah sebagai berkut :
a) Keberfungsian, indikator yang diukur adalah
 Ketepatan produksi (lt/det);
 Kualitas air minum;
 Kuantitas;

 Kontinuitas (jam/hari);

 Ketersediaan Jaringan distribusi dan pelayanan.

b) Kesesuaian, indikator yang diukur adalah

 Kesesuaian dengan Renstra 2005-2009 dan Renstra 2010-2015;
 Kesesuain RPIJM;

 SR terpasang (unit);

 Kesesuaian dengan NSPK /NSPM (dokumen perencanaan serta harga satuan;

 Ketepatan sasaran;
 Ketepatan lokasi.

c) Kebermanfaatan Untuk Masyarakat, indikator yang diukur adalah
 Kemudahan untuk mendapat akses air minum;

 Biaya yang dikeluarkan memperoleh air minum.

d) Keberlanjutan, indikator yang diukur adalah




Adanya lembaga pengelola;
Ketersediaan alokasi dana untuk OM;
Pengembangan PEMDA.

3.3.4. Indikator Kinerja Manfaat PAMSIMAS
a) Keberfungsian, indikator yang diukur adalah
 Ketepatan produksi (lt/det);
 Kualitas air minum;
 Kuantitas;

 Kontinuitas (jam/hari);

 Ketersediaan dana (in-cash, in kind dan APBD).

b) Kesesuaian, indikator yang diukur adalah

 Kesesuaian dengan Renstra 2005-2009 dan Renstra 2010-2015;

 Kesesuain RPIJM;

 Kesesuaian dengan NSPK / NSPM (dokumen perencanaan serta harga satuan;
 Ketepatan sasaran;
 Ketepatan lokasi.

c) Kebermanfaatan Untuk Masyarakat, indikator yang diukur adalah
 Kemudahan untuk mendapat akses air minum;

 Biaya yang dikeluarkan memperolah air minum.
d) Keberlanjutan, indikator yang diukur adalah
 Adanya lembaga pengelola;

 Ketersediaan alokasi dana untuk OM;
 Pengembangan PEMDA.

3.4. PENGUKURAN KINERJA MANFAAT
3.4.1. Pengukuran Kinerja Manfaat SPAM IKK
Pengukuran kinerja manfaat SPAM IKK adalah memperbandingkan indikator
manfaat prasarana air bersih antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya SPAM
IKK di masing-masing lokasi sasaran, yaitu :
I.

Keberfungsian (bobot 29%)
No.
1

Kriteria dan Indikator

3

4

Skor

Ketepatan produksi (lt/det) (bobot 22%)
Kapasitas yang terbangun

2

Uraian

Skor = (realisasi/rencana) * 10

Kualitas air minum (bobot 21%)

Sangat baik

Terjadi perubahan pada air
menjadi tidak berasa, tidak bau
dan tidak kotor

10

Baik

Terjadi perubahan pada air
dalam 2 kondisi dari kombinasi
tidak berasa, tidak bau dan tidak
kotor

8

Cukup

Terjadi perubahan pada air
dalam 1 kondisi dari tidak berasa
atau tidak bau atau tidak kotor

6

Kurang

Tidak mengalami perubahan

4

Kurang Sekali

Tidak/Belum Beroperasi

2

Sangat Baik

Lebih dari 60 lt/orang/hari

10

Baik

Sama dengan 60 lt/orang/hari

8

Kurang

Kurang dari 60 lt/orang/ hari

4

Kurang Sekali

Belum Beroperasi

2

Kuantitas (bobot 14%)

Kontinuitas (bobot 19%)

5

II.

Sangat baik

Terjadi peningkatan jam operasi
lebih dari 50% (>50%)

10

Baik

Terjadi peningkatan jam operasi
kurang dari 50% (< 50%)

8

Sama

Tidak terjadi peningkatan jam
operasi

6

Kurang

Terjadi penurunan jam operasi

4

Kurang Sekali

Tidak/Belum Beroperasi

2

Ketersediaan jaringan distribusi dan pelayanan (bobot 24%)
Sangat Baik

Sudah dilaksanakan

10

Kurang baik

Belum dilaksanakan

4

Kesesuaian (bobot 15%)

No.
1

2

3

Kriteria dan Indikator

Uraian

Skor

Kesesuaian terhadap Renstra 2005-2009 dan 2010-2014 (bobot 8%)
Sangat Baik

Sebanyak 85% - 100% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

10

Baik

Sebanyak 70% - 84% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

8

Cukup

Sebanyak 55% - 69% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

6

Kurang

< 55% program/ krgiatan sesuai
dengan Renstra

4

Kesesuaian terhadap RPIJM (bobot 8%)
Sangat Baik

Sebanyak 85% - 100% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

10

Baik

Sebanyak 70% - 84% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

8

Cukup

Sebanyak 55% - 69% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

6

Kurang

< 55% program/ krgiatan sesuai
dengan Renstra

4

SR terpasang (unit) (bobot 20%)

4

5

6

Sangat Baik

SR terpasang seluruhnya dari
kapasitas terbangun kurang dari
3 tahun

10

Baik

SR terpasang seluruhnya dari
kapasitas terbangun sama dengan
3 tahun

8

Cukup Baik

SR terpasang seluruhnya dari
kapasitas terbangun lebih dari 35 tahun

6

Kurang Baik

SR terpasang seluruhnya dari
kapasitas terbangun lebih dari 5
tahun

4

Kesesuaian terhadap NSPK/ NSPM
Sangat Baik

Sesuai dengan DED yang
direncanakan

10

Kurang Baik

Tidak sesuai dengan DED yang
direncanaan

4

Ketepatan sasaran (bobot 26%)
Sangat Baik

Tepat sasaran

Kurang Baik

Tidak tepat sasaran

10

Ketepatan lokasi (bobot 24%)
Sangat Baik

Tepat lokasi

10

Kurang Baik

Tidak tepat lokasi

4

III. Kebermanfaatan untuk masyarakat (bobot 31%)
No.
1

Kriteria dan Indikator

Uraian

Skor

Kemudahan untuk mendapatkan akses air minum (bobot 44%)
Sangat Mudah

Memperoleh air dengan
menghemat waktu lebih dari 50%

10

Mudah

Memperoleh air dengan
menghemat waktu kurang dari
50%

8

Tidak ada perubahan waktu
dalam memperoleh air minum

6

Sama saja

2

Lama

Meperoleh air lebih lama dari
sebelumnya

4

Buruk

Tidak/Belum beroperasi

2

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh air minum (bobot 56%)
Sangat Murah

Biaya yang dikeluarkan > 50%
lebih murah dari sebelumnya

10

Murah

Biaya yang dikeluarkan ≤ 50%
lebih murah dari sebelumnya

8

Cukup Murah

Tidak ada perubahan biaya yang
dikeluarkan

6

Mahal

Biaya yang dikeluarkan lebih
mahal dari sebelumnya

4

Buruk

Tidak/Belum Beroperasi

2

IV. Keberlanjutan (bobot 25%)
No.
1

2

3

Kriteria dan Indikator

Uraian

Skor

Keberadaan lembaga pengelola (bobot 36%)
Sangat Baik

Ada kelembagaan

10

Kurang Baik

Tidak ada kelembagaan

4

Ketersediaan alokasi dana untuk OM (bobot 42%)
Sangat Baik

Ada dana untuk OM

10

Kurang Baik

Tidak ada dana untuk OM

4

Pengembangan oleh PEMDA (bobot 22%)
Sangat Baik

PEMDA melakukan
pengembangan jaringan
perpipaan atau kapasitas
produksi

10

Kurang Baik

PEMDA belum melakukan
pengembangan jaringan atau
kapasitas produksi

4

Tabel 3.4.
Matriks penentuan bobot indikator manfaat SPAM IKK

Ketentuan pemberian nilai :
Nilai total = 0,29 x Keberfungsian + 0,15 x Kesesuaian + 0,31 x Kebermanfaatan
untuk masyarakat + 0,25 x Keberlanjutan

Keberfungsian = 0,22 x (A) + 0,21 x (B) + 0,14 x (C) + 0,19 x (D) + 0,24 (E)
A :

Ketepatan produksi

B :

Kualitas

C :

Kuantitas

D :

Kontinuitas

E :

Ketersediaan jaringan distribusi dan pelayanan

Kesesuaian = 0,08 x (F) + 0,08 x (G) + 0,20 x (H) + 0,15 x (I) + 0,26 x (J) + 0,24 x (K)
F :

Kesesuaian terhadap renstra

G :

Kesesuaian terhadap RPIJM

H :

SR terpasang

I :

Kesesuaian terhadap NSPK/NSPM

J :

Kesesuaian sasaran

K :

Kesesuaian lokasi

Kebermanfaatan untuk masyarakat = 0,44 x (L) + 0,56 x (M)
L :

Kemudahan untuk mendapatkan air minum

M :

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh air minum

Keberlanjutan = 0,36 x (N) + 0,42 x (O) + 0,22 x (P)
N :

Adanya lembaga pengeloa

O :

Ketersediaan dana untuk alokasi OM

P :

Pengembangan oleh PEMDA

Catatan:






3.4.2.

Sangat Bermanfaat

jika, Total Score = 8,5 – 10

Bermanfaat

jika, Total Score = 7,0 – 8,4

Cukup Bermanfaat

jika, Total Score = 5,5 – 6,9

Kurang Bermanfaat

jika, Total Score = < 5,5

Pengukuran Kinerja Manfaat PAMSIMAS
Pengukuran kinerja manfaat PAMSMAS adalah memperbandingkan indikator
manfaat prasarana air bersih antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya
PAMSIMAS di masing-masing lokasi sasaran, yaitu :
I.

Keberfungsian (bobot 27%)
No.
1

Kriteria dan Indikator
Ketepatan produksi (lt/det) (bobot 18%)

Uraian

Skor

No.

Kriteria dan Indikator
Kapasitas yang terbangun

2

3

4

5

Uraian

Skor

Skor = (realisasi/rencana) * 10

Kualitas air minum (bobot 18%)

Sangat baik

Terjadi perubahan pada air
menjadi tidak berasa, tidak bau
dan tidak kotor

10

Baik

Terjadi perubahan pada air
dalam 2 kondisi dari kombinasi
tidak berasa, tidak bau dan tidak
kotor

8

Cukup

Terjadi perubahan pada air
dalam 1 kondisi dari tidak berasa
atau tidak bau atau tidak kotor

6

Kurang

Tidak mengalami perubahan

4

Kurang Sekali

Tidak/Belum Beroperasi

2

Sangat Baik

Lebih dari 60 lt/orang/hari

10

Baik

Sama dengan 60 lt/orang/hari

8

Kurang baik

Kurang dari 60 lt/orang/ hari

4

Kurang Sekali

Tidak/Belum Beroperasi

2

Sangat baik

Terjadi peningkatan jam operasi
lebih dari 50% (>50%)

10

Baik

Terjadi peningkatan jam operasi
kurang dari 50% (< 50%)

8

Sama

Tidak terjadi peningkatan jam
operasi

6

Kurang

Terjadi penurunan jam operasi

4

Kurang Sekali

Tidak/Belum Beroperasi

2

Kuantitas (bobot 14%)

Kontinuitas (bobot 23%)

Ketersediaan (in-cash dan in-kind) (bobot 27%)
Sangat Baik

Tersedia dan besarnya memenuhi
syarat

10

No.

II.

Kriteria dan Indikator

Uraian

Skor

Baik

Tersedia dan besarnya belum
memenuhi syarat

8

Kurang Baik

Belum tersedia

4

Kesesuaian (bobot 13%)

No.
1

2

3

4

Kriteria dan Indikator

Uraian

Skor

Kesesuaian terhadap Renstra 2005-2009 dan 2010-2014 (bobot 20%)
Sangat Baik

Sebanyak 85% - 100% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

10

Baik

Sebanyak 70% - 84% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

8

Cukup

Sebanyak 55% - 69% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

6

Kurang

< 55% program/ krgiatan sesuai
dengan Renstra

4

Kesesuaian terhadap RPIJM (bobot 18%)
Sangat Baik

Sebanyak 85% - 100% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

10

Baik

Sebanyak 70% - 84% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

8

Cukup

Sebanyak 55% - 69% program/
kegiatan sesuai dengan Renstra

6

Kurang

< 55% program/ krgiatan sesuai
dengan Renstra

4

Kesesuaian terhadap NSPK/ NSPM (bobot 17%)
Sangat Baik

Sesuai
dengan
direncanakan

DED

yang

10

Kurang Baik

Tidak sesuai dengan DED yang
direncanakan

4

Ketepatan sasaran (bobot 22%)
Sangat Baik

Tepat sasaran

10

No.

Kriteria dan Indikator
Kurang Baik

5

Uraian

Skor

Tidak tepat sasaran

Ketepatan lokasi (bobot 23%)
Sangat Baik

Tepat lokasi

10

Kurang Baik

Tidak tepat lokasi

4

III. Kebermanfaatan untuk masyarakat (bobot 33%)
No.
1

2

Kriteria dan Indikator

Uraian

Skor

Kemudahan untuk mendapatkan akses air minum (bobot 35%)
Sangat Mudah

Memperoleh
air
dengan
menghemat waktu lebih dari 50%

10

Mudah

Memperoleh
air
dengan
menghemat waktu kurang dari
50%

8

Sama saja

Tidak ada perubahan waktu
dalam memperoleh air minum

6

Lama

Meperoleh air lebih lama dari
sebelumnya

4

Buruk

Tidak/Belum Beroperasi

2

Biaya yang dikeluarkan untuk mendapat air (bobot 65%)
Sangat Murah

Biaya yang dikeluarkan > 50%
lebih murah dari sebelumnya

10

Murah

Biaya yang dikeluarkan ≤ 50%
lebih murah dari sebelumnya

8

Cukup Murah

Tidak ada perubahan biaya yang
dikeluarkan

6

Mahal

Biaya yang dikeluarkan
mahal dari sebelumnya

4

Buruk

Tidak/Belum Beroperasi

IV. Keberlanjutan (bobot 27%)

lebih

2

No.
1

2

3

Kriteria dan Indikator

Uraian

Skor

Keberadaan lembaga pengelola (bobot 47%)
Sangat Baik

Ada kelembagaan

10

Kurang Baik

Tidak ada kelembagaan

4

Ketersediaan alokasi dana untuk OM (bobot 35%)
Sangat Baik

Ada dana untuk OM

10

Kurang Baik

Tidak ada dana untuk OM

4

Pengembangan oleh PEMDA (bobot 18%)
Sangat Baik

PEMDA
pengembangan
perpipaan
atau
produksi

melakukan
jaringan
kapasitas

10

Kurang Baik

PEMDA
belum
melakukan
pengembangan jaringan atau
kapasitas produksi

4

Tabel 3.4.
Matriks penentuan bobot indikator manfaat PAMSIMAS

Ketentuan pemberian nilai :
Nilai total =

0,27 x Keberfungsian + 0,139 x Kesesuaian + 0,33 x
Kebermanfaatan untuk masyarakat + 0,27 x Keberlanjuan

Keberfungsian = 0,22 x (A) + 0,07 x (B) + 0,25 x (C) + 0,14 x (D) + 0,06 (E)

A : Ketepatan produksi
B : Kualitas
C : Kuantitas
D : Kontinuitas
E : Ketersediaan in-cash dan in-kind

Kesesuaian = 0,20 x (F) + 0,18 x (G) + 0,17 x (H) + 0,22 x (I) + 0,23 x (J)

F : Kesesuaian terhadap Renstra
G : Kesesuaian terhadap RPIJM
H : Kesesuaian terhadap NSPK/NSPM
I : Kesesuaian sasaran
J : Kesesuaian lokasi

Kebermanfaatan untuk masyarakat = 0,35 x (K) + 0,65 x (L)

K : Kemudahan untuk mendapatkan air minum
L : Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh air minum

Keberlanjutan = 0,47 x (M) + 0,35 x (N) + 0,18 x (O)

M : Adanya lembaga pengeloa
N : Ketersediaan dana untuk alokasi OM
O : Pengembangan oleh Pemda

Catatan:








Sangat Bermanfaat

jika, Total Score = 8,5 – 10

Bermanfaat

jika, Total Score = 7,0 – 8,4

Cukup Bermanfaat

jika, Total Score = 5,5 – 6,9

Kurang Bermanfaat

jika, Total Score = < 5,5.

BAB IV
PROGRAM SISTEM PENGEMBANGAN AIR MINUM IBU KOTA KECAMATAN (SPAM IKK) DAN
PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)
KABUPATEN TASIKMALAYA

1.1. Kabupaten Tasikmalaya
1.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di antara 7º02’ dan 7º50’ Lintang
Selatan serta 109º97’ dan 108º25’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :


Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya



Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis



Sebelah Selatan : Samudra Indonesia



Sebelah Barat : Kabupaten Garut
Dilihat dari ketinggiannya maka kecamatan Bojonggambir dan Taraju mempunyai

wilayah paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya dengan ketinggian rata-rata
sebesar 800 m dari muka laut dan wilayah yang terendah adalah kecamatan Cikalong
dengan tinggi hanya 25 m dari muka laut. Luas tanah Kabupaten Tasikmalaya setelah
pemekaran dengan Kota Tasikmalaya adalah sebesar 269.907 hektar dimana 218.154
hektar dipergunakan sebagai lahan pertanian dan 51.753 hektar merupakan lahan bukan
pertanian

4.1.2. Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Sensus Penduduk Tahun
2010 berjumlah 1.675.554 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,88% dan tingkat
kepadatan penduduk rata-rata 637 jiwa/Km2. Pada tahun 2010, penduduk laki-laki
sebanyak 835.052 jiwa dan perempuan sebanyak 840.492 jiwa. Adanya sedikit perbedaan
jumlah penduduk antara tahun 2010 dan 2009 dikarenakan jumlah penduduk tahun 2009
didapatkan dari proyeksi hasil Sensus Penduduk tahun 2000.
Menurut kelompok umur, pada tahun 2006 hingga 2010 masih membentuk piramida
dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan
struktur lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi penduduk
bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Tingkat kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) yang terus meningkat dari tahun 2006 sampai 2010.
Demikian juga indikator makro lain yang merupakan keberhasilan pembangunan
daerah yang meliputi, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk miskin, PDRB/PDRB
perkapita, dan pengangguran terbuka, angkanya semakin membaik dari tahun 2006 sampai
dengan tahun 2010. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja
Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 915.948 orang yang bekerja di berbagai sektor. Tiga
terbesar pekerjaan yaitu : petani sebanyak 318.866 orang atau 34,81%; buruh tani
sebanyak 275.559 orang atau 30,08%; dan buruh swasta sebanyak 97.712 orang atau
10,67%. Dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebanyak 376.045 jiwa (21,75%),
kemungkinan besar berprofesi sebagai buruh tani. Karena buruh tani sangat rentan
terhadap gejolak ekonomi yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengakses pangan,
layanan pendidikan dan kesehatan. Juga kategori keluarga miskin menurut BPS sangat
cocok dengan keadaan buruh tani di lapangan. Pembangunan pemuda sebagai salah satu
unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus
disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan,

kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (penduduk usia 15-34 tahun)
pada tahun 2009 di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 549.789 jiwa atau 31,83% dari jumlah
penduduk. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas
dan mandiri, diperlukan berbagai wadah untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya.

4.1.3. Pemerintahan
Kabupaten Tasikmalaya telah mengalami pemekaran daerah secara bertahap sejak
tahun 2000 – 2005 menjadi 39 kecamatan yang terdiri dari 351 desa. Adapun pemekaran
tersebut ialah:

1. Sukaratu dan Sukahening merupakan Kecamatan baru (Perda No. 25 tahun 2000,
tanggal 21 juni 2000)
2. Puspahiang, Jatiwaras, Sukarame, Sariwangi dan Kadipaten merupakan Kecamatan
baru (Perda No. 41 Tahun 2000, tanggal 23 Desember 2000)
3. Bojongasih, Culamega, Karangjaya, Gunungtanjung, Mangunreja, Padakembang dan
Sukaresik merupakan kecamatan baru (Perda No. 06 tahun 2001 Tanggal 23 Agustus
2001)
4. Desa Purwaraharja (Kecamatan Bojonggambir) adalah desa baru berdasarkan Perda
No. 15 Tahun 2002, tanggal 7 Maret 2002
5. Desa

Girimukti

(Kecamatan

Bojonggambir)

merupakan

pemekaran

dari

desa

Pedangkamulyan (Perda No. 29 Tahun 2002, tanggal 28 Nopember 2002)
6. Desa Kertarahayu merupakan pemekaran dari Desa Kersagalih (Perda No. 30 Tahun
2002, tanggal 28 Nopember 2002)
7. Desa

Margalaksana

(Kecamatan

Culamega)

merupakan

pemekaran

dari

desa

Cintabodas (Perda No. 31 Tahun 2002, tanggal 28 Nopember 2002)
8. Desa Toblongan (Kecamatan Bojongasih) adalah pemekaran dari desa Mertajaya, Desa
Sukahurip (Kecamatan Cipatujah) merupakan pemekaran dari desa Pameutingan, Desa

Mandalahurip (Kecamatan Jatiwaras) merupakan pemekaran dari Desa Mandalamekar
(disahkan DPR tanggal 10 Maret 2005

Tabel 4.1.
Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
No.

Nama Kecamatan

No.

Nama Kecamatan

1

Cipatujah

21

Karangjaya

2

Karangnunggal

22

Manonjaya

3

Cikalong

23

Gunungtanjung

4

Pancatengah

24

Singaparna

5

Cikatomas

25

Sukarame

6

Cibalong

26

Mangunreja

27

Cigalontang

7

Parungponteng

8

Bantarkalong

28

Leuwisari

9

Bojongasih

29

Sariwangi

10

Culamega

30

Padakembang

11

Bojonggambir

31

12

Sodonghilir

32

Cisayong

13

Taraju

33

Sukahening

14

Salawu

34

Rajapolah

15

Puspahiang

35

Jamanis

16

Tanjungjaya

36

Ciawi

17

Sukaraja

37

Kadipaten

18

Salopa

38

Pagerageung

19

Jatiwaras

39

Sukaresik

20

Cineam

Sukaratu

Sumber : Kabupaten Tasikamalaya Dalam Angka Tahun 2011

4.2. KEADAAN WILAYAH KECAMATAN MANGUNREJA
4.2.1 Keadaan Geografi
Kecamatan Mangunreja adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten
Tasikmalaya dengan luas Wilayah Kecamatan Mangunreja adalah 3495,756 Ha dan
ketinggian rata-rata 455 meter dari permukaan laut.
a. Batas Wilayah;
Sebelah Utara Kecamatan Singaparna, Cigalontang
Sebelah Timur Kecamatan Sukarame
Sebelah Selatan Kecamatan Puspahiang, Tanjungjaya
Sebelah Barat Kabupaten Mangunreja
b. Wilayah Administrasi;
Jumlah Desa di Kecamatan Mangunreja pada tahun 2009 adalah 6 desa dengan 31
kedusunan, 37 Rukun Warga (RW) serta 175 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 4.2.
JUMLAH PERANGKAT, KEDUSUNAN, RW DAN RT
MENURUT DESA TAHUN 2009
No

Desa

Perangkat

Kedusunan

RW

RT

1

Pasirsalam

4

6

6

33

2

Sukaluyu

5

6

6

27

3

Sukasukur

6

7

7

34

4

Salebu

5

4

4

22

5

Mangunreja

6

3

9

36

6

Margajaya

5

5

5

24

Jumlah

31

31

37

175

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2010

a.

Penduduk dan Tenaga Kerja
Pencatatan penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik bersumber dari 3 hal : 1.

Survei Kependudukan, 2. Sensus Penduduk, 3. Registrasi Penduduk :
Tabel 4.3
JUMLAH PENDUDUK. MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKS RASIO
DIRINCI PER DESA TAHUN 2009
Desa

Jenis Kelamin
Laki-laki

Jumlah

Rasio

Perempuan

Pasirsalam

2843

2850

5693.

9975

Sukaluyu

2228

2434

4662

91.54

Sukasukur

2698

2939

5637

91.80

Salebu

2489

2558

5047

97.30

Mangunreja

4424

4639

9063

95.37

Margajaya

3283

3143

6426

104.45

18563

36528

97.22

Jumlah

17965

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2010
Survei Kependudukan, dilakukan kapan saja dan dimana saja di wilayah Republik
Indonesia, atau Domestik di wilayah kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya merupakan laporan
Kependudukan. Sensus Penduduk, dilakukan hanya 10 tahun sekali pada tahun-tahun yang
bilangan tahunnya berakhiran angka 0. Cara ini yang dapat diandalkan karena dasar
pelaksanaannya adalah undang-undang dasar negara dan berbagai peraturan pemerintah.
Pada tahun 2010 ini BPS telah melaksanakan Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan
serentak seluruh wilayah Indonesia, data Sensus Penduduk 2010 belum ditanyangkan dalam
buku Kecamatan Dalam Angka ini karena baru akan dipublikasikan di bulan Februari 2011.
Registrasi Penduduk, dilakukan pada tingkat Desa/Kelurahan oleh aparat desa/kelurahan
pada setiap waktu yang data terkumpul dari regristasi yang dilakukan masing-masing RT.
Dari hasil inilah Badan Pusat statistik membuat laporan kependudukan bulanan dan

setengah tahunan yang diantaranya ditampilkan dalam tabel di atas. Jumlah Penduduk
Kecamatan Mangunreja pada tahun 2009 Laki-laki 17965 orang dan Perempuan 18563
orang, sehingga jumlahnya 36528 orang. Dari komposisi jumlah penduduk diatas, maka
seks rasio penduduk kecamatan Mangunreja sebesar 97,22 Dan dengan luas wilayah
3495,756 hektar maka kepadatan penduduk per hektar adalah sebesar 10,45 penduduk.
Bila dirinci per desa maka desa Mangunreja adalah desa terpadat dengan 19,46 penduduk
per hektar, sedangkan desa Sukaluyu adalah desa terjarang penduduknya hanya 7,76
penduduk per hektar.

4.2.2. Sosial
a. Pendidikan
Dalam bagian ini akan

ditampilkan mengenai publikasi tentang bab pendidikan

yang mencakup banyaknya sekolah, siswa, guru dan rasio siswa terhadap guru untuk
tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat lanjutan atas yang dirinci menurut
desa. Selain itu juga ditampilkan data banyaknya siswa dan lulusan dari sekolah dasar
sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas yang dirinci menurut kelas dan jenis kelamin
per desa.
b. Kesehatan
Dalam bab kesehatan dan keluarga berencana ini ditampilkan data-data banyaknya
puskesmas, puskesmas pembantu (PUSTU), posyandu, dokter bidan, paramedis dan dukun
bayi yang dirinci menurut desa.
c. Keluarga Berencana
Selain itu juga ditampilkan data jumlah penduduk yang diimunisasi, jumlah
pasangan usia subur (PUS), peserta KB aktif dan tahapan keluarga sejahtera yang
kesemuanya dirinci per desa.

4.3. KEADAAN WILAYAH KECAMATAN CISAYONG
4.3.1. Keadaan Geografi
Kecamatan Cisayong adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten
Tasikmalaya dengan luas Wilayah Kecamatan Cisayong adalah 7.255,00 Ha dan ketinggian
rata-rata 570 meter dari permukaan laut.
a. Batas Wilayah;
Sebelah Utara Kecamatan Sukahening
Sebelah Timur Kota Tasikmalaya
Sebelah Selatan Kecamatan Sukaratu
Sebelah Barat Kecamatan Sukaratu
b. Wilayah Administrasi;
Jumlah Desa di Kecamatan Cisayong pada tahun 2009 adalah 13 desa dengan 313
Rukun Tetangga (RT).

No

Tabel 4.4.
JUMLAH PERANGKAT, KEDUSUNAN, RW DAN RT
MENURUT DESA TAHUN 2009
Desa
Perangkat Kedusunan
RW

RT

1

Santana Mekar

6

3

7

26

2

Cisayong

8

3

8

39

3

Sukajadi

7

3

4

21

4

Suka Sukur

6

3

8

29

5

Jatihurip

5

3

6

22

6

Sukaharja

7

3

3

15

7

Mekarwangi

6

4

11

31

8

Nusawangi

6

4

4

22

9

Cikadu

5

3

3

17

10

Purwasari

5

3

4

23

11

Cileuleus

6

4

4

24

12

Sukasetia

7

6

6

24

13

Sukamukti

7

4

4

20

Jumlah

81

46

72

313

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2010

c. Penduduk
Pencatatn penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik bersumber dari 3 hal:
-

Survei Kependudukan dilakukaan kapan saja dan dimana saja di wilayah Republik
Indonesia, atau Domestik di wilayah kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya merupakan
laporan Kependudukan.

-

Sensus Penduduk, dilakukan hanya 10 tahun sekali pada tahun-tahun yang bilangan
tahunnya berakhiran angka 0. Cara ini yang dapat diandalkan karena dasar
pelaksanaannya adalah undang undang dasar negara dan berbagai peraturan
pemerintah.

-

Registrasi

Penduduk,

dilakukan

pada

tingkat

Desa/Kelurahan

oleh

desa/kelurahan pada setiap waktu.
Tabel 4.5
JUMLAH PENDUDUK. MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKS RASIO
DIRINCI PER DESA TAHUN 2009
Desa

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

Jumlah

Rasio

Santana Mekar

1848

1777

3625

104

Cisayong

2765

2788

5553

99

Sukajadi

2413

2396

4809

101

Suka Sukur

2417

2578

4995

94

Jatihurip

1438

1547

2985

93

Sukaharja

2288

2153

4441

108

Mekarwangi

2299

2218

4517

104

Nusawangi

2342

2166

4508

108

Cikadu

1287

1322

2609

97

Purwasari

2056

1928

3984

107

Cileuleus

2210

2496

4706

89

Sukasetia

2772

2634

5406

105

Sukamukti

1784

1802

3586

99

27805

55724

100

Jumlah

27919

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2010

aparat

Jumlah Penduduk Kecamatan Cisayong pada tahun 2009 Laki-laki 27.919 orang dan
Perempuan 27.805 orang, sehingga jumlahnya 55.724 orang. Dari komposisi jumlah
penduduk diatas, maka seks rasio penduduk kecamatan Cisayong sebesar 100,45, Dan
dengan luas wilayah 7.255,00 Hektar maka kepadatan penduduk per Hektar adalah sebesar
7.68 penduduk. Bila dirinci per desa maka desa Sukaraharja adalah desa terpadat dengan
44.3 penduduk per hektar, sedangkan desa Santanamekar adalah desa terjarang
penduduknya hanya 3.3 penduduk per hektarnya.

4.3.2. Sosial
a. Pendidikan
Pada bagian ini

akan ditampilkan

publikasi mengenai pendidikan mencakup

banyaknya sekolah, tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat Menengah Umum
yang dirinci menurut desa, banyaknya siswa dan lulusan sekolah dan penduduk buta hurup.
b. Kesehatan
Dalam bab kesehatan ini ditampilkan data-data banyaknya puskesmas, Poskesdes, dan
posyandu, serta banyaknya dokter bidan, paramedis dan dukun

4.4.

PROGRAM SISTEM PENGEMBANGAN AIR MINUM IBU KOTA KECAMATAN (SPAMIKK) KABUPATEN TASIKMALAYA
Dalam Peraturan Pemerintah ini Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjelaskan

bahwa salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah
satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, hal ini perlu
dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan
dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah
Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan

menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat
kuantitas, dan syarat kontinuitas.
Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan
Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga.
Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapantahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi,
pengoperasian/pengelolaan,

pemeliharaan

dan

rehabilitasi

serta

pemantauan

dan

evaluasi.
Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi meliputi Prasarana dan Sarana (PS) air limbah
dan persampahan. Sistem ini dikembangkan untuk pemenuhan standar pelayanan sanitasi
masyarakat guna ikut menjaga perlindungan air baku. Penyediaan PS air limbah dapat
dilakukan melalui sistem setempat dan/atau terpusat. Penyediaan PS persampahan
dikembangkan dengan prinsip pendekatan sampah sebagai sumber daya dan penanganan
sampah sedekat mungkin dengan sumber timbulan sampah.
Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur yaitu BUMN,
BUMD, koperasi, badan usaha, dan masyarakat. Agar diperoleh suatu hasil penanganan
sistem yang memberikan pelayanan optimal, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu
dan bersinergi antarsektor, antardaerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha. Tujuan
dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam hal ini untuk merubah perilaku
masyarakat untuk menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan
pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal.
Selain melibatkan unsur Pemerintah dan masyarakat, dalam
Pemerintah ini, mengenai pengembangan SPAM

Peraturan

ini juga melibatkan Badan Pendukung

Pengembangan SPAM yang diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan dari
penyelenggaraan pengembangan SPAM serta dapat meningkatkan iklim investasi yang lebih
baik.

Dilihat dari segi atau unsur pembiayaan pengembangan SPAM dalam PP ini
menyebutkan bahwa pembiayaan atau dana yang diperlukan untuk membangun,
memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik diperoleh dari berbagai
unsur yaitu Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai timbal balik atas jasa pelayanan
penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dilaksanakan, pelanggan dikenakan biaya
atas tarif atau retribusi. Penetapan tarif atau retribusi yang mencerminkan tarif konsumen
sebagai harga dari jasa pelayanan yang efisien dilakukan oleh penyelenggara atas
persetujuan berbagai pihak yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Program Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM-IKK) yang
diprogramkan pemerintah sejak Tahun 2005, dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16
Tahun 2005.

Penyelenggaran SPAM IKK menjadi tanggung jawab pemerintah dan

Pemerintah Daerah dan baru bisa diimplementasikan pada tahun 2007, untuk Kabupaten
Tasikmalaya Program

SPAM-IKK ini

baru menerima pada

Tahun 2008.

Kecamatan

Cisayong merupakan kecamatan yang pertama menerima program SPAM-IKK, kemudian
Kecamatan Mangunreja pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 Kecamatan Bantarkalong,
sedangkan pada tahun 2011 adalah Kecamatan Sukaraja.

4.4.1. Program Sistem Air Minum

Ibu Kota Kecamatan

(SPAM-IKK) Kecamatan

Mangunreja

Kecamatan Mangunreja merupakan suatu kecamatan yang sangat strategis karena
merupakan pusat perkantoran Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya. Kantor Tata Kota,
Perumahan, dan Lingkungan Hidup (Tarkim) ada di Ibu kota kecamatan Mangunreja. Disisi
lain dipinggiran kota Kecamatan masih banyak masyarakat yang membutuhkan air bersih.
Program Sistem Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Kecamatan Mangunreja
merupakan Program Anggaran Tahun 2009 dengan dana yang dikucurkan sebesar Rp.

2.326.859.000,-

Setelah selesai pembangunann

Program

SPAM IKK Kecamatan

Mangunreja, pengelolaannya kemudian diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) “Tirta Sukapura” Kabupten Tasikmalaya, yaitu pada awal Tahun 2010.
Program SPAM IKK Kecamatan Mangureja pelaksanaaanya sesuai dengan DED, yang
telah ditetapkan dalam Musrembang tingkat Kabupaten Tasikmalaya, berfungsi sangat
baik,

dan dapat dimanfaatkan oleh

3 Desa, yaitu

Desa Mangunreja, Sukasukur, dan

Sukaluyu.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh daerah pengusul program SPAM IKK
harus ada sumber air yang dijadikan tempat pengambilan air utama. Sumber

Program

SPAM IKK Kecamatan Mangunreja diambil dari air pegunungan Cipondoh Kecamatan
Leuwisari, sementara reservoir

berada di daerah Cilutung Desa Sukasari Kecamatan

Sariwangi.

Gambar 4.1
Reservoir di Desa Sukasari Kecamatan Sariwangi
Untuk keberlanjutan dari program SPAM IKK Kecamatan Mangunreja yang
sudah diserahkan pengelolaannya kepada PDAM “Tirta Sukapura” Kabupaten Tasikmalaya,
maka pada bulan Juli Tahun 2012, telah ditetapkan tarif penyesuaian air minum, yaitu :

a Tarif Air minum
Tarif berdasarkan Klasifikasi Kelompok dan Jenis Pelangan
Jenis Pelangan

Penerapan Tarif
0 – 10 m3

>10 m3

Rp

Rp

Kelompok Pelangan 1
a. Sosial Umum

600

800

b. Sosial Khusus

600

800

c. Kran Umum/Hidran Umum

600

800

a. Rumah Tangga Kecil

1700

2450

b. Rumah Tangga Sedang dan atau Menengah

2900

5250

c. Rumah Tangga Besar

3600

6150

d. Pemerintah dan Hankam

4350

6600

a. Niaga Kecil

3200

5850

b. Niaga Besar

9600

14400

c. Industri Kecil

12000

18050

d. Industri Besar

14400

21600

Kelompok Pelangan II

Kelompok Pelangan III

Kelompok Pelangan IV (Khusus)
Keterangan 1m3 = 1000 liter

a.

Penerapan Beban Tetap (Abodemen)
Jenis Pelangan

Besaran Biaya Beban Tetap
½”

¾”

1”

2”

Rp

Rp

Rp

Rp

Kelompok Pelangan I
Sosial Umum, Sosial Khusus, Kran Umum

7500

10000

12500

15000

Rumah Tangga Kecil, Sedang, Besar

12000

15000

19500

25000

Pemerintah dan Hankam

12000

15000

19500

25000

Niaga Kecil , Niaga Besar

15000

19500

25000

33000

Industri Kecil, Industri Besar

20000

26000

34000

44000

Kelompok Pelangan II

Kelompok Pelangan III

Kelompok Pelangan IV (khusus)

Besarnya

Berdasarkan Kesepakatan

tarif air minum ditetapkan

dengan nomor : 690/162/PDAM/VII/2012

Tanggal 19 Juli 2012. Dasar hukum yang dijadian acuan adalah : Peraturan Pemerintah
(PP) No. 15 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006, Peraturan
Bupati Tasikmalaya No. 49 tahun 2011, dan Peraturan Bupati No.28 Tahun 2012.

Gambar 4.2
Kantor PDAM Unit Mangunreja

4.4.2. Program Sistem Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) Kecamatan Cisayong

Program SPAM IKK Kecamatan Cisayong merupakan program SPAM IKK yang
pertama yang ada Di Kabupaten Tasikmalaya, dibangun dengan menggunakan dana tahun
anggaran 2008, yang besarnya biaya adalah sebesar Rp. 1.726.772.755,-, Pembangunan
program SPAM IKK Kecamatan Cisayong selesai pada tahun 2009, dan pengelolaannya
diserahkan Kepada PDAM “Tirta Sukapura” Unit Kecamatan Cisayong. Sumber mata air
diambil dari pegunungan Cipeuteuy-Leuwirupit, penampungan pertama (Reservoir) ada di
Kecamatan Cisayong

Gambar 4.3a
Reservoir SPAM Ikk Kecamatan Cisayong

Gambar 4.3b
Reservoir yang didistribusikan ke Pelangan (Konsumen)

Program SPAM IKK Kecamatan Cisayong tidak hanya melayani konsumen yang ada di Ibu
Kota Kecamatan Cisayong saja, tapi sudah mencakup daerah yang lainnya, yaitu, Desa
Cisayong, Desa Pageningan, disamping itu SPAM IKK Kecamatan Cisayong sering diminta
membantu daerah lain yang kena bencana, seperti longsor di derah Tasikmalaya Selatan.
Sampai saat ini tidak kurang sudah terpasang 400 rumah yang sudah terpasang watermeter.
Pola masyarakat

dalam hal MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus), sudah teratur karena sudah

masuknya air bersih ke rumah-rumah, juga di buat Jamban umum, baik untuk mandi, cuci,
ataupun kakus, bagi masyarakat yang tidak mau memasang water meter ke rumahnya.

Gambar 4,4
Kantor Unit SPAM IKK Kecamatan Cisayong

4.5.

Program Sistem Pengembangan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat
(Pamsimas) Kabupaten Tasikmalaya

Program PAMSIMAS

bertujuan

untuk meningkatkan penyediaan air minum,

sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan
angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Ruang lingkup kegiatan Program WSLIC-III/PAMSIMAS mencakup 5 (lima) komponen proyek
diantaranya :
1). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;
2). Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;
3). Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;
4). Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan
5). Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.
Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan
berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat dan dilakukan melalui pendekatan yang
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). Dalam hal ini,
keterkaitan antara keberlangsungan program dalam menyediakan sarana dan kegiatankegiatan yang masyarakat inginkan dapat memberikan efek positif kepada masyarakat
untuk bersedia berkontribusi dan membiayai, dapat mengelola dan memelihara sehingga
terbentuk rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kegiatan yang dilakukan dan
mengelola secara sukarela.
Pendekatan ini dilakukan agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam
menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah
dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat dan
lingkungan sekolah.
Program PAMSIMAS di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai tahun 2012
menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Dimana pada tahun 2008 jumlah desa yang
mendapat program PAMSIMAS berjumlah 9 Desa di
mendapat program PAMSIMAS pada tahun

8 kecamatan. Desa-desa yang

2008, ; Desa Girikencana, Cibanteng

(Kecamatan Parungponteng), Desa Wandasari (Kecamatan Bojonggambir), Desa Cikubang
(Taraju),

Desa

Kawungsari

(Kecamatan

Salawu),

Desa

Cibalanarik

(kecamatan

Tanjungjaya), Desa Cikunir(Kecamatan Singaparna), Desa salebu (Kecamatan Mangunreja),
Desa Rancapaku (Kecamatan Padakembang).

Pada tahun 2009 jumlah desa yang meneriman Program PAMSIMAS di Kabupaten
Tasikmalaya mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu
berjumlah 15 desa di 12 Kecamatan : Desa Sukawangun (Kecamatan Karangnunggal), Desa
Parung (Kecataman Cibalong), Desa Burujul Jaya (Kecamatan Parungponteng), Desa
Wakap, dan Desa Wangunsari (Kecamatan Bantarkalong), Desa Bojongasih, dan Desa
Toblongan

(Kecamatan

Bojongasih), Desa

Leuwidulang,

Cukangkwung

(Kecamatan

Sodonghilir), Desa Puspasari (Kecamatan Puspahiang), Desa Cinunjang (Kecamatan
Gunungtanjung), Desa Margayaja (Kecamatan Mangunreja), Desa Cidugaleun (Kecamatan
Cigalontang), Desa Sukamulih (Kecamatan Sariwangi), Desa Linggajati (Kecamatan
Sukaratu).

Tabel 4.6
Desa-Desa yang Mendapat Program PAMSIMAS Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2008 - 2012
No.
1

2

3

4

Nama
Kecamatan
Cipatujah

Karangnunggal

Cikalong

Pancatengah

Desa

Tahun

1

Cipanas

2010

2

Pameutingan

3

No.
12

Nama
Kecamatan
Sodonghilir

Desa

Tahun

1

Leuwidulang

2009

2010

2

Cukangkawung

2009

Ciandum

2012

3

Sukabakti

2011

4

Darawati

2012

4

Sipatnunggal

2011

1

Sukawangun

2009

5

Cikalong

2012

2

Cikukulu

2011

13

Taraju

1

Cikubang

2008

3

Cintawangi

2012

14

Salawu

1

Kawungsari

2008

1

Sindangjaya

2010

15

Puspahiang

1

Puspasari

2009

2

Cikadu

2010

16

Tanjungjaya

1

Cibalanarik

2008

3

Cibeber*

2010

17

Sukaraja

4

Kalapagenep

2011

18

Salopa

5

Kubangsari

2011

19

Jatiwaras

6

Cimanuk

2011

20

Cineam

1

Cijulang

2010

7

Tonjongsari

2012

2

Nagaratengah*

2010

1

Cikawung

2010

3

Ancol

2012

2

Pancawangi

2012

21

Karangjaya

1

Karangjaya

2011

3

Cibongas

2012

22

Manonjaya

5

Cikatomas

6

Cibalong

7

Parungponteng

8

9

10

11

Bantarkalong

Bojongasih

Culamega

Bojonggambir

1

Cayur

2010

23

Gunungtanjung

1

Cinunjang

2009

2

Cilumba

2012

24

Singaparna

1

Cikunir

2008

Parung

2009

25

Mangunreja

1

Selebu

2008

1

Girikencana

2008

2

Margajaya

2009

2

Cibanteng

2008

26

Sukarame

3

Burujul Jaya

2009

27

Cigalontang

1

Cidugaleun

2009

1

Wakap

2009

28

Leuwisari

2

Wangunsari

2009

29

Sariwangi

1

Sukamulih

2009

3

Parakanhonje

2012

30

Padakembang

1

Rancapaku

2008

4

Sukamaju

2012

31

.Sukaratu

1

Linggajati

2009

5

Pamijahan*

2012

2

Tawangbanteng

2011

1

Toblongan

2009

1

Santanamekar

2010

2

Bojongasih

2009

2

Nusawangi

2010

1

Cipicung*

2011

3

Sukasetia

2011

2

Mekarlaksana*

2011

4

Sukamukti

2011

3

Bojongsari*

2012

33

Sukahening

1

Calingcing

2010

4

Cikuya*

2012

34

.Rajapolah

1

Wandasari

2008

35

Jamanis

1

Sindangraja*

2010

2

Campakasari

2011

2

Karangresik

2012

3

Pedangkamulyan

2011

36

Ciawi

4

Bojongkapol

2011

37

Kadipaten

38

Pagerageung

1

Guranteng

2010

2

Nangewer

2010

32

39

Cisayong

Sukaresik

Sumber : PAMSIMAS Kabuapten Tasikmalaya, 2012

Pada tahun 2010, 2011, dan 2012 jumlah desa yang meneriman Program PAMSIMAS di
Kabupaten Tasikmalaya sama dengan 2009, yaitu berjumlah 15 desa di 9 Kecamatan :
Desa Cipanas dan Pameutingan (kecamatan Cipatujah), Desa Sindangjya, Desa Cikadu, dan
Desa Cibeber

(Kecamatan Cikalong), Desa Cikawung (Kecataman Pancatengah), Desa

Cayur (Kecamatan

Cikatomas), Desa Cijulang, dan Desa Nagaratengah (Kecamatan

Cineam), Desa Santamekar, Desa Nusawangi (Kecamatan Cisayong), Desa Cilingcing

(Kecamatan Sukahening), Desa Sindangraja (Kecamatan Jamanis), Desa Guranteng. Dan
Desa Nangewer (Kecamatan Nangewer).
Desa-desa yang Menerima Program PAMSIMAS pada tahun 2011, yaitu :

Desa

Kalapagenep, Cimanuk, dan Desa Kubangsari (Kecamatan Cikalong), Desa Sukasetia, dan
Desa Sukamukti (Kecamatan Cisayong), DesaTawangbanteng (Kecamatan Sukaratu), Desa
Cikukulu (Kecamatan Karangnunggal), Desa Karangjaya (Kecamatan Karangjaya), Desa
Sukabakti (Kecamatan Sodonghilir), Desa Campakasari,
Bojongkapol

(Kecamatan

Bojonggambir),

Desa

Pedangkamulyan, dan Desa

Cipicung,

dan

Desa

Mekarlaksana

(Kecamatan Culamega).
Desa-desa yang Menerima Program PAMSIMAS pada tahun 2012, yaitu :

Desa

Parakanhonje, Desa Pamijahan* (Kecamatan Bantarkalong), Desa Cintawangi (Kecamatan
Karangnunggal), Desa Ciandum, dan Desa Darawati (Kecamatan Cipatujah), Desa
Pancawangi (Kecamatan Pancatengah), Desa Cikalong (Kecamatan Sodonghilir), Desa
Sukamaju (Kecamatan Bantarkalong), Desa Karangresik (Kecamatan Jamanis), Desa
Tojongsari (Kecamatan Cikalong), Desa Ancol (Kecamatan Cineam), Desa Cibongas
(Kecamatan Pancatengah), Desa Cilumba (Kecamatan Cikatomas), Desa Bojongsari* dan
Desa Cikuya* (Kecamatan Culamega).
Dari tahun Anggaran 2008 sampai tahun Anggaran 2012 , ada 10 Kecamatan dari 39
Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang belum atau tidak menerima Program
PAMSIMAS, yaitu Kecamatan : Sukaresik, Kadipaten, Ciawi, Rajapolah, Leuwisari,
Sukarame, Manonjaya, Jatiwaras, Salopa, dan Kecamatan Sukaraja. Ada beberapa faktor
suatu daerah/desa tidak menerima program PAMSIMAS, tidak rawan air, penduduk wilayah
relatif tidak miskin, tidak ada sumber air.

4.5.1 Program Sistem Pengembangan Air Minum dan sanitasi Berbasis
Masyarakat (Pamsimas) Desa Salebu Kecamatan Mangunreja

Jumlah penduduk Desa Salebu pada tahun 2009 berjumlah 5047 orang, 2489
orang laki-laki dan 2558 orang perempuan, Jumlah Rukun warga (RW) ada 4, dan
Rukun Tetangga (RT) ada 22. Program PAMSIMAS

ada di Wilayah Dusun/Rukun

Warga (RW) Warung Cikopi. Program PAMSIMAS Desa Selebu dibangun pada tahun
anggaran 2008, dengan biaya yang dikeluarkan RP. 27.500.000 dari dana APBD
(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan Rp. 192.500.000,-

dana APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). PAMSIMAS Desa Selebu sangat
berfungsi dan bermanfaat sekali, terutama daerah yang terjangkau oleh Program
PAMSIMAS Desa Selebu terumata Dusun/Rukun Warga Warung Kopi yang langsung
menikmati Program PAMSIMAS Desa Selebu. Pengelolaan PAMSIMAS Desa Selebu
dikelola oleh LKM (Lembaga Kesewadayaan Masyarakat) “Al-Barokah” Dengan
Ketua Pengelola sarana Ade Hidayat.
Sumber air diambil dari sumber kolam masyarakat, yang tiap tahunnya
tidak pernah surut, ditarik dengan menggunakan listrik dari PLN, dengan biaya
operasional rata –rata untuk beban biaya listrik Rp.100.000,- per bulan.

Gambar 4.6a
Sumber Air PAMSIMAS “LKM Al-Barokah” Desa Selebu Kecamatan Mangunreja
Besarnya

biaya

yang

ditarik

oleh

LKM

“Al-Barokah”

ke

konsumen/masyarakat pemakai air PAMSIMAS yang dari HU per bulannya adalah
Rp.5000,- perkeluarga. Sedangkan yang pakai watermeter biaya yang dibebankan
ke konsumen permeter3nya adalah sebesar

Rp. 4000,-. Warga yang menikmati

program PAMSIMAS “Al-Barokah” hampir seluruh Rukun Warga (RW)/Dusun Warung
Cikopi, yaitu sekitar 500 orang.

Gambar 4.6b
Hidran Umum (HU) “PAMSIMAS Al-Barokah” Desa Selebu Kecamatan
Mangunreja

Gambar 4.6c
Reservoir “PAMSIMAS Al-Barokah” Desa Selebu, Kecamatan Mangunreja
PAMSIMAS LKM “ Al-Barokah” Desa Selebu Kecamatan Mangunreja sering
djadikan

percontohan/kunjungan sebagai

perbandingan di dalam pengelolaan

PAMSIMAS. Salah satu lembaga dari luar negeri yang pernah berkunjung adalah dari
Negara Jerman.

4.5.2

Program Sistem Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS) Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong

Desa Santanamekar merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Cisayong
dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 3625 orang, 1848 adalah laki-laki, dan
1777 adalah perempuan. Jumlah Rukun Warga (RW)/Dusun sebanyak 7, dan Rukun
Tetangga (RT) sebanyak 26 Rukun Tetangga.
Program PAMSIMAS merupakan program tahun anggaran 2010, dengan besarnya
biaya yang dikucurkan Rp. 27.500.000 dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah) dan Rp. 192.500.000,- dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Program PAMSIMAS Desa Santana Mekar Kecamatan Cisayong ada di Dusun/Rukun Warga
Citepus, dengan mata air berasal dari Dusun Sukamukti yang jaraknya kurang lebih 2 km
dari Dusun Citepus tempat Reservoir. Pengelolaan PAMSIMAS
Ke a ata Cisayo g oleh LKM Le baga Kes ada aa Masyarakat

Desa Santana Mekar
Mekar Tirta dengan

Pengelolanya adalah Pak Undang Susanto.
Ko su e PAM“IMA“ Mekar Tirta” kura g lebih 5 ru ah., de ga pe gge aa
biaya yang dibebankan ke konsumen adalah Rp. 500 Meter 3, jika konsumen pemakaian air
air per bulanya melebihi 1000 meter3, dikenakan denda sebesar Rp. 1000 permeter3.
Pembebanan biaya ini relatif murah jika dibandingkan dengan biaya tarif yang lainnya, baik
itu dengan PDAM, ataupun PAMSIMAS yang lainnya.

Gambar 4.7a
Reservoir PAM“IMA“” Mekar Tirta” Desa “a ta a Mekar Ke a ata Cisayo g

Program PAM“IMA“ Mekar Tinta” i i, tentunya sangat dirasakan manfaatnya oleh Dusun
Citepus, karena sebelumnya masyrakat Dusun Citepus yang secara geografis terletak di dataran
tinggi dan perbukitan ini, memperoleh air bersih dengan cara langsung membawa secara manual
dari mata air.

“ebelu

diba gu

ya PAM“IMA“

LKM Mekar Tirta”

asyarakat

ayoritas

melaksanakan MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus) sering dilakukan atas kolam, yang dialirkan ke
selokan/parit.

Gambar 4.7b
Reservoir PAM“IMA“” Mekar Tirta” Desa “a ta a Mekar Ke a ata Cisayo g
Kendala-kendala yang dihadapi pengelola PAMSIMAS Mekar Tinta” sela a i i adalah seri g
menunggaknya iyuran bulanan konsumen, sering terjadi longsor di mata air manakala terjadi hujan
besar yang terus-menerus, sehingga airnya menjadi tersumbat dan keruh.

Gambar 4.7c
Water eter PAM“IMA“” Mekar Tirta Desa Mekar Wangi Kecamatan Cisayong

PAMSIMAS

LKM “ Mekar Tirta” Desa Mekar Wangi

Kecamatan Cisayong

sering

djadikan percontohan/kunjungan sebagai perbandingan di dalam pengelolaan PAMSIMAS.
Kunjungan yang datang adalah dari Subdit Wilayah DITPAM Jakarta tahun 2012, dan pada
tahun yang sama akan datang juga Menteri Pekerjaan Umum ke Dusun Citepus.

BAB V
HASIL PEMBAHASAN PROGRAM SPAM IKK DAN PAMSIMAS
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
5.1. Program SPAM IKK Di Kabupaten Tasikmalaya
Program Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM-IKK)
yang

diprogramkan pemerintah sejak

Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005.

Tahun 2005,

dengan Peraturan

Penyelenggaran SPAM IKK menjadi

tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah dan baru bisa
diimplementasikan
sendiri Program
Kecamatan
program

pada tahun 2007, untuk
SPAM-IKK ini

Cisayong

merupakan

Kabupaten Tasikmalaya itu

baru menerima pada

Tahun 2008.

kecamatan yang pertama menerima

SPAM-IKK, yaitu pada tahun 2008, kemudian Kecamatan

Mangunreja pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 adalah Kecamatan
Bantarkalong, sedangkan pada tahun 2011 adalah Kecamatan Sukaraja.

5.1.1. Program SPAM IKK Kecamatan Mangurenja
Kecamatan Mangunreja adalah salah satu Kecamatan yang berada di
KabupatenTasikmalaya dengan luas Wilayah Kecamatan Mangunreja adalah
3495,756 Ha dan ketinggian rata-rata 455 meter dari permukaan laut.
a. Batas Wilayah;
Sebelah Utara Kecamatan Singaparna, Cigalontang
Sebelah Timur Kecamatan Sukarame
Sebelah Selatan Kecamatan Puspahiang, Tanjungjaya
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Sebelah Barat Kabupaten Mangunreja
Kecamatan Mangunreja terdiri dari 6 Desa dengan klasifikasi pedesaan
Semuanya. Program SPAM IKK di Kecamatan Mangunreja dilaksanakan pada
tahun anggaran 2009. Pada tahun 2010 Progarm SPAM IKK diserahterimakan
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

kepada PDAM

“Tirta

Sukapura Kabupaten Tasikmalaya”. Dalam Melihat Kinerja Program SPAM
IKK digunakan Parameter Evaluasi Kinerja Manfaat Sistem Penyediaan Air Minum
Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Kecamatan Mangunreja adalah sebagai berkut :
a)

Keberfungsian, yaitu: berfungsinya hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan;

b) Kesesuaian, yaitu: kesesuaian pembangunan yang telah dilaksankan
terhadap dokumen perencanaan;
c)

Kebermanfaatan untuk masyarakat, yaitu: manfaat yang diperoleh oleh
masyarakat terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;

d) Keberlanjutan, yaitu: tingkat keberlanjutan pembangunan yang telah
dilaksanakan

Tabel 5.1
Indikator Manfaat SPAM IKK Kecamatan Mangunreja
Parameter

Bobot

Indikator

(%)
Keberfungsian

29

Bobot

Nilai

(%)
Ketepatan produksi (lt/det);

22

2,2

Kualitas air minum;

21

2,1

Kuantitas;

14

1,12

Kontinuitas (jam/hari);

19

1,52
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Ketersediaan Jaringan distribusi dan

24

2,4

pelayanan.

Nilai Total Keberfungsian
Kesesuaian

15

2,71

Kesesuaian dengan Renstra 2005-

8
0,8

2009 dan Renstra 2010-2015;
Kesesuain RPIJM;

8

SR terpasang (unit);

20

Kesesuaian

dengan

NSPK

0,8
0,8

/NSPM

(dokumen perencanaan serta harga

15

0,8

satuan;
Ketepatan sasaran;
Ketepatan lokasi.

26
24

Nilai Total Kesesuaian
Kebermanfaatan 31

Kemudahan

untuk mendapat akses

44
4,4

56
4,48

air minum.

2,75

Total Nilai Untuk Kebermannfaatan Untuk Masyarakat
Keberlanjutan

25

0,8

1,395

air minum;
Biaya yang dikeluarkan memperoleh

0,8

Adanya lembaga pengelola;
36
Ketersediaan alokasi dana untuk OM;
42
Pengembangan PEMDA.
22

3,6
3,6
3,6

Total Nilai Keberlanjutan

1,87

Total Manfaat SPAM IKK Kecamatan Mangunreja

8,730

Sumber : Hasil Pengolahan
PDAM “Tirta Sukapura” cabang Kecamatan Mangurenja sudah bisa melayani air
bersih untuk 3 desa, yaitu Desa Mangunreja, Desa Sukasukur, dan Desa Sukaluyu.
Tarif air permeter3, tergantung kepada kelompok pelangan. Untuk rumah tangga
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kecil kalau pemakaian dari 0 -10 m3 dikenakan biaya sebesar Rp. 1.700,- , kalau
pemakaiannya lebih dari 10 m 3 dikenakan biaya sebesar Rp. 2.450,-.
Hasil perhitungan dari tabel 5.1 bahwa manfaat program SPAM IKK Kecamatan
Mangunreja di dapat hasil :
- Keberfungsian

= 2,710

- Kesesuaian

= 1,395

- Kebermanfaatan untuk masyarakat = 2,750
- Keberlanjutan

= 1,870

Total
Dengan nilai total

= 8,730
sebesar 8,73

ini berarti

SPAM IKK Kecamatan Mangunreja

sangat bermanfaat, karena ada di kisaran nilai antara 8,5 – 10.
indikator

(Keberfungsian, Kesesuaian,

Dari

empat

Kebermanfaatan untuk Masyarakat, dan

Keberlanjutan), ternyata nilai yang paling besar adalah indikator Kebermanfaatan
untuk masyarakat, dengan nilai 2,75, dan memang indikatorKebermanfaatan untuk
masyarakat mempunyai bobot yang paling besar diantara tiga indikator yang
lainnya, yaitu sebesar 31%.

5.1.2. Program SPAM IKK Kecamatan Cisayong

Kecamatan Cisayong adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten
Tasikmalaya dengan luas Wilayah Kecamatan Cisayong adalah 7.255,00 Ha
dan ketinggian rata-rata 570 meter dari permukaan laut.
a. Batas Wilayah;
Sebelah Utara Kecamatan Sukahening
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Sebelah Timur Kota Tasikmalaya
Sebelah Selatan Kecamatan Sukaratu
Sebelah Barat Kecamatan Sukaratu
b. Wilayah Administrasi;
Kecamatan Cisayong terdiri dari 13 desa dengan klasifikasi pedesaan
Semuanya.
c. Program Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan
Program SPAM IKK Kecamatan Cisayong merupakan program yang pertama
SPAM IKK di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu di banguna pada tahun
anggaran 2008, dan diserahkan kepada PDAM “Tirta Sukapura” Cabang
Kecamatan Cisayong pada pada tahun 2009. Parameter Evaluasi Kinerja
Manfaat Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK)
Kecamatan Cisayong adalah sebagai berkut :
a) Keberfungsian, yaitu: berfungsinya hasil-hasil pembangunan yang
telah dilaksanakan;
b) Kesesuaian, yaitu: kesesuaian pembangunan yang telah dilaksankan
terhadap dokumen perencanaan;
c) Kebermanfaatan untuk masyarakat, yaitu: manfaat yang diperoleh
oleh

masyarakat

terhadap

hasil

pembangunan

yang

telah

dilaksanakan;
d) Keberlanjutan, yaitu: tingkat keberlanjutan pembangunan yang telah
dilaksanakan.

V-6

Tabel 5.2
Indikator Manfaat SPAM IKK Kecamatan Cisayong
Parameter

Bobot

Indikator

Bobot

(%)
Keberfungsian

29

Nilai

(%)
Ketepatan produksi (lt/det);

22

2,2

Kualitas air minum;

21

2,1

Kuantitas;

14

1,12

Kontinuitas (jam/hari);

19

1,52

Ketersediaan Jaringan distribusi dan

24

2,4

pelayanan.

Nilai Total Keberfungsian
Kesesuaian

15

2,71

Kesesuaian dengan Renstra 2005-

8
0,8

2009 dan Renstra 2010-2015;
Kesesuain RPIJM;

8

SR terpasang (unit);

20

Kesesuaian

dengan

NSPK

0,8
1,6

/NSPM

(dokumen perencanaan serta harga

15

1,5

satuan;
Ketepatan sasaran;
Ketepatan lokasi.

26
24

Nilai Total Kesesuaian
Kebermanfaatan 31

Kemudahan

untuk mendapat akses

44
4,4

56
4,48

air minum.

2,75

Total Nilai Untuk Kebermannfaatan Untuk Masyarakat
Keberlanjutan

25

2,4

1,455

air minum;
Biaya yang dikeluarkan memperoleh

2,6

Adanya lembaga pengelola;
36

3,6
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Ketersediaan alokasi dana untuk OM;
42
Pengembangan PEMDA.
22

4,2
2,2

Total Nilai Keberlanjutan

2,50

Total Manfaat SPAM IKK Kecamatan Cisayong

9,42

Sumber : Hasil Pengolahan
PDAM “Tirta Sukapura” cabang Kecamatan Cisayong

sudah bisa melayani air

bersih untuk 4 desa, yaitu Desa Cisayong, Desa Sukahurip, Desa Cikadu, dan
Desa Purwasari. Tarif air

permeter3, tergantung kepada

kelompok pelangan.

Untuk rumah tangga kecil kalau pemakaian dari 0 -10 m3 dikenakan biaya sebesar
Rp. 1.700,- , kalau pemakaiannya lebih dari 10 m 3 dikenakan biaya sebesar Rp.
2.450,-.
Hasil perhitungan dari tabel 5.2 bahwa manfaat program SPAM IKK Kecamatan
Cisayong di dapat hasil :
- Keberfungsian

= 2,710

- Kesesuaian

= 1,455

- Kebermanfaatan untuk masyarakat = 2,750
- Keberlanjutan
Total

= 2,500
= 9,420

Dengan nilai total sebesar 9,42 ini berarti SPAM IKK Kecamatan Cisayong sangat
bermanfaat, karena ada di kisaran nilai antara 8,5 – 10. SPAM IKK Kecamatan
Cisayong di jadikan andalan manakala di Kabupaten Tasikmalaya terjadi bencana,
terutama

Daerah

Tasikmalaya

Selatan

yang

merupakan

daerah

perbukitan/pegunungan, dimana pada saat hujan banjir, dan sebaliknya manakala
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musim kemarau terjadi kekeringan sehingga diperlukan supplay air yang cukup,
ketika terjadi kekeringan SPAM IKK Kecamatan Cisayong sering dijadikan
pensupplay air bersih.

Dari

empat indikator

(Keberfungsian, Kesesuaian,

Kebermanfaatan untuk Masyarakat, dan Keberlanjutan), ternyata nilai yang paling
besar adalah indikator Kebermanfaatan untuk masyarakat, dengan nilai 2,75, dan
memang indikator Kebermanfaatan untuk

masyarakat mempunyai bobot yang

paling besar diantara tiga indikator yang lainnya, yaitu sebesar 31%.

5. 2. Program PAMSIMAS Kabupaten Tasikmalaya

Program

PAMSIMAS

di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai

tahun 2012 menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Dimana pada tahun
2008 jumlah desa yang mendapat program PAMSIMAS berjumlah 9 Desa di

8

kecamatan. Desa-desa yang mendapat program PAMSIMAS pada tahun 2008, ; Desa
Girikencana, Cibanteng (Kecamatan Parungponteng), Desa Wandasari (Kecamatan
Bojonggambir), Desa

Cikubang (Taraju), Desa Kawungsari (Kecamatan Salawu),

Desa Cibalanarik (kecamatan Tanjungjaya), Desa Cikunir(Kecamatan Singaparna),
Desa salebu (Kecamatan Mangunreja), Desa Rancapaku (Kecamatan Padakembang).
Pada tahun 2009 jumlah

desa yang meneriman Program PAMSIMAS

di

Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun
2008, yaitu berjumlah 15 desa di 12 Kecamatan : Desa Sukawangun (Kecamatan
Karangnunggal), Desa Parung (Kecataman Cibalong), Desa Burujul Jaya (Kecamatan
Parungponteng), Desa Wakap, dan Desa Wangunsari (Kecamatan Bantarkalong),
Desa Bojongasih, dan Desa Toblongan (Kecamatan Bojongasih), Desa Leuwidulang,
Cukangkwung (Kecamatan Sodonghilir), Desa Puspasari (Kecamatan Puspahiang),
Desa

Cinunjang

(Kecamatan

Gunungtanjung),

Desa

Margayaja

(Kecamatan
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Mangunreja),

Desa

Cidugaleun

(Kecamatan

Cigalontang),

Desa

Sukamulih

(Kecamatan Sariwangi), Desa Linggajati (Kecamatan Sukaratu)

Tabel 5.3
Desa-Desa yang Mendapat Program PAMSIMAS Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2008 - 2012
No.
1

2

3

4

5

Nama
Kecamatan
Cipatujah

Karangnunggal

Cikalong

Pancatengah

Cikatomas

6

Cibalong

7

Parungponteng

8

Bantarkalong

Desa

Tahun

1

Cipanas

2010

2

Pameutingan

3

No.
12

Nama
Kecamatan
Sodonghilir

Desa

Tahun

1

Leuwidulang

2009

2010

2

Cukangkawung

2009

Ciandum

2012

3

Sukabakti

2011

4

Darawati

2012

4

Sipatnunggal

2011

1

Sukawangun

2009

5

Cikalong

2012

2

Cikukulu

2011

13

Taraju

1

Cikubang

2008

3

Cintawangi

2012

14

Salawu

1

Kawungsari

2008

1

Sindangjaya

2010

15

Puspahiang

1

Puspasari

2009

2

Cikadu

2010

16

Tanjungjaya

1

Cibalanarik

2008

3

Cibeber*

2010

17

Sukaraja

4

Kalapagenep

2011

18

Salopa

5

Kubangsari

2011

19

Jatiwaras

6

Cimanuk

2011

20

Cineam

1

Cijulang

2010

7

Tonjongsari

2012

2

Nagaratengah*

2010

1

Cikawung

2010

3

Ancol

2012

2

Pancawangi

2012

21

Karangjaya

1

Karangjaya

2011

3

Cibongas

2012

22

Manonjaya

1

Cayur

2010

23

Gunungtanjung

1

Cinunjang

2009

2

Cilumba

2012

24

Singaparna

1

Cikunir

2008

Parung

2009

25

Mangunreja

1

Selebu

2008

1

Girikencana

2008

2

Margajaya

2009

2

Cibanteng

2008

26

Sukarame

3

Burujul Jaya

2009

27

Cigalontang

1

Cidugaleun

2009

1

Wakap

2009

28

Leuwisari

2

Wangunsari

2009

29

Sariwangi

1

Sukamulih

2009
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9

10

11

Bojongasih

Culamega

Bojonggambir

3

Parakanhonje

2012

30

Padakembang

1

Rancapaku

2008

4

Sukamaju

2012

31

.Sukaratu

1

Linggajati

2009

5

Pamijahan*

2012

2

Tawangbanteng

2011

1

Toblongan

2009

1

Santanamekar

2010

2

Bojongasih

2009

2

Nusawangi

2010

1

Cipicung*

2011

3

Sukasetia

2011

2

Mekarlaksana*

2011

4

Sukamukti

2011

3

Bojongsari*

2012

33

Sukahening

1

Calingcing

2010

4

Cikuya*

2012

34

.Rajapolah

1

Wandasari

2008

35

Jamanis

1

Sindangraja*

2010

2

Campakasari

2011

2

Karangresik

2012

3

Pedangkamulyan

2011

36

Ciawi

4

Bojongkapol

2011

37

Kadipaten

38

Pagerageung

1

Guranteng

2010

2

Nangewer

2010

32

Cisayong

39

Sukaresik

Sumber : PAMSIMAS Kabupten Tasikmalaya, 2012

5.2.1. Program PAMSIMAS Desa Selebu

Parameter Evaluasi Kinerja Manfaat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Selebu Kecamatan Mangunreja
adalah sebagai berkut :
a)

Keberfungsian, yaitu: berfungsinya hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan;

b) Kesesuaian, yaitu: kesesuaian pembangunan yang telah dilaksankan
terhadap dokumen perencanaan;
c)

Kebermanfaatan untuk masyarakat, yaitu: manfaat yang diperoleh
oleh

masyarakat

dilaksanakan;

terhadap

hasil

pembangunan

yang

telah
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d) Keberlanjutan, yaitu: tingkat keberlanjutan pembangunan yang telah
dilaksanakan.

Tabel 5.4
Indikator Manfaat PAMSIMAS Desa Selebu Kecamatan Mangunreja
Parameter

Bobot

Indikator

Bobot

(%)
Keberfungsian

29

Nilai

(%)
Ketepatan produksi (lt/det);

22

2,2

Kualitas air minum;

21

2,1

Kuantitas;

14

1,12

Kontinuitas (jam/hari);

19

1,52

Ketersediaan dana (in-cash, in kind

24

2,4

dan APBD).

Nilai Total Keberfungsian
Kesesuaian

15

2,71

Kesesuaian dengan Renstra 2005-

13
0,8

2009 dan Renstra 2010-2015;
Kesesuain RPIJM;
Kesesuaian

dengan

17
NSPK

0,8

/NSPM

(dokumen perencanaan serta harga

20

1,5

satuan;
Ketepatan sasaran;
Ketepatan lokasi.

26
24

Nilai Total Kesesuaian
Kebermanfaatan 31

Kemudahan

untuk mendapat akses

air minum.

2,4

1,215
44
4,4

air minum;
Biaya yang dikeluarkan memperoleh

2,6

56
5,6
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3,10

Total Nilai Untuk Kebermannfaatan Untuk Masyarakat
Keberlanjutan

25

Adanya lembaga pengelola;
36
Ketersediaan alokasi dana untuk OM;
42
Pengembangan PEMDA.
22

3,6
4,2
0,88

Total Nilai Keberlanjutan

2,17

Nilai Total Pamsimas Desa Selebu

9,19

Sumber : Hasil Pengolahan
PAMSIMAS Desa Selebu dikelola oleh Lembaga Kesewadayaan Masyarakat (LKM) “Al
Barokah” dengan cakupan air untuk Dusun Warung Cikopi, sekitar 500 jiwa. Tarif
air

permeter3, yang menggunakan meter air kerumah-rumah, dikenakan beban

sebasaar Rp. 4000 per meter3.
Hasil perhitungan dari tabel 5.4 bahwa manfaat program Pamsimas Desa Selebu
Kecamatan Mangunreja di dapat hasil :
- Keberfungsian

= 2,710

- Kesesuaian

= 1,215

- Kebermanfaatan untuk masyarakat = 3,100
- Keberlanjutan

= 2,170

Total

= 9,190

Dengan nilai total sebesar 9,19

ini berarti

PAMSIMAS Desa Selebu Kecamatan

Mangunreja sangat bermanfaat, karena ada di kisaran nilai antara 8,5 – 10. Dari
empat indikator (Keberfungsian, Kesesuaian, Kebermanfaatan untuk Masyarakat,
dan

Keberlanjutan),

ternyata

nilai

yang

paling

Kebermanfaatan untuk masyarakat, dengan nilai

besar adalah indikator

3,100, dan memang indikator

Kebermanfaatan untuk masyarakat mempunyai bobot yang paling besar diantara
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tiga indikator yang lainnya, yaitu sebesar 31%. Pamsimas Desa Selebu ini sering
dijadikan percontohan, dan kunjungan

baik dari pusat, maupun dari luar negeri.

Dari luar negeri yang pernah datang ke PAMSIMAS Desa Selebu adalah dari Benua
Eropa, yaitu dari Negara Jerman.

5.2.2. Program PAMSIMAS Desa Santanamekar
Desa santanamekar memiliki penduduk pada tahun 2009

sebanyak 3625 orang.

1848 adalah laki-laki, dan 1777 adalah perempuan. Jumlah Rukun Warga (RW)
/Dusun sebanyak 7, dan Rukun Tetangga sebanyak 26 Rumah tangga.
Ukuran parameter Evaluasi Kinerja Manfaat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong

adalah

sebagai berkut :
e)

Keberfungsian, yaitu: berfungsinya hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan;

f)

Kesesuaian, yaitu: kesesuaian pembangunan yang telah dilaksankan
terhadap dokumen perencanaan;

g)

Kebermanfaatan untuk masyarakat, yaitu: manfaat yang diperoleh
oleh

masyarakat

terhadap

hasil

pembangunan

yang

telah

dilaksanakan;
h)

Keberlanjutan, yaitu: tingkat keberlanjutan pembangunan yang telah
dilaksanakan.
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Tabel 5.5
Indikator Manfaat PAMSIMAS Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong
Parameter

Bobot

Indikator

(%)
Keberfungsian

29

Bobot
(%)

Ketepatan produksi (lt/det);

22

Kualitas air minum;

21

Kuantitas;

14

Kontinuitas (jam/hari);

19

Ketersediaan dana (in-cash, in kind

24

Nilai Total Keberfungsian
15

2,2
2,1
1,4
1,9
2,4

dan APBD).

Kesesuaian

Nilai

Kesesuaian dengan Renstra 2005-

2,90
13
0,8

2009 dan Renstra 2010-2015;
Kesesuain RPIJM;

17

Kesesuaian dengan NSPK / NSPM

20

(dokumen perencanaan serta harga

0,8

1,5

satuan;
Ketepatan sasaran
Ketepatan lokasi.

26
24

Nilai Total Kesesuaian
Kebermanfaatan 31

Kemudahan

untuk mendapat akses

44
3,52

56
4,48

air minum.

2,48

Total Nilai Untuk Kebermannfaatan Untuk Masyarakat
Keberlanjutan

2,4

1,215

air minum;
Biaya yang dikeluarkan memperoleh

2,6

Adanya lembaga pengelola;
36
Ketersediaan alokasi dana untuk OM;
42

3,6
4,2
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Pengembangan PEMDA.

0,88

22

Total Nilai Keberlanjutan

2,17

Nilai Total Pamsimas Desa Santanamekar

8,77

Sumber : Hasil Pengolahan
PAMSIMAS Desa Santanamekar dikelola oleh Lembaga Kesewadayaan Masyarakat
(LKM) “Mekar Tirta” dengan cakupan air untuk Dusun Citepus, sekitar 150 rumah
tangga. Tarif air

permeter3, yang menggunakan meter air kerumah-rumah,

dikenakan beban sebasar Rp. 500 per meter3.
Hasil perhitungan dari tabel 5.5 bahwa

manfaat program Pamsimas Desa

Santanamekar Kecamatan Cisayong di dapat hasil :
- Keberfungsian

= 2,900

- Kesesuaian

= 1,215

- Kebermanfaatan untuk masyarakat = 2,480
- Keberlanjutan

= 2,170

Total
Dengan nilai total

= 8,77
sebesar 8,77

ini berarti

PAMSIMAS Desa Santanamekar

Kecamatan Cisayong sangat bermanfaat, karena ada di kisaran nilai antara 8,5 – 10.
Dari

empat indikator

(Keberfungsian, Kesesuaian,

Kebermanfaatan untuk

Masyarakat, dan Keberlanjutan), ternyata nilai yang paling besar adalah indikator
Keberfungsian dengan nilai
Tirta”

2,900. Dengan sudah adanya PAMSIMAS

LKM”Mekar

masyarakat Dusun Citepus melaksanakan MCK (Mandi, Cuci, dan kakus),

sudah tidak di atas kolam atau selokan, tapi sudah mulai teratur yaitu di MCK yang
di sediakan MCK LKM”Mekar Tirta”. Kendala yang dihadapi PAMSIMAS Desa
Santanamekar biasanya

pada saat musim penghujan sering terjadi

longsor
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sehingga air menjadi keruh, dan sering tersumbat,dan kadang-kadang dalam iyuran
bulanan, masyarakat sering nunggak.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan, yaitu:
1) Keberlanjutan dari program SPAM IKK Kecamatan Mangunreja sudah
diserahkan pengelolaannya kepada PDAM “Tirta Sukapura” Kabupaten
Tasikmalaya pada tahun 2010. Pelaksanaaanya sesuai dengan DED, yang telah
ditetapkan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Tasikmalaya, berfungsi
sangat baik, dan dapat dimanfaatkan oleh 3 Desa, yaitu Desa Mangunreja,
Sukasukur, dan Sukaluyu.
2) Pembangunan program SPAM IKK Kecamatan Cisayong selesai pada tahun
2009, dan pengelolaannya diserahkan Kepada PDAM “Tirta Sukapura” Unit
Kecamatan Cisayong serta tidak hanya melayani konsumen yang ada di Ibu
Kota Kecamatan Cisayong saja, tapi sudah mencakup daerah yang lainnya,
yaitu, Desa Cisayong, Desa Pageningan, yang kemudian sering diminta
membantu daerah lain yang kena bencana, seperti longsor di daerah
Tasikmalaya Selatan.
3) PAMSIMAS LKM “ Al-Barokah” Desa Selebu Kecamatan Mangunreja telah
berfungsi dan bermanfaat bahkan sering djadikan percontohan/kunjungan
sebagai perbandingan di dalam pengelolaan PAMSIMAS. Salah satu lembaga
dari luar negeri yang pernah berkunjung adalah dari Negara Jerman.
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4) Pengelola PAMSIMAS LKM “Mekar Tirta” Desa Mekar Wangi Kecamatan
Cisayong dihadapkan dengan kendala-kendala dalam pengelolaannya selama
ini, diantaranya sering menunggaknya iyuran bulanan konsumen, sering terjadi
longsor di mata air manakala terjadi hujan besar yang terus-menerus, sehingga
airnya menjadi tersumbat dan keruh. Namun secara garis besar program ini
telah berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat yang kemudian sering
dijadikan percontohan/kunjungan sebagai perbandingan dalam pengelolaan
PAMSIMAS. Kunjungan yang datang adalah dari Subdit Wilayah DITPAM
Jakarta tahun 2012, dan pada tahun yang sama akan datang juga Menteri
Pekerjaan Umum ke Dusun Citepus.
5) Program SPAM IKK Kecamatan Mangunreja dan Kecamatan Cisayong ,
begitu juga untuk Program PAMSIMAS Desa Selebu Kecamatan Mangunreja,
dan PAMSIMAS Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong, masuk kedalam
nilai yang sangat bermanfaat. Nilai yang paling besar untuk program SPAM
IKK adalah SPAM IKK Kecamatan Cisayong, sedangkan untuk program
PAMSIMAS adalah Desa Selebu

6.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat dikemukakan adalah
perlu ditindaklanjuti lagi dengan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa
besar dampak kedua program tersebut terhadap kesehatan masyarakat yang
berimplikasi dengan kesejahteraan masyarakat.
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