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RINGKASAN 
 
 

Pelayanan air minum pada saat ini masih belum mampu mengimbangi perkembangan 
kebutuhan masyarakat secara nasional, baik di perkotaan maupun di perdesaan. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya tahun 2011, cakupan 
pelayanan air minum perpipaan nasional sebesar 25,56% dengan komposisi 43,96% 
pelayanan di perkotaan dan 11,54% pelayanan di perdesaan (Ditjen Cipta Karya, 2011). 
Mengacu kepada target Millenium Development Goals (MDGs), diharapkan pada tahun 
2015 tingkat akses terhadap air minum aman dapat mencapai 68,87% dengan  komposisi 
yang terdiri dari sistem perpipaan di perkotaan sebesar 68,32% dan perpipaan di 
perdesaan sebesar 19,76%. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pengelola air minum, 
dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terdiri dari 3 (tiga) komponen 
utama, yaitu : masalah kinerja manajemen, masalah kinerja keuangan, dan masalah 
kinerja teknis. Masalah kinerja teknis terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu : masalah air 
baku, kebocoran jaringan, illegal connection, dan masalah infrastruktur yang minim 
(Perpamsi, 2010). Pada penelitian ini dilakukan penentuan prioritas pembangunan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Bandung, berdasarkan kondisi capaian saat ini, 
dan permasalahan yang dihadapi. Sumber air baku merupakan masalah utama SPAM di 
Kota Bandung. Potensi sumber air baku di wilayah Cekungan Bandung akan 
dimanfaatkan sebagai air baku untuk SPAM di Kota Bandung. Pemilihan prioritas 
pembangunan SPAM di Kota Bandung dilakukan dengan menentukan sumber air yang 
paling layak digunakan berdasarkan beberapa potensi air baku yang ada. Analisis 
digunakan melalui metode Analytical Hierachy Process (AHP). Berdasarkan hasil 
analisis dengan metode AHP, penentuan prioritas pembangunan SPAM di Kota Bandung 
lebih diarahkan kepada pemanfaatan potensi air sungai sebagai salah satu potensi air 
baku yang ada. 

 
Kata-kata kunci : air baku, air minum, cakupan pelayanan, kinerja, Sistem Penyediaan Air 
Minum, prioritas pembangunan 
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PRAKATA 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT kami ucapkan atas segala petunjuk dan 
karuniaNya sehingga kami bisa menyelesaikan penelitian hibah bersaing tahun 1 
pada tahun 2013 ini. 

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dan keinginan kami untuk bisa memberi kontribusi pada 
penyelesaian permasalahan Sistem Penyediaan Air Minum perkotaan. Penelitian 
ini berjudul “Penentuan Prioritas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di 
Kota Bandung”. Besar harapan kami, penelitian ini bisa memberi masukan kepada 
pihak pengelola air minum, khususnya di Kota Bandung untuk meningkatkan 
kinerja pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandung. 

Laporan Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama dari Penelitian yang 
direncanakan akan dilakukan dalam 2 tahun. Penelitian ini difokuskan kepada 
identifikasi permasalahan yang terjadi dan penentuan prioritas pembangunan 
Sistem Penyediaan Air Minum untuk masa yang akan datang. 

Kami menyadari bahwa penelitian ini belum selesai dikerjakan, tetapi bagian awal 
penelitian ini sudah dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya 
ataupun pengembangan penelitian lain yang berkaitan.  

Besar harapan kami, penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama 
para pemerhati permasalahan Sistem Penyediaan Air Minum perkotaan, terutama 
yang terkait dengan sistem air baku air minum. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 

Bandung, Desember 2013 

Peneliti 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
Pada tahun 2011 beban populasi dunia telah mencapai 7 milyar dan akan terus 

meningkat menjadi 9 milyar jiwa pada tahun 2050 (UN, 2011 dalam Kirmanto, 2012). 

Hal ini mengakibatkan kebutuhan terhadap air, pangan, dan energi akan menjadi 

semakin krusial. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air terbesar kelima di 

dunia. Potensi cadangan sumber daya air sebesar ± 3.900 milyar m3/tahun tersebar di 

seluruh tanah air dengan jumlah potensi yang dapat dimanfaatkan sebesar ± 690 

milyar m3/tahun (Kirmanto 2012). Melihat besarnya potensi sumber daya air serta 

jumlah penduduk, secara nasional Indonesia memiliki ketersediaan air per kapita 

sebesar 16.600 m3/tahun, tetapi secara geografis ketersediaan air per kapita antar 

kepulauan Indonesia sangat bervariasi. Setengah dari total penduduk di Indonesia 

yang tinggal di Pulau Jawa mendapatkan air 1.210 m3/kapita/tahun atau hanya sekitar 

7% terhadap rata-rata ketersediaan air per kapita di Indonesia (Kirmanto 2012).  

 

Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam upaya untuk mencapai Tujuan 

Pembangunan Milenium 2015 di bidang penyediaan air minum bagi penduduk.  

Pelayanan air minum pada saat ini masih belum mampu mengimbangi perkembangan 

kebutuhan masyarakat secara nasional, baik di perkotaan maupun di perdesaan. 

Masalah-masalah yang kompleks dan multidimensional dengan tingkat ketidakpastian 

yang tinggi masih dihadapi oleh mayoritas pengelola air minum di Indonesia. 

Perencanaan dan kebijakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan yang 

efektif diperlukan untuk mengatasi permasalahan air yang muncul akibat pertumbuhan 

penduduk dan urbanisasi (Lim dkk., 2010). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal 

(Ditjen) Cipta Karya tahun 2011, cakupan pelayanan air minum perpipaan nasional 

sebesar 25,56% dengan komposisi 43,96% pelayanan di perkotaan dan 11,54% 

pelayanan di perdesaan (Ditjen Cipta Karya, 2011). Mengacu kepada target Millenium 

Development Goals (MDGs), diharapkan pada tahun 2015 tingkat akses terhadap air 

minum aman dapat mencapai 68,87% dengan  komposisi yang terdiri dari sistem 

perpipaan di perkotaan sebesar 68,32% dan perpipaan di perdesaan sebesar 19,76%. 
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Isu dan permasalahan di bidang air minum berdasarkan PerMen PU Nomor : 

20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), meliputi : 

• Peningkatan cakupan dan kualitas 

• Pendanaan 

• Kelembagaan dan perundang-undangan 

• Air Baku 

• Peran Masyarakat 

 

Dilihat dari sisi lain, masalah-masalah yang dihadapi oleh pengelola air minum, dalam 

hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, 

yaitu : masalah kinerja manajemen, masalah kinerja keuangan, dan masalah kinerja 

teknis, seperti yang tertera pada Gambar 1.  Masalah kinerja teknis terdiri dari 4 

(empat) komponen, yaitu : masalah air baku, kebocoran jaringan, illegal connection, 

dan masalah infrastruktur yang minim (Perpamsi, 2010). 

 

Permasalahan aspek teknis yang berkaitan dengan air baku terdiri dari beberapa 

permasalahan utama, yaitu  (Perpamsi, 2010) : 

1. Sumber air baku, meliputi aspek :  

• Tidak ada lagi sumber air yang dapat dieksplorasi di wilayah administrasi  

• Konflik antarwilayah dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah  

• Konflik dengan pengguna Sumber Daya Air (SDA) lainnya (petani, pengusaha)  

2. Debit sumber air yang tidak mencukupi, meliputi aspek : 

• Konflik dengan pengguna SDA lainnya (petani, pengusaha)  

• Perubahan musim, khususnya musim kemarau  

• Kerusakan lingkungan/ gangguan pada catchment area dan Daerah Aliran 

Sungai (DAS).  

3. Kualitas air baku, meliputi aspek : 

• Pencemaran limbah industri dan rumah tangga  

• Sedimentasi akibat erosi/ kerusakan lingkungan di hulu  
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Gambar 1. Permasalahan yang dihadapi PDAM 

 

Laju pertumbuhan perkotaan di Indonesia selama dekade terakhir jauh lebih cepat 

dibandingkan investasi yang masih terbatas dalam infrastruktur air minum.  Populasi 

perkotaan yang dilayani oleh jaringan air perpipaan telah menurun dari 39 persen 

menjadi 31 persen selama sepuluh tahun terakhir. Rendahnya tingkat investasi ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk desentralisasi yang cepat dengan kecepatan 

transfer fungsi yang lebih tinggi daripada peningkatan kapasitas kelembagaan dan 

kondisi keuangan PDAM yang memburuk sejak terjadinya krisis keuangan tahun 

1997. 

 

Saat ini PDAM  Kota Bandung baru mampu melayani ± 74.20 % dari jumlah 

penduduk kota Bandung, yaitu sebanyak 1.789.836 jiwa (website PDAM Kota 

Bandung, diunduh 4 Juni 2013), sedangkan target nasional pelayanan air bersih untuk 

skala kota besar pada tahun 2020 sebesar 85% (Ditjen Cipta Karya, 2011). Hal ini 

disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan air bersih dari tahun ke tahun yang 

dikarenakan adanya pertambahan penduduk, kemajuan teknologi serta peningkatan 

ekonomi masyarakat, sementara debit air baku yang diolah PDAM  sampai dengan 

bulan Juli 2011,  hanya sebesar 2.546,14 l/detik dengan besaran yang relatif tetap, 

bahkan dengan air baku yang bersumber dari air tanah dan mata air yang  semakin 

menurun (Corporate Plan, PDAM Tirtawening Kota Bandung 2007-2011).  

 

Hasil kajian Dinas Perumahan dan Permukiman menunjukkan bahwa apabila seluruh 

pembangunan waduk di Cekungan Bandung terealisasi, maka akan menghasilkan 

ketersediaan air baku sebesar 3400 l/detik. Namun penambahan jumlah ketersediaan 

PERMASALAHAN 
TEKNIS

PERMASALAHAN 
KEUANGAN

PERMASALAHAN 
MANAJEMEN
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air baku tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai tahun 2015. Untuk 

penambahan pengambilan air baku selanjutnya perlu mencari alternatif sumber air 

baku lainnya. Salah satu alternatif yang memberikan peluang cukup besar adalah 

Waduk Saguling. Sebagai sumber air baku, Waduk Saguling dengan status tercemar 

sedang mengalami hambatan dari aspek kualitas sehingga pengendalian air, baik di 

DAS (watershed) maupun di badan air mutlak dilakukan agar proses  recovery air 

Waduk Saguling dapat memenuhi laju permintaan air bersih di Kawasan Strategis 

Nasional (KSN) Cekungan Bandung (Marganingrum 2013).  

 

Permasalahan air baku akan menjadi sorotan utama dalam penelitian ini dikaitkan 

dengan optimasi potensi air baku di seluruh wilayah Cekungan Bandung terhadap 

SPAM di Kota Bandung. Pada instalasi pengolahan air PDAM Kota Bandung 

eksisting masih terdapat idle capacity antara kapasitas produksi IPAM eksisting 

dibandingkan dengan kapasitas disain, sehingga membutuhkan tambahan pasokan air 

baku.  

 

Permasalahan lain adalah semakin tingginya pemakaian air tanah baik sebagai air 

baku PDAM maupun sumber air bagi industri. Air tanah merupakan sumber air yang 

tidak terbarukan sehingga perlu dilindungi keberadaannya. Pemakaian air tanah yang 

tinggi mengakibatkan terjadinya penurunan muka air tanah, dan lambat laun 

mengakibatkan turunnya permukaan tanah sebagai dampak lanjutan. Pada Gambar 2 

dapat dilihat pengambilan air tanah oleh industri di cekungan Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Jumlah Sumur dan Volume Pengambilan Air Tanah 
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Optimasi seluruh potensi sumber air di wilayah Cekungan Bandung terhadap SPAM 

Kota Bandung diharapkan dapat mengurangi pemakaian air tanah di Kota Bandung 

yang semakin meningkat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

hendak diteliti adalah sebagai berikut : 

a) Seberapa besar pencapaian pembangunan SPAM di Kota Bandung pada saat ini 

dalam rangka pencapaian MDG’s 

b) Prioritas pembangunan SPAM yang perlu dikembangkan di Kota Bandung pada 

waktu mendatang. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Dilihat dari perumusan masalah, yaitu masih belum diketahuinya besar pencapaian 

target pembangunan SPAM dan prioritas pembangunan SPAM di Kota Bandung yang 

perlu dikembangkan, maka tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya studi ini 

adalah menentukan pencapaian pembangunan SPAM di Kota Bandung pada saat ini 

dan prioritas pembangunan SPAM yang perlu dikembangkan pada waktu mendatang. 

 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya studi ini adalah muculnya 

skenario-skenario yang menunjukkan prioritas pembangunan SPAM di Kota Bandung.  

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah : 

• Kajian sumber air dan kinerja instalasi air minum eksisting PDAM Kota Bandung 

baik kuantitas, kualitas, kontinuitas 

• Kajian seluruh potensi sumber air  di wilayah Cekungan Bandung  

• Pemetaan kondisi eksisting SPAM Kota Bandung  

• Menentukan skenario terpilih dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 
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1.5 Urgensi Penelitian 

Penelitian ini merupakan arahan untuk menentukan prioritas pembangunan SPAM 

yang perlu dikembangkan di Kota Bandung berdasarkan pencapaian pada masa 

sekarang. Dalam hal ini terdapat lima unsur urgensi dari hasil penelitian ini yaitu ; 

Pertama implikasi secara makro, bahwa tercapainya pembangunan SPAM di kota 

Bandung akan meningkatkan sanitasi masyarakat Kota Bandung. 

Kedua teridentifikasinya pencapaian pembangunan SPAM di Kota Bandung. 

Ketiga penentuan prioritas pembangunan SPAM pada masa yang akan datang akan 

meningkatkan pelayanan PDAM pada masyarakat Kota Bandung. 

Keempat implikasi teoritis, hasil penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan 

khususnya dalam bidang Teknik Lingkungan terutama di bidang SPAM. Hasil studi 

ini dapat juga dijadikan acuan sebagai masukan teknis dalam penyusunan kebijakan 

dan strategi pembangunan di bidang air minum baik tingkat nasional maupun tingkat 

provinsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Millenium Development Goals (MDGs) 

MDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara 

internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium PBB pada Bulan September 2000. 

Majelis Umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 Tentang 

Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. United Nations 

Millenium Declaration) 

 

Lahirnya Deklarasi Millenium merupakan buah perjuangan panjang negara-negara 

berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para 

pemimpin dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menangani isu 

perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam 

satu paket. Negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi MDGs. Setiap tujuan 

MDGs memiliki satu atau beberapa target berikut indikatornya. MDGs menempatkan 

pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan serta memiliki tenggat 

waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan atas konsensus dan kemitraan 

global, sambil menekankan tanggungjawab negara berkembang untuk melaksanakan 

pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya 

tersebut (Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals 

Indonesia, 2007). 

 

Menurut (Slamet 2010), MDGs dapat diartikan sebagai komitmen para pemimpin 

dunia untuk dapat mewujudkan perdamaian, keamanan, perkembangan, hak asasi 

manusia, dan kebebasan sebagai dasar strategi global yang koheren dengan waktu dan 

indikator yang ditentukan. 

 

Berdasarkan komitmen tersebut, ditetapkan 8 tujuan MDGs yang harus diperjuangkan, 

yaitu : 

• Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial 
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• Peningkatan pendidikan 

• Kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan 

• Mengurangi angka kematian anak 

• Perbaikan kesehatan ibu hamil dan menekan kematian ibu melahirkan 

• Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain 

• Menjamin kelestarian lingkungan 

• Mengembangkan kerjasama global untuk kemajuan 

 

Masing-masing tujuan tersebut selanjutnya diejawantahkan dalam target dan sasaran 

terukur yang harus dicapai sebelum tahun 2015, yaitu antara lain :  

• Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam 

kebijakan dan program pemerintahan 

• Mengurangi setengah dari proporsi penduduk yang tidak memiliki akses 

terhadap keamanan, keberlanjutan sumber-sumber air minum dan fasilitas 

sanitasi dasar pada tahun 2015 

• Mencapai kemajuan hidup yang signifikan bagi penduduk miskin yang tinggal 

di daerah kumuh pada tahun 2020. 

 

2.2 Air Minum 

Sebelum diterapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes 

RI) nomor 492/Menkes/PER/IV/2010, terminologi air minum yang dipakai dalam 

kaitannya dengan air layak minum, belum merupakan istilah resmi bagi Pemerintah 

Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini masih menggunakan terminologi air bersih 

sebagai pengganti terminologi air minum, walaupun standar teknis dan standar 

kesehatan hanya mengenal standar air minum dan tidak mengenal standar air bersih.  

 

Pengertian air minum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

(PPRI) nomor 16 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2, dimana disebutkan air minum adalah air 

minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan 

yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan air bersih 

(clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Pengertian air 

minum tercantum pula dalam Permenkes RI nomor 492/Menkes/PER/IV/2010, 
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dimana air minum (drinking water) didefinisikan sebagai air yang melalui proses 

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

langsung diminum. 

 

Permenkes RI nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 mengharuskan setiap penyelenggara 

air minum untuk menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air 

minum dikatakan aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisik, 

mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan 

parameter tambahan. Demikian juga segala bentuk Sistem Penyediaan Air Minum di 

negara ini wajib memproduksi air minum yang memenuhi standar dan parameter 

dimaksud. 

 

2.3 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Tujuan utama sistem penyediaan air adalah untuk menyediakan air yang cukup, ke 

tempat-tempat yang dikehendaki dengan tekanan yang cukup. Tetapi pada masa kini 

ada pembatasan dalam jumlah air yang dapat diperoleh karena pertimbangan 

penghematan dan adanya keterbatasan sumber air (Noerbambang dkk., 1993). Pada 

kondisi ideal, sumber air dengan kualitas air yang baik dialokasikan untuk sumber air 

minum dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan sumber air 

yang memiliki kualitas relatif rendah dapat dialokasikan untuk kebutuhan industri dan 

pertanian (Lim dkk., 2010). 

 

Dilihat dari sudut bentuk dan tekniknya, sistem penyediaan air bersih dapat dibedakan 

atas 2 macam sistem, yaitu : (Chatib 1996). 

• Sistem penyediaan air bersih individual, yaitu merupakan sistem penyediaan 

air bersih untuk penggunaan individual dan untuk pelayanan terbatas. Sumber 

air yang digunakan dalam sistem ini umumnya berasal dari air tanah. 

• Sistem penyediaan air bersih komunitas/perkotaan, yaitu merupakan sistem 

penyediaan air bersih untuk masyarakat umum atau skala kota, dan untuk 

pelayanan yang menyeluruh, termasuk untuk keperluan rumahtangga 

(domestik), sosial, maupun industri.  
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Kebutuhan air minum di perkotaan saat ini dapat dipenuhi melalui dua sistem yaitu 

sistem perpipaan dan sistem non-perpipaan. Sistem perpipaan adalah sistem dimana 

penyediaan air minum dilakukan melalui pengelolaan air dari sumbernya sampai ke 

wilayah pelayanan (pelanggan) yang biasanya dilakukan oleh PDAM. Sedangkan 

sistem non-perpipaan adalah sistem penyediaan air minum yang dapat diperoleh 

secara alamiah baik langsung maupun tidak langsung seperti air sumur, air danau, air 

sungai, air hujan ataupun sumber-sumber air permukaan lainnya atau bahkan membeli 

air dari pedagang air keliling. 

 

SPAM perkotaan konvensional terdiri atas sumber air, sistem pengolahan air sesuai 

dengan peruntukannya, dan instalasi pengolahan air buangan, yang selanjutnya air 

olahan dari sistem pengolahan air buangan ini dibuang begitu saja ke badan air. 

SPAM perkotaan yang terintegrasi menggabungkan seluruh komponen infrastruktur 

air minum yang berkaitan dengan penyediaan air, saluran air hujan, dan sistem air 

buangan ke dalam suatu sistem untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan air 

(Anderson dan Iyaduri, 2003). Sistem air minum perkotaan yang terintegrasi dapat 

mereduksi pemakaian sumber air, mengurangi pembuangan air buangan terolah ke 

badan air, dan mengembalikan nutrien di dalam air buangan (Otterpohl dkk., 1997; 

Terpstra, 1999;  Maher dan Lustig, 2003; Rosemarin, 2005; Speers dkk., 2005; Brown 

dkk., 2006; Wan Alwi dkk., 2008). Pemanfaatan kembali air buangan dalam rangkaian 

sistem air minum perkotaan menjadi suatu sistem yang terintegrasi akan mendukung 

menjadi suatu sistem pengelolaan air yang berkelanjutan (Lim dkk., 2010). SPAM 

perkotaan baik yang konvensional maupun terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 2.  

 
Gambar 3. SPAM Perkotaan : 

a. SPAM perkotaan yang linier (konvensional), 
b. SPAM  perkotaan yang terintegrasi (Lim dkk., 2010 
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Pemanfaatan kembali air hasil olahan air buangan pada sistem air minum perkotaan 

yang terintegrasi akan menyebabkan adanya parameter-parameter lain yang perlu 

dikaji yang bersifat tidak terukur (intangible), seperti persepsi, pola pemakaian air, 

dan kepuasan pelanggan terhadap sistem ini. 

 

Isu-isu strategis dan permasalahan dari kondisi penyelenggaraan dan pelayanan air 

minum di Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor : 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi lima permasalahan umum, yaitu : 

• Peningkatan cakupan dan kualitas 

• Pendanaan 

• Kelembagaan dan perundang-undangan 

• Air Baku 

• Peran Masyarakat 

 

2.4 Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 
 

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika. Metode 

ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan 

yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan 

keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya, 

menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik 

pada pertimbangan subyektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis 

berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki 

prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 

 

Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan 

menstrukturisasi suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan 

menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode 

ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada 

berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi 

hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang 
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AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model 

yang fleksibel dan mudah dipahami.  

 

2. Kompleksitas (Complexity)  

AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan 

pengintegrasian secara deduktif.  

 

3. Saling ketergantungan (Inter Dependence)  

AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak 

memerlukan hubungan linier.  

 

4. Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring)  

AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem 

ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.  

 

5. Pengukuran (Measurement)  

AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas.  

 

6. Konsistensi (Consistency)  

AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk 

menentukan prioritas.  

 

7. Sintesis (Synthesis)  

AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya 

masing-masing alternatif. 

 

8. Trade Off  

AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang 

mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.  

 

9. Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus)  

AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil 

penilaian yang berbeda.  
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10. Pengulangan Proses (Process Repetition)  

AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan 

mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.  

 

Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut:  

1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa 

persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli 

selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan 

penilaian yang keliru.  

2. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik 

sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk  

 

Dalam metode AHP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.  
 

Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara 

jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba tentukan solusi 

yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah 

lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap 

berikutnya. 

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah 

menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada di 

bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai 

alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria 

mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hirarki dilanjutkan dengan subkriteria (jika 

mungkin diperlukan). 
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3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria 

yang setingkat di atasnya.  

 

Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka 

konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua 

perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara 

keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks 

mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. 

Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan 

menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Untuk 

memulai proses perbandingan berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling 

atas hirarki misalnya K dan kemudian dari level di bawahnya diambil elemen yang 

akan dibandingkan misalnya E1,E2,E3,E4,E5. 

 

 
4. Melakukan Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh 

jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah 

banyaknya elemen yang dibandingkan.  

 

Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 

yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu 

elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan 

diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas 

antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan 

elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan berpasangan dan maknanya yang 

diperkenalkan oleh Saaty bisa dilihat di bawah. Intensitas Kepentingan 1 = Kedua 

elemen sama pentingnya, Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar 3 = 

Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yanga lainnya, Pengalaman 

dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya 5 = 

Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, Pengalaman dan penilaian 

sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya 7 = Satu 

elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, Satu elemen yang kuat 

disokong dan dominan terlihat dalam praktek. 9 = Satu elemen mutlak penting 
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daripada elemen lainnya, Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen 

lain memeliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. 2,4,6,8 = Nilai-

nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan, Nilai ini diberikan 

bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan Kebalikan = Jika untuk aktivitas i mendapat 

satu angka dibanding dengan aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya 

dibanding dengan i 

 
5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya.  
 

Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.  

 
6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.  
 
 
7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang  

 

Merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada 

tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara 

menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolom 

dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan 

menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen 

untuk mendapatkan rata-rata.  

 

8. Memeriksa konsistensi hirarki.  
 

Yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. 

Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan 

keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit  

untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama 

dengan 10 %.  

 
Prinsip Dasar dan Aksioma AHP  

 
AHP didasarkan atas 3 prinsip dasar yaitu:  

1. Dekomposisi Dengan prinsip ini struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi 

bagian bagian secara hierarki. Tujuan didefinisikan dari yang umum sampai khusus. 

Dalam bentuk yang paling sederhana struktur akan dibandingkan tujuan, kriteria dan 
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level alternatif. Tiap himpunan alternatif mungkin akan dibagi lebih jauh menjadi 

tingkatan yang lebih detail, mencakup lebih banyak kriteria yang lain. Level paling 

atas dari hirarki merupakan tujuan yang terdiri atas satu elemen. Level berikutnya 

mungkin mengandung beberapa elemen, di mana elemen-elemen tersebut bisa 

dibandingkan, memiliki kepentingan yang hampir sama dan tidak memiliki perbedaan 

yang terlalu mencolok. Jika perbedaan terlalu besar harus dibuatkan level yang baru.  

2. Perbandingan penilaian/pertimbangan (comparative judgments). Dengan prinsip ini 

akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dengan tujuan 

menghasilkan skala kepentingan relatif dari elemen. Penilaian menghasilkan skala 

penilaian yang berupa angka. Perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika 

dikombinasikan akan menghasilkan prioritas.  

3. Sintesa Prioritas  

Sintesa prioritas dilakukan dengan mengalikan prioritas lokal dengan prioritas dari 

kriteria bersangkutan di level atasnya dan menambahkannya ke tiap elemen dalam 

level yang dipengaruhi kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau dikenal dengan 

prioritas global yang kemudian digunakan untuk memboboti prioritas lokal dari 

elemen di level terendah sesuai dengan kriterianya.  

 

AHP didasarkan atas 3 aksioma utama yaitu :  
 

1. Aksioma Resiprokal  

 
Aksioma ini menyatakan jika PC (EA,EB) adalah sebuah perbandingan berpasangan 

antara elemen A dan elemen B, dengan memperhitungkan C sebagai elemen parent, 

menunjukkan berapa kali lebih banyak properti yang dimiliki elemen A terhadap B, 

maka PC (EB,EA)= 1/ PC (EA,EB). Misalnya jika A 5 kali lebih besar daripada B, 

maka B=1/5 A. 

 

2. Aksioma Homogenitas  

Aksioma ini menyatakan bahwa elemen yang dibandingkan tidak berbeda terlalu jauh. 

Jika perbedaan terlalu besar, hasil yang didapatkan mengandung nilai kesalahan yang 

tinggi. Ketika hirarki dibangun, kita harus berusaha mengatur elemen-elemen agar 

elemen tersebut tidak menghasilkan hasil dengan akurasi rendah dan inkonsistensi 

tinggi.  
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3. Aksioma Ketergantungan Aksioma ini menyatakan bahwa prioritas elemen dalam 

hirarki tidak bergantung pada elemen level di bawahnya. Aksioma ini membuat kita 

bisa menerapkan prinsip komposisi hirarki. 

 

Aplikasi AHP  
 

Beberapa contoh aplikasi AHP adalah sebagai berikut:  

1. Membuat suatu set alternatif;  

2. Perencanaan  

3. Menentukan prioritas;  

4. Memilih kebijakan terbaik setelah menemukan satu set alternatif;  

5. Alokasi sumber daya  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 
3.1 Tujuan Penelitian 
 
Dilihat dari perumusan masalah, yaitu masih belum diketahuinya besar pencapaian 

target pembangunan SPAM dan prioritas pembangunan SPAM di Kota Bandung yang 

perlu dikembangkan, maka tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya studi ini 

adalah menentukan pencapaian pembangunan SPAM di Kota Bandung pada saat ini 

dan prioritas pembangunan SPAM yang perlu dikembangkan pada waktu mendatang. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini merupakan arahan untuk menentukan prioritas pembangunan SPAM 

yang perlu dikembangkan di Kota Bandung berdasarkan pencapaian pada masa 

sekarang. Dalam hal ini terdapat lima unsur urgensi dari hasil penelitian ini yaitu ; 

Pertama implikasi secara makro, bahwa tercapainya pembangunan SPAM di kota 

Bandung akan meningkatkan sanitasi masyarakat Kota Bandung. 

Kedua teridentifikasinya pencapaian pembangunan SPAM di Kota Bandung. 

Ketiga penentuan prioritas pembangunan SPAM pada masa yang akan datang akan 

meningkatkan pelayanan PDAM pada masyarakat Kota Bandung. 

Keempat implikasi teoritis, hasil penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan 

khususnya dalam bidang Teknik Lingkungan terutama di bidang SPAM. Hasil studi 

ini dapat juga dijadikan acuan sebagai masukan teknis dalam penyusunan kebijakan 

dan strategi pembangunan di bidang air minum baik tingkat nasional maupun tingkat 

provinsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

METODO
 

Metode pen

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.1 Waktu d

Penelitian d

Penelitian i

Bandung da

permasalaha

IPAM juga 

karakteristik

parameter sp

 

 

 

 

 

 

OLOGI PE

elitian disus

dan Lokasi 

dilakukan mu

ni merupak

an Kota Ban

an SPAM ya

a terjadi di 

k kota di 

pesifik dalam

ENELITIA

un berdasark

Gambar 5

Penelitian

ulai Bulan Ja

an penelitia

ndung. Pem

ang berkaitan

Kota Bandu

negara trop

m SPAM. 

26

AN 

kan diagram

5 Diagram a

anuari 2013 

an lapangan 

milihan Kota 

n dengan ko

ung. Dihara

pis dan ber

m alir sebagai

alir penelitian

sampai deng

dan dilaku

Bandung s

ondisi keters

apkan Kota 

rkembang y

i berikut : 

n 

gan Bulan D

ukan di wila

sebagai loka

ediaan air ba

Bandung d

yang memil

Desember 20

ayah Cekung

asi studi kar

aku dan kine

dapat mewa

liki parame

013. 

gan 

rena 

erja 

akili 

ter-



27 
 

4.2 Tahapan Penelitian 

 

Road map penelitian dapat dilihat pada Gambar 6. 
 

TAHUN 
 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

TUJUAN 

Survey Kepuasan 
Pelanggan 

Program Hibah Air 
Minum AUS-AID 

• Mengetahui 
Prosentasi Capaian 

Pembangunan SPAM 
di Kota Bandung 

• Mengetahui Faktor-
faktor yang 

mempengaruhi 
kepuasan responden 

terhadap SPAM 
eksiting di Kota 

Bandung 

Menentukan Skala 
Prioritas 

Pembangunan SPAM 
di Kota Bandung 

Optimasi Skala 
Prioritas SPAM di 

Kota Bandung 

 
METODE 

PENELITIAN 
 

Analisis Statistik 
SPSS 

Analisis Deskriptif, 
Regresi Linier 

Berganda 
Metode AHP  

Penerapan Model 
Optimasi  

 
OUTPUT 

 

 
Laporan 

 
Seminar/Jurnal 

Nasional 

 
Seminar Internasional 

( The Second 
International 

Conference on 
Sustainable 

Infrastructure and 
Built Environment-

SIBE 2013) 

 
Seminar/Jurnal 

Nasional 

 

Gambar 6. Road Map penelitian 

 

Identifikasi sumber air di wilayah Cekungan Bandung dilakukan terhadap sumber air 

eksisting PDAM Kota Bandung dan berbagai potensi air baku yang ada di seluruh 

wilayah Cekungan Bandung baik berupa sungai, waduk, air tanah, dan mata air. Data-

data yang diperlukan berupa data sekunder yang meliputi antara lain kuantitas (debit 

minimum, debit maksimum, dan debit andal), kualitas air baku,  lokasi sumber air, dan 

peruntukan masing-masing sumber air. Berdasarkan data-data tersebut akan 

didapatkan neraca air, jumlah air yang dapat dimanfaatkan, dan jumlah air yang dapat 

dialokasikan untuk sistem SPAM Kota Bandung. Data-data tersebut dapat diperoleh 

dari PDAM, Pusat Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat, Puslitbang Air, 

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.  

 

Identifikasi terhadap kinerja IPAM PDAM Kota Bandung, dilakukan dengan 

menganalisis data sekunder seluruh IPAM yang dikelola PDAM Kota Bandung. 
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Kinerja IPAM dapat ditentukan melalui data-data kapasitas disain, kapasitas produksi, 

teknologi pengolahan yang digunakan, efisiensi pengolahan, daya listrik yang 

digunakan. 

 

Berdasarkan identifikasi tehadap potensi air baku dan kinerja IPAM eksisting Kota 

Bandung, dilakukan analisis deskriptif sehingga dapat menggambarkan besarnya 

pencapaian pembangunan SPAM di Kota Bandung pada saat ini dan prioritas 

pembangunan SPAM, khususnya dalam pemilihan potensi sumber air yang masih 

memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk SPAM Kota Bandung. Hasil analisis ini 

kemudian digambarkan sehingga menghasilkan sebuah pemetaan kondisi eksisting 

SPAM Kota Bandung yang akan menjadi dasar dalam pembuatan skenario-skenario 

pengembangan SPAM Kota Bandung.  

 

 
Tabel 1. Variabel dan Parameter yang digunakan dalam studi 

 
No Variabel Sub Variabel Parameter 

1. SUMBER AIR 

Kualitas Kekeruhan, pH (parameter spesifik)  
Kuantitas Debit 
Kontinuitas Debit maksimum 

Debit minimum 
Debit andal 

Keterjangkauan Lokasi 
Jarak 
Elevasi 

2. 
Kapasitas Instalasi 
Pengolahan Air 
Minum (IPAM) 

Kualitas Kekeruhan, pH 
Kuantitas Debit produksi 
Kontinuitas Debit produksi maksimum 

Debit produksi minimum 
Kinerja IPAM Reduksi kontaminan 

Teknologi Pengolahan 
3. SISTEM 

PELAYANAN AIR 
MINUM 

Kualitas Kekeruhan, pH (parameter spesifik) 
Kuantitas Debit ptoduksi 
Kontinuitas Debit maksimum 

Debit minimum 
Keterjangkauan Jarak 

Elevasi 
Kuantitas Debit produksi 
Kontinuitas Debit produksi maksimum 

Debit produksi minimum 
Kinerja IPAL Reduksi kontaminan 

Teknologi pengolahan 
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4.3 Jenis dan Sumber Data 
Menurut jenis data yang dibutuhkan, penelitian ini dirancang dengan menggunakan 

Data Kuantitatif dan Data Kualitatif. Berdasarkan sumber data, mencakup data primer 

dan data sekunder. 

• Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa 

observasi langsung maupun melalui kuesioner. Kuesioner  

• Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi/lembaga yang terkait 

dengan tema penelitian dan memiliki dokumentasi yang dibutuhkan. Data 

sekunder dapat diperoleh misalnya dari PDAM Kota Bandung, Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, BPLHD Provinsi Jawa 

Barat, maupun sumber-sumber data lain. 

 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Dilakukan dengan cara observasi di lapangan, pengumpulan data sekunder dari 

instansi terkait, dan penyebaran kuesioner kepada para pakar air minum, yang meliputi 

akademisi, pemerintahan, dan praktisi, juga dilakukan pengumpulan data sekunder 

dari instansi-instansi terkait. 

  

4.5 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 2 alat uji, yaitu analisis 

statistik deskriptif, yang digunakan untuk mengetahui persentase capaian 

pembangunan SPAM di Kota Bandung. Metode AHP yang digunakan untuk 

menganalisis hasil kuesioner terhadap para pakar dengan muatan skenario-skenario 

prioritas pembangunan SPAM di Kota Bandung. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

5.1 Daerah Pelayanan PDAM Kota Bandung 

Daerah pelayanan PDAM Kota Bandung meliputi 4 zona, yaitu zona utara, zona barat, 

zona tengah-selatan, dan zona timur, seperti pada Gambar 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  7. Peta daerah pelayanan PDAM Kota Bandung 

Sumber : Business Plan 2008-2012 PDAM Kota Bandung 

 

 
5.2 Sistem Air Baku Eksisting 
 

Air baku PDAM Kota Bandung yang digunakan pada saat ini, meliputi : air 

permukaan, mata air, dan air tanah. Air permukaan yang dimanfaatkan PDAM Kota 

Bandung meliputi 4 (empat) buah sungai, yaitu Sungai Cisangkuy, Sungai 

Cikapundung, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cipanjalu. Keempat sungai tersebut 

dialirkan ke IPAM eksisting PDAM Kota Bandung dengan kapasitas pengolahan 

terbesar adalah IPAM Badaksinga yaitu sebesar 1800 L/dtk, kemudian IPAM Dago 

 

PETA DAERAH PELAYANAN PDAM  KOTA BANDUNGPETA DAERAH PELAYANAN PDAM KOTA BANDUNG

Cipanjalu
Cisurupan
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Pakar dengan kapasitas pengolahan 600 L/dtk, serta IPAM mini Dago Pakar dan 

Cibeureum, dengan kapasitas pengolahan masing-masing sebesar 40 L/dtk, dan IPAM 

mini Cipanjalu dengan kapasitas pengolahan 20 L/dtk.  

 

Mata air diambil dari 15 mata air di daerah Bandung Utara dengan total debit 190 

l/dtk. Air tanah dengan jumlah 32 buah, sebagian dimanfaatkan untuk membantu 

daerah yang tidak  terjangkau  oleh pelayanan dari Instalasi Induk PDAM dengan 

sistem pendistribusian  secara langsung ke konsumen melalui proses pengolahan. 

 

Secara Umum Isu Permasalahan Air baku yang ada di Kota Bandung dapat 

dikelompokan menjadi 3 point utama yaitu : 

1 Keterbatasan  Sumber  Air  Baku  karena  kuantitas air  menurun   ( Mata  Air,  

Sumur Bor, dan pemanfaat sumber air baku dari sungai), 

2 Perubahan  Kualitas  Air  Baku  akibat  kerusakan  lingkungan (pencemaran dan 

sedimentasi  yang  cukup  tinggi), 

3 Meningkatnya Biaya  Pengolahan Air Bersih.  

 

Sedangkan isu permasalahan air baku yang terjadi pada PDAM Tirtawening Kota 

Bandung adalah sebagai berikut : 

1 Menurunnya kualitas dan kuantitas air baku yang tersedia. 

2 Keterbatasan dana investasi pemanfaatan air baku sehingga diperlukan peran 

serta pemerintah baik pusat maupun daerah. 

3 Tumpang tindihnya pembayaran iuran/retribusi pemanfaatan air baku dll  

4 Regulasi pengelolaan sumber daya air  belum terarah dan masih terkesan 

tumpang tindih. Antara pusat dan daerah. Peraturan/ Kebijakan yang berkaitan 

dengan pengelolaan DAS.  

5 Adanya konflik kepentingan antara pengguna air untuk pertanian, kebutuhan 

air baku oleh pengembang (non PDAM) khususnya yang terjadi pada musim 

kemarau.  

6 Permasalahan-permasalahan lainnya seperti koordinasi antar instansi terkait 

baik di tingkat pusat maupun daerah misalnya pengaturan wewenang 

pengelolaan air baku antar pemerintah maupun swasta.  
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5.2.1 Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan 
 

Sumber air baku yang ada di wilayah Kota Bandung dan daerah sekitarnya terdiri dari 

: sumber air permukaan (sungai), sumber mata air, dan sumber air tanah. Pengelolaan 

sumber daya air dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai 

wewenang dan tanggung jawabnya dengan berdasarkan pada ketentuan UU No. 7 Thn 

2004 tentang Sumber Daya Air. 

a).  Sumber Air Permukaan : 

Pengelolaan air permukaan dilakukan dengan mengacu pada PP No. 42 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 

b).   Sumber Mata Air : 

Pengelolaan mata air dilakukan dengan mengacu pada PP No.42 Tahun2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No.43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, dan UU No. 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

c).   Sumber Air Tanah : 

Pengelolaan air tanah dilakukan dengan mengacu pada PP No.43 Tahun2008 tentang 

Air Tanah. 

 

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan 

pengembangan sistem penyediaan air minum yang menjadi tanggung jawab 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. PDAM Tirtawening Kota Bandung merupakan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat amanat untuk menyelenggarakan 

pengembangan SPAM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah (UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 40). 

 

Selanjutnya, mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah seperti 

disebutkan diatas dapat diperoleh hal-hal yang antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok 

minimal sehari-hari (UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 5), 

2. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Atas dasar penguasaan tersebut ditentukan hak guna air. Hak 

guna air berupa “hak guna pakai air” dan “hak guna usaha air”. (UU No.7/2004 

tentang Sumber Daya Air pada Pasal 6 dan Pasal 7). 
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3. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur, menetapkan, dan 

memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber 

daya air pada wilayah sungai dan cekungan air tanah (UU No.7/2004 tentang 

Sumber Daya Air pada Pasal 14), 

4. Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, merupakan salah 

satu prioritas utama penyediaan sumber daya air diatas semua kebutuhan (UU 

No.7/2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 29). 

5. Penyelenggara pengembangan SPAM, yang disebut “Penyelenggara” adalah 

badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha 

swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan 

pengembangan sistem penyediaan air minum (PP No.16/2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Pasal 1, poin ke-4). 

 

Sesuai uraian diatas maka PDAM Tirtawening Kota Bandung adalah salah satu 

dari “Penyelenggara” yang harus menyelenggarakan pengembangan SPAM 

dengan tujuan membangun, memperluas dan atau meningkatkan sistem fisik 

(teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, 

dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air 

minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 

 

Salah satu faktor penting yang sangat dibutuhkan PDAM Tirtawening dalam 

penyelenggaraan SPAM, khususnya untuk meningkatkan cakupan pelayanan 

adalah ketersediaan air baku dalam jumlah, kualitas dan kontinuitas, yang dapat 

mencukupi kebutuhan secara berkelanjutan, baik untuk saat ini maupun untuk 

masa yang akan datang 

 

6. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan air baku dan 

pengambilan air baku untuk keperluan pengusahaan air minum wajib berdasarkan 

ijin hak guna usaha air (PP No.16/2005 tentang Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum pada Pasal 8, poin ke-1 dan ke-2). 

 

Dengan demikian maka ketersediaan air baku yang dibutuhkan oleh PDAM 

Tirtawening Kota Bandung perlu mendapatkan jaminan dari Pemerintah, baik 

Pemerintah Daerah (Kota/Propinsi) maupun Pemerintah Pusat. Untuk pengambilan 
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sumber air baku tersebut perlu legalitas dari Pemerintah yaitu berupa “Ijin Hak Guna 

Usaha Air” 

 

Di wilayah Kota Bandung, perijinan untuk pengambilan air “Sungai” dan “Mata Air” 

diberikan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, sedangkan perijinan 

untuk pengambilan air bawah tanah diberikan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (BPLH) Kota Bandung.  

 
5.2.2  Kondisi Kualitas Air Baku Eksisting 
 

5.2.2.1 Kualitas Air Permukaan 
 
Sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Kepmenkes No 43 tahun 

2005, bahwa air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum 

diisyaratkan yang tidak mengandung unsur lain atau unsur zat dan bahan lainnya.  

 

Secara umum kualitas air permukaan di Kota Bandung sudah buruk dan sebagian 

besar diatas kelas B baku mutu perairan. Hanya pada ruas S. Cikapundung Hulu 

sampai Babakan Siliwangi saja yang masih masuk dalam ketegori kelas B. 

Menurunnya kualitas hulu S. Cikapundung disamping berasal dari kawasan Bandung 

Utara (limbah domestik terutama coli tinja dan detergen serta TSS akibat erosi), juga 

pencemaran yang berasal dari dalam Kota Bandung, terutama yang berasal dari 

limbah domestik dan sedikit industri. 

 

Pencemaran air sungai yang terjadi di Kota Bandung  didominasi oleh kegiatan 

permukiman, usaha kecil masyarakat dan pasar tradisional yang menghasilkan 

pencemaran domestik di sepanjang aliran sungai terdekat. Penyebab lain adalah dari 

limbah cair kegiatan jasa kesehatan (rumah sakit), pusat perdagangan, hotel dan 

industri.  

 
Dugaan penyebab pencemaran yang didominasi oleh kegiatan domestik dan industri  

untuk air permukaan  berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut : 

1 Adanya pembuangan limbah domestik (rumah tangga, restoran, hotel, pertokoan, 

rumah sakit non B3)  

2 Limbah Grey Water yang berasal dari mandi, cuci dan Kakus (MCK) serta dapur. 
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Sumber air buangan domestik yang menyumbang polutan ke kawasan air permukaan 

di Kota Bandung diantaranya disebabkan oleh : 

a. Masyarakat di sekitar  bantaran sungai yang langsung membuang limbahnya ke 

sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. 

b. Limbah grey water yang masuk ke saluran drainase selanjutnya disalurkan ke 

sungai meskipun limbah WC (tinja) masuk ke septic tank, 

c. Pembuangan limbah padat (sampah) ke sungai, 

d. Jaringan sewerage yang telah ada tidak memiliki IPAL. Pada saat ini jaringan 

sewerage yang tidak memiliki IPAL adalah jaringan wilayah Barat yang masih 

dibuang ke Sungai Citepus dan jaringan lama yang diolah di imhoftank yang 

sudah tidak berfungsi lagi. 

 
Sedangkan Sumber Limbah Industri yang menyumbang polutan ke kawasan air 

permukaan di Kota Bandung diantaranya disebabkan oleh : 

a. Sejumlah industri baik industri besar, kecil dan rumah tangga tanpa dilengkapi 

dengan fasilitas pengolahan limbah terdapat di sepanjang sungai di Kota Bandung 

yang dapat mengakibatkan polusi organik di sungai seperti yang diindikasikan 

oleh konsentrasi BOD yang tinggi dan kandungan logam yang melebihi baku 

mutu. 

b. Fasilitas pengolahan air limbah kegiatan industri, pusat perdagangan dan jasa 

perhotelan belum memenuhi standar  dan sesuai dengan prosedur pengolahan. 

c. Pengelolaan Daerah aliran sungai yang belum terintegrasi dan berwawasan 

lingkungan. 

 

Berdasarkan hasil analisis kualitas air yang dilakukan oleh Badan Pengelola 

Lingkungan Hidup Kota Bandung di 40 titik pantau menunjukkan bahwa kualitas air 

sungai di semua ruas sungai di wilayah Kota Bandung baik hulu sampai hilir Kota 

Bandung belum memenuhi syarat baku mutu golongan B, C dan D berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 39 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku 

Mutu Air pada Sungai Citarum dan anak-anak sungainya di Jawa Barat. Parameter 

fisik (DHL, Kekeruhan, TDS, suhu dan warna) menunjukan penurunan kualitas dari 

hulu ke hilir dan  berada di atas baku mutu . 
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Parameter Kimia 

Kualitas kimia air sungai secara langsung dipengaruhi oleh adanya pencemaran air 

yang terjadi pada sungai. Semakin berat pencemaran berlangsung maka dapat 

dipastikan bahwa kondisi kualitas sungai akan menurun. Kandungan senyawa organik 

pada beberapa sungai-sungai di Kota Bandung cukup tinggi mulai dari hulu , tengah 

sampai hilir   didasarkan pada nilai parameter BOD, COD, MBAS, DO dan E. Coli 

yang terukur. 

 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 39 tahun 2000 tentang 

Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan anak-anak sungainya di 

Jawa Barat. Khususnya untuk di wilayah Kota Bandung, dinyatakan hampir seluruh 

kualitas air sungai di wilayah Kota Bandung telah melebihi golongan B, C dan D.  

 

Kemudian dijelaskan juga perihal yang melatarbelakangi atas keputusan tersebut, 

diantaranya adalah :  

 
a. Kandungan senyawa organik yang tinggi menjadikan konsumsi oksigen dalam air 

menjadi lebih banyak dan konsentrasi oksigen terlarut akan berkurang yang pada 

akhirnya berdampak pada kehidupan biota perairan. 

b. Kandungan Nitrogen pada air sungai yang terukur dengan senyawa ammonia 

(NH3), nitrat (N03), dan nitrit (N02) terdeteksi ada pada sungai-sungai di Kota 

Bandung. Hampir seluruh sungai di wilayah Kota Bandung  memiliki kandungan 

senyawa amonia di luar baku mutu kelas I (PP 82/2001). Tingginya senyawa 

amonia ini menyebabkan proses oksidasi yang lebih banyak sehingga dapat 

mempengaruhi kandungan oksigen terlarut dalam air. Sebagai hasil oksidasi, 

besarnya kandungan senyawa nitrit dan nitrat memang tergantung dari besarnya 

senyawa amonia yang" terdapat dalam air. Namun demikian keberadaan senyawa 

nitrit yang cukup tinggi dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Dari 

seluruh sungai yang diteliti hampir semua memiliki kandungan senyawa nitrit 

diluar baku mutu yang telah ditetapkan (0,06 mg/l). Sedangkan keberadaan 

senyawa nitrat pada air lebih banyak menimbulkan kondisi eutrofikasi pada 

sungai, selain dapat tereduksi menjadi nitrit. Pada seluruh sungai yang diteliti di 

Kota Bandung  tersebut tidak ada sungai yang memiliki kandungan nitrat diluar 

baku mutu kelas I, 
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c. Kandungan unsur logam yang terdapat pada sungai-sungai di Kota Bandung 

didominasi oleh logam-logam, yang secara alami terdapat pada sungai, yaitu: 

Tembaga (Cu) Pb (timbal) Merkuri (Hg) Cromium (Cr) berada diatas baku mutu.  

Hal ini menandakan adanya pencemaran berat oleh terkait dengan kegiatan 

industri domestik  yang masuk kedalam perairan, air sungai tidak lagi jernih, 

berwarna dan berbau; 

d. Kandungan senyawa minyak dan lemak pada seluruh sungai yang ada di wilayah 

Kota Bandung terdeteksi pada kisaran < 1 mg/L, dan berdasarkan baku mutu yang 

telah ditetapkan untuk kandungan minyak dan lemak adalah nihil. Dan hal ini 

juga ditegaskan bahwa kandungan minyak/lemak serta diterjen pada air sungai 

seringkali diindikasikan sebagai akibat dari adanya pencemaran limbah domestik 

(grey water). 

e. Secara parameter Mikrobiologi, dimana aspek biologi yang terkait dengan 

kualitas sungai, terukur dengan parameter coliform total dan coliform faecal  pada 

air. Pada umumnya nilai parameter ini ada sebagai akibat adanya pencemaran 

limbah domestik yang masuk ke dalam sungai 

f. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, parameter mikrobiologi di 

semua titik pantau sungai di wilayah Kota Bandung melebihi baku mutu yang 

diisyaratkan. 

 
5.2.2.2 Kualitas Air Tanah 

 

Dalam kajian kawasan Cekungan Bandung diketahui bahwa dalam beberapa 

dasawarsa terakhir, kondisi air tanah di Cekungan Bandung, baik jumlah ketersediaan 

air maupun mutuya, telah mengalami penurunan tajam akibat pemanfaatan yang 

berlebihan dan tidak terkendali. Keadaan tersebut menjadi semakin parah seiring 

dengan rusaknya  daerah resapan disekitar Bandung Utara akibat perubahan tata guna 

lahan yang cenderung mengurangi tutupan vegetasi maupun lahan basah. 

Pengendalian kerusakan lingkungan air tanah di kawasan Cekungan Bandung 

merupakan permasalahan yang sangat mendesak dan perlu segera dipecahkan dengan 

melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan.  

 
Di samping semakin terbatasnya kuantitas air yang tersedia, Kualitas air tanah 

dangkal (air tanah bebas) sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. 
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Belum tersedianya sistem jaringan air kotor kota di beberapa wilayah di Kota 

Bandung, menyebabkan kondisi sanitasi Iingkungan menjadi  rendah. Kondisi 

sanitasi lingkungan yang masih rendah tersebut mempunyai dampak terhadap kualitas 

sumber air penduduk, berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang 

dilakukan pada tahun 2007 separuh dari sumur gali dan sumur pompa di Kota 

Bandung tidak memenuhi syarat sebagai air bersih. Dari analisis  sampel yang 

diambil dari 196.118 sarana air bersih yang diinspeksi  47,57 % sudah tercemar 

dengan tingkat pencemaran yang  beragam mulai dari pencemaran tinggi, sedang dan 

rendah. 

 

Sampai saat ini belum terjadi wabah sebagai akibat dari kualitas bakteriologis dan zat 

racun di air tanah sebagai akibat penggunaan air sumur. Kondisi alami air tanah yang 

tinggi kandungan besi (Fe) dan Mangan (Mn) pengaruh buruhnya lama dirasakan 

bagi kesehatan. Jadi fakktor Nitrat (sebagai indikator pencemaran limbah organik) 

keberadaan coli dan zat racun yang diatas ambang yang menjadi tolak ukur belum 

menyebaban wabah. Sehingga isu ini adalah sebagai potensi ancaman. 

 

5.2.2.3 Kualitas Mata Air  

Mata air dijumpai pada lereng Utara, Timur dan Selatan kawasan Cekungan 

Bandung. Pemunculan mata air umumnya akibat “pemancungan topografi”, dengan 

bentuk penyebaran mengelilingi puncak lereng. Lapisan pembawa air berupa tufa 

pasir yang merupakan bagian dari endapan vulkanik muda. Pemunculan mata air 

akibat struktur patahan dijumpai umumnya di sekitar puncak gunung api, seperti 

terdapat di daerah pangalengan (G. Malabar). Di daerah Pangalengan dijumpai 

adanya mata air panas, akibat lapisan akuifer dipengaruhi oleh aktifitas vulkanik. 

Beberapa mata air besar yang muncul disekitar puncak Gunung Malabar antara lain:  

1. Mata Air Citiis (70 L/det),  

2. Mata Air Cikeruh (115 L/det), dan  

3. Mata Air Ciseupan (95 L/det).  

Secara umum kualitas mata air baik, akan tetapi kondisi debitnya memberikan 

indikasi bahwa meski mata air tersedia di wilayah ini, namun dengan demand air 

bersih Kota Bandung yang begitu besar di tahun-tahun ke depannya, maka sumber air 

ini tidak dapat digunakan untuk skala regional. Sumber air baku ini hanya dapat 



39 
 

digunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan di wilayah sekitar mata air 

tersebut berada. 

 

5.2.3 Kondisi Kuantitas  Air Baku Eksisting 

 
Berlandasan kepada ketentuan dasar tersebut di atas dan ketentuan lainnya yang 

terkait dengan tujuan memenuhi kebutuhan air baku untuk kepentingan air bersih atau 

air minum, maka aspek kuantitas dari air baku ini, tidak saja memiliki tujuan lebih 

kepada upaya pemenuhan target mengisian bak-bak penampung di setiap bak pada 

Sistem Pengolahan Air Minum, namun ada sisi pentingnya dari perhatiannya terhadap 

kualitas air baku itu sendiri. 

 

Air baku yang berasal dari pemanfaatan sungai di kawasan Cekungan Bandung, 

selama ini memang masih memiliki kuantitas yang beragam dan tentunya aspek 

fluktuatif sangat mempengaruhi intensitas menyaluran kepada setiap SPAM yang 

ada. Fluktuatif intensitas pengaliran air sungai, juga merupakan suatu hal yang logis 

mengingat air dari sungai itu sendiri sangat tergantung kepada iklim. dimana Iklim 

yang ada selama ini adalah iklim penghujan dan kemarau. 

 

Pada posisi iklim penghujan, debit air sungai meningkat sesuai dengan daya tampung 

dan kapasitasnya, namun kualitas masih perlu diuji, karena debit air tinggi kemudian 

kondisi lingkungan bidang alam tangkapannya yang hanya membawa sedimentasi 

tanah, maka kualitas air akan memerlukan pengolahan yang lebih baik. Sedimentasi 

bawaan run off air sungai meski berupa material tanah dan mungkin juga berupa 

material lainnya berupa residu kegiatan industri atau pertanian (seperti pupuk dan sisa 

buangan obat-obatan kegiatan pertanian). 

 

Karena tataan dan susunan bidang resapan atau bidang alam lingkungan sebagai 

catchment area yang tidak stabil, maka akan terjadi kelebihan air, dan limpahan 

kelebihan ini akan melimpas ke daerah-daerah terdekat, terutama ke daerah-daerah di 

sepanjang spasi sempadan sungai. Hal ini dikatakan sebagai aspek kuantitas yang 

berlebihan, dan mesti dipertimbangkan untuk pencadangan air baku di suatu wadah 

atau di suatu danau hingga berupa embung. 
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Pada posisi iklim kemarau atau kering, dimana kondisi sumber arus air sungai yang 

memiliki alam lingkungannya tidak baik, artinya aspek ekologis dan geologisnya 

mengalami kerusakan, maka saat-saat kering, sungai juga akan mengalami 

kekeringan. Kekeringan sungai ini sangat tergantung kepada aspek ekosistem 

setempat, dimana tegakan vegetatif dan perakaran bawah tanah tidak mendukung, 

akan mengakibatkan air pada saat musim penghujan tidak tertampung melainkan 

speed run off meloloskan kesemua lapisan bawah dan permukaan tanah, sehingga saat 

musim penghujan air tidak tertampung malah terbuang langsung. Dan pada akhirnya 

kondisi pengaliran sungai tersebut relatif kecil, bahkan pada daerah hilir sungai sudah 

memiliki fungsi sebagai saluran induk pembuangan limbah. Dengan demikian 

kualitas dan kuantitas air baku dari sungai ini sangat tergantung kepada aspek 

ekosistem setempat, terutama di daerah hulu sungai yag bersangkutan. 

 

Adapun kuantitas air baku dari dalam tanah atau dari mata air, secara umum 

kuantitasnya sangat tergantung juga dari aspek ekosistem setempat, baik pada musim 

penghujan maupun musim kemarau atau musim kering. Air baku dari dalam tanah 

umumnya merupakan hasil dari proses infiltrasi, dan penyerapan air permukaan atas 

yang masuk ke dalam tanah. Adapun fungsi penting dari infiltrasi ini adalah dapat 

difungsikan sebagai pencadangan air yang optimal selama tutupan vegetasi di daerah 

catchment area-nya bagus atau tidak rusak, maka pencadangan air baku di dalam 

tanah akan bisa dimanfaatkan pada saat musim kemarau. Dari kondisi proses infiltrasi 

dengan tutupan vegetasi atau tata hijau di daerah tangkapan air ini baik maka tidak 

lagi ada istilah musim hujan air berlebih dan di musim kemarau yang kering jadi 

benar-benar kering tanpa pencadangan air yang ada. 

 

Kuantitas air baku dari pemanfaatan sumber apapun, keberadaan serta 

keberlanjutannya sangat tergantung kepada kondisi alam dan lingkungannya. 

Hambatan dan kendalanya dari upaya mempertahankan kuantitas air baku, tentunya 

memahami akan siklus dan neraca air yang ada di setiap sumber yang tersedia. Dan 

hal lainnya yang terkait dengan pokok pembahasan kuantitas ini tentu 

mempertahankan keberadaan kecepatan arus air mengalir (run off), Run off tidak 

terlalu cepat, juga tidak terlalu lamban, melainkan proporsional sesuai dengan 

keberadaan bidang tangkapannya (alam dan lingkungan setempat). 
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Hambatan lainnya dari masalah kuantitas ini adalah bergesernya fungsi sungai 

sebagai saluran induk pembuangan (drainase) yang mengalami fungsi campuran, 

yaitu fungsi untuk saluaran pembuangan air hujan dan pembuangan air limbah 

domestik maupun industri, bahkan di sebagian kawasan perkotaan dijadikan sebagai 

sistem pembuangan sampah, baik sampah cair maupun sampah non cair. Hal inilah 

yang akhir-akhir ini menjadi bagian untuk pengawasan kuantitas dan kualitas air baku 

untuk kepentingan air minum.  

 

5.2.4 Kondisi Kontinuitas Aliran  Air Baku Eksisting 

 

Kontinuitas debit air yang ada saat sekarang untuk dimanfaatkan sebagi air baku bagi 

pasokan kebutuhan air minum, terutama di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, 

kondisi dan keberadaannya sangat tergantung kepada sikap, budaya dan kearifan 

masyarakatnya terhadap alam dan lingkungan. 

 

Secara komprehensif, di luar perilaku (sebagai sikap budaya) buruk masyarakat yang 

tinggal di kanan-kiri sungai, kawasan hulu bisa dikatakan merupakan kunci 

permasalahan. Bukit dan gunung yang kehilangan hutan membuat limpasan air ke 

sungai bertambah berlipat-lipat dengan membawa kandungan lumpur. Sungai 

menjadi dangkal, air tak tertampung, lalu banjir menggenangi permukiman.  

Berdasarkan data di Pemprov Jabar, di tujuh sub-DAS Citarum, yakni di:  

1. Sungai Cirasea,                    5.  Sungai Cihaur,         

2. Sungai Cisangkuy,  6. Sungai Ciwidey, dan 

3. Sungai Ciminyak,  7. Sungai Citarik. 

4. Sungai Cikapundung,  

 
Dari 7 (tujuh) sungai tersebut di atas memiliki total lahan kritis tercatat tidak kurang 

dari 25.000 Ha atau 10 %-nya dari seluruh lahan hutan yang ada. Keadaan ini 

menyebabkan volume limpasan air (run-off) di masing-masing sub-DAS cukup besar, 

yakni berkisar antara 343,5-696,8 m3/tahun. Sedimentasi yang dihasilkan antara 773 - 

1.755 ton/tahun.  Dan dari keseluruhan Sub-DAS yang ada, maka Sub-DAS Ciwidey 

dan Sub-DAS Cirasea mengalami kerusakan terparah. 

 



42 
 

Sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2006, semestinya luas minimal kawasan lindung di 

kawasan Citarum hulu 250.000 Ha, namun pada kenyataannya di Citarum hulu, hanya 

100.000 Ha yang dikuasai negara. Meski tidak otomatis bebas dari alih fungsi, 

pengelolaan oleh negara dapat lebih diandalkan.  

 

Persoalan besar ada di kawasan lindung yang dimiliki masyarakat. Tak terhindarkan, 

perubahan hutan menjadi ladang perkebunan semakin masif. Bahkan, pada bidang 

tanah dengan kemiringan lebih dari 30 derajat, tak jarang dijumpai juga kebun sayur 

yang luas. 

 

Penataan kawasaan hulu inilah yang semestinya menjadi prioritas penuntasan banjir 

dan memilihara akan kuantitas air baku. Masyarakat mesti didekati secara baik-baik, 

tanpa tindakan represif, untuk mulai mengembalikan lahan menjadi hutan.  

 

Perlu ada insentif dan disinsentif untuk penerapan konservasi hulu semacam ini. 

Pemberian modal kepada para petani yang mau mengubah ladang mereka menjadi 

hutan rakyat. Bentuknya bisa berupa suntikan modal dengan pemberian bibit pohon. 

Selama pohon buah-buahan yang mereka tanam belum menghasilkan, pemerintah 

menyubsidi mereka. Ketegasan pemerintah harus menyentuh juga para pemodal besar 

dan pejabat yang telah mendirikan bangunan dengan menyalahi aturan. Disinsentif 

harus diberikan kepada mereka.  

 

5.2.5 Konflik Kepentingan 

5.2.5.1 Umum 

Air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan semua makhluk di jagat raya ini, 

dan air merupakan barokah dan rizki dari siklus alam berupa fenomena geofisika yang 

maha dahsyat sebagai kehendak Tuhan kepada kita dan alam lingkungannya. Dari 

mulai tata hukum alam, suhu, cuaca, dan iklim, hingga penguapan jadi kristal-kristal 

serta molekul titik air yang terstimulasikan jadi awan dan akhirnya jadi turun hujan 

karena ada aspek fisika alam yaitu berat jenis, panas, dan grafitasi permukaan bumi 

ini. Itulah siklus air terjadi, dan pada akhirnya selain menyikapi akan fenomena 

hukum alam tersebut, juga perlu adanya prilaku dan atau pengelolaan terhadap air.  
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Karena air jadi suatu kebutuhan utama untuk semua kehidupan, maka perundang-

undangan yang terkait dengan air juga telah di tegaskan dalam setiap peraturan yang 

berlaku. Ini juga sebagai keberpihakan pemerintah dalam penanganan atau pengaturan 

air, sehingga jadi suatu barang produk untuk melengkapi kebutuhan sosial ekonomi, 

baik di kota maupun untuk di perdesaan hingga untuk suatu wilayah dan negara. 

 

Berdasarkan aspek teknisnya, air dapat diperoleh dari air baku yang ada di permukaan 

tanah, atau lazimnya disebut “air permukaan”, seperti dari sungai, waduk, dan danau; 

air yang didapati dari “mata air”, dan air yang diperoleh dari dalam tanah yaitu berupa 

“air tanah” atau lazimnya disebut air bawah tanah, melalui sumur, baik sumur pompa, 

sumur gali maupun sumur timba. Ini semua merupakan sumber air baku yang cukup 

penting keberadaannya, Dan kuantitas maupun kontinuitasnya semuanya sangat 

tergantung kepada aspek iklim, suhu dan fenomena hukum alam lainnya yang terikat 

dengan ekosistem dan geologis tertentu. 

 

Sumber-sumber tersebut merupakan pasokan penting bagi kebutuhan air bersih, baik 

yang ditangani dengan SIPA maupun non SIPA. Besar kecilnya kuantitas dan 

kapasitas sangat tergantung kepada jumlah sumber dan debit yang ada, sementara 

kebutuhan masih terus meningkat seiring dengan laju perkembangan dan pertambahan 

pelanggan atau penduduk kota. 

 

Karena air ini menjadi suatu produk sosial ekonomi, maka pengelolaannya pun sudah 

masuk ke ranah manajemen PDAM dan Non-PDAM. Namun, semua pengelolaan ini 

sudah diatur oleh suatu peraturan bahkan oleh suatu perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Kebutuhan air bersih atau air minum baik dikelola oleh PDAM maupun Non-PDAM 

tersebut, selama ini tidak cukup sampai kepada pemanfaatan sumber yang ada, 

melainkan harus berupaya untuk menggali potensi sumber-sumber lainnya atau 

mengembangkan potensi sumber air baku yang ada dengan upaya melakukan 

perbaikan, rehabilitasi dan revitalisasi kepada lingkungan untuk konservasi air serta 

melakukan rekayasa teknologi pembuatan embung atau waduk baru bagi upaya 

penyimpanan kelebihan air yang melimpah pada saat musim penghujan. 
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Kegiatan rekayasa dan teknologi untuk upaya pengembangan pengadaan pasokan air 

baku, baik dari air permukaan maupun dari air tanah dalam, umumnya memerlukan 

biaya yang relative mahal serta cash flow dengan durasi waktu kembalian modal yang 

cukup lama, sementara kebutuhan air bersih terus meningkat. Jadi penggalian 

pengembangan tersebut harus diperhitungkan kelebihan debit yang baru 

(direncanakan) semestinya melebihi debit kebutuhan yang akan dipakai.  

 

Dengan demikian, pengaruh dan dampak penanganan penyediaan air baku untuk 

kepentingan air minum di Kota Bandung akan selalau dirasakan kurang karena debit 

perencanaan yang selama ini ditargetkan kurang dari debit yang dibutuhkan. Dan 

untuk mencapai hal tersebut, pada akhirnya memerlukan rekayasa teknologi yang 

memerlukan biaya yang relative besar, dan akibatnya harga jual di pasaran untuk air 

bersih juga akan relatif mahal. 

 
5.2.5.2  Fungsi Sungai dan Ketentuan Regulator 
 

Banyak cara dan strategi perencanaan untuk mendapati air baku bagi kebutuhan 

pasokan air bersih atau air minum, diantaranya rencana pemanfaatan air permukaan 

(air sungai, mata air, dan air di waduk-waduk/danau yang ada), dan air tanah (sumur 

gali dan atau sumur bor). 

 

Air permukaan, yang diperoleh dari sungai umumnya bisa dimanfaatkan dengan cara 

penyediaan sarana intake di bagian hulu dan tidak mungkin di di bagian hilir. Alasan 

di bagian hulu adalah karena sangat terkait dengan kualitas serta pemanfaatan energy 

penyaluran ke bak penampungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sementara 

di bagian hilir selain air baku sdh terkontaminasi oleh berbagai kegiatan juga akan 

didapati kesukaran energy penyalurannya.  

 

Air permukaan untuk pemanfaatan air baku bagi kebutuhan pasokan air bersih ini, 

sebagaimana yang secara teknisnya telah diatur oleh berbagai aturan maupun 

ketentuannya yang berlaku, maka setiap jalur sungai di bagian hulu ini, kontinuitas 

dan kualitasnya sangat tergantung kepada keberadaan kondisi fisik lingkungannya. 
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Kota Bandung yang dilintasi oleh sejumlah sungai-sungai sebagai bagian dari simulasi 

pengumpulan serta penangkapan air hujan, dan keberadaan sungai-sungai dalam 

tatanan DAS Citarum dikatagorikan sebagai sub-DAS Citarum di bagian Hulu. 

DIkatakan seperti ini, karena seluruh sungai yang ada dan melintasi wilayah Kota 

Bandung semuanya berakhir atau bermuara ke Citarum tersebut. Badan setiap ruas 

jalur sungai tersebut yang melintasi di sebagian wilayah permukiman dan ke kawasan 

perkotaan atau kawasan-kawasan yang memiliki lahan terbangun oleh berbagai 

kegiatan perkotaan (perdagangan, industri, jasa, dan perumahan). Kondisi ini sudah 

tidak terbantahkan bahwa setiap ruas badan jalur sungai ini sudah dimanfaatkan 

sebagai induk drainase bahkan sudah multi fungsi, diantaranya untuk saluran-saluran 

pembuangan berbagai dampak dari seluruh kegiatan perkotaan tersebut. Tendensi 

akibat krusial dari kondisi ini di bagian hulu atau ke bagian ruas Citarum adalah 

terjadinya berbagai polutan dan pencemaran. 

 

Sungai-sungai yang berada atau yang melintasi wilayah Kota Bandung tersebut 

sebagian besar bermuara ke Sungai Citarum, yang secara keseluruhan mencapai 

panjang 252,55 Km dan rata-rata lebar badan sungai berkisaran antara 8-25 m. 

Dengan panjang sungai secara keseluruhan yang mencapai 252,55 km, tentunya 

pemeliharaannya jangan hanya dilakukan Pemkot Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat dan Pemerintah Pusat pun harus turut turun menangani permasalahan sungai 

tersebut. Pasalnya, sebagian besar sungai yang melintasi Kota Bandung berada di 

bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.  

 

Sungai-sungai yang ada di wolayah Kota Bandung, umumnya dalam kondisi yang 

mengkhawatirkan, diantaranya pada beberapa ruas sungai yang sudah mengalami 

pendangkalan akibat sedmintasi dan kerusakan pada daerah bantaran. Bantaran 

sungai-sungai di wilayah Kota Bandung kini sudah banyak berdiri bangunan-

bangunan yang mayoritas tergolong liar. 

 

Normalisasi sungai juga masih dalam wacana. Pasalnya, anggaran yang ada tidak 

mencukupi untuk melakukan hal itu. Untuk sementara, yang akan dilakukan baru 

pembuatan sodetan Sungai Cisalatri yang dinilai bisa mengatasi masalah banjir di 

Panyileukan.  

 



46 
 

Dengan demikian, fungsi sungai yang ada di wilayah Kota Bandung, dalam kondisi 

tersebut sudah mengarah kepada fungsi dan atau peranan untuk drainase induk kota 

yang lebih difokuskan kepada pembuangan yang tidak sekedar untuk pembuangan air 

hujan melainkan untuk berbagai buangan limbah cair. Hal ini semesti diberikan 

ketentuan atau aturan regulasi terhadap pemanfaatan fungsi sungai, diantaran aturan 

perihal pembuangan limbah cair yang seharusnya digunaan filter atau IPAL (Instalasi 

Pengolahan Air Limbah), terutama pada kawasan-kawasan yang menghasilkan 

buangan air limbah industri yang memiiliki tingkat bahaya polutan aspak logam berat 

(Fe) yang dikatagorikan kepada jenis pembuangan limbah cair B3.  

 

Dengan kondisi seperti ini, maka pamanfaatan untuk air baku tidak dimungkinkan 

untuk dilakukan. Pencarian sumber-sumber air baku yang menyesuaikan dengan 

berbagai regulasi baku mutu air bersih yang dapat di harapkan adalah air permukaan 

yang memanfaatkan sungai di setiap bagian hulu. Kendala ini tentunya sangat 

berkaitan dengan koordinasi lintas kabupaten/kota serta memiliki sharing yang intensif 

dengan pihak penguasaan otonomi daerah, dalam hal ini antara Pemerintah Daeah 

yang bersangkutan.  

 

Agar mencapai kesepakatan dan sharing tersebut, makan penanganan serta 

pengawasannya tidak pada pihak Pemerintah Kota Bandung, namun sudah ada pada 

wewenang tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan pada permasalahan tertentu 

yang dapat memberikan dampak lintas provinsi, hal ini perlu keterlibatan ketentuan 

yang bersifat nasional, sebagaimana yang diatur dalam regulasi dalam peraturan 

pemerintah yang ada dan terkait. 

 

Seperti halnya dalam penanganan teknis maupun non teknis dalam pengendalian dan 

pengawasan waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Waduk-waduk ini meskipun 

dalam sumber pokoknya adalah dari meander sungai Citarum beserta anak-anak 

sungai serta sub-DAS yang sebagian berada di wilayah Jawa Barat, namun 

pemanfaatan dan fungsi ekologi serta ekosistemnya melibatakan berbagai wilayah 

otonomi daerah tingkat provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian ke wilayah 

Provinsi Banten. Jadi hal ini ketentuan serta aturan-aturannya tidak sepenuhnya berada 

pada penguasaan Provinsi Jawa Barat, namun aspek regulasi untuk sharing-nya 
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ditetapkan di tingkat Pemerintah Pusat atau Peraturan Pemerintah yang terkait dan 

pihat-pihak kementerian/departemen yang terkait dalam hal Sumber Daya Air. 

 

5.2.5.3  Fungsi Sungai Yang Kritis 
 

Sungai-sungai di wilayah Kota Bandung, yang secara umum memiliki sifat dan 

karakteristiknya, diantaranya dalam masalah kontinuitas debit air yang tidak stagnan. 

Pada musim hujan sungai di wilayah Kota Bandung umumnya intensitas dan 

kontinuitas debit air cukup tinggi, bahkan berlebihan bila terjadi curah hujan yang 

tinggi. Pada musim kemarau, atau musim kering, kontinuitas debit air tersebut relatif 

kecil bahkan kontinuitas debit air lebih didominasi oleh debit air buangan yang sudah 

dikatagorikan kepada jenis buangan polutan dari berbagai kegiatan perkotaan, baik 

polutan buangan padat (sampah) maupun polutan buangan cair B3 dari kegiatan 

industri dan permukiman yang ada di setiap kawasan permukiman Kota Bandung. 

 
Pergeseran fungsi sungai yang terjadi di Kota Bandung, dapat mengakibatkan dampak 

besar, terutama bencana banjir sebagai akibat limbah air hujan dan kapasitas daya 

tampung sungai yang terhambat oleh berbagai buangan padat serta pendangkalan 

akibat dari sedimentasi material polutan dan material bawaan dari daerah hulu karena 

run off air hujan yang mengalir secara leluasa dari bidang tangkapan air yang sudah 

menagalami kekurangan bahkan sudah mengalami kerusakan aspek tegakan 

vegetative yang ada. 

 

Pada daerah dataran tinggi Bandung, yang sebagian besar berada di daerah cekungan 

Bandung, daerah Cekungan Bandung itu sendiri terdiri dari bagian wilayah Kabupaten 

Bandung Barat, Subang, Sumedang, Kota Bandung Utara, dan sebagaian Kabupaten 

Bandung (tepatnya pada daerah Jatinangor dan sekitarnya). 

 

Daerah-derah ini merupakan beberapa jalur sungai yang sudah dikatagorikan sebagai 

sub-DAS Citarum bagian hulu, diantaranya sungai Cikapundung, Cipanjalu, dan 

sungai-sungai lainnya yang daerah hulunya di daerah dataran tinggi Bandung atau 

daerah cekungan Bandung tersebut. 
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Kritisnya sungai yang ada di Bandung, secara umum diakibatkan oleh daerah hulu 

yang sudah mengalami perubahan land use, yaitu perubahan pemanfaatan lahan oleh 

kegiatan permukiman dengan berbagai sarana dan prasarananya. Sesuai dengan 

ketentuan Tata Ruang-nya, daerah dataran tinggi Bandung ini ditetapkan sebagai 

daerah lindung untuk konservasi hutan dan pencadangan air baku bagi kebutuhan 

pasokan air bersih Kota Bandung maupun bagi kawasan-kawasan permukiman lainnya 

yang memiliki aksesibilitas dengan kawasan lindung tersebut dalam memanfaatkan air 

baku. 

 

Selama ini, daerah dataran tinggi Bandung atau daerah yang disebutkan sebagai 

daerah Cekungan Bandung, aspek tata ruangnya sudah mengalami mixed use atau 

campuran peruntukkan lahan. Campuran penggunaan lahan (mixed use) yang terjadi 

sebagai trend dan tendesi pengembangan kota Bandung lebih ke arah Utara seperti 

Dago pakar, Punclut, dan daerah-daerah lainnya yang dapat memicu kerusakan alam 

dan lingkungan setempat serta kerusakan lahan kawasan konservasi hutan dan air.  

 

Pada rona awal Kota Bandung di decade tahun 1920-1960, kawasan konservasi air di 

dataran tinggi Bandung Utara tersebut masih dalam kondisi yang cukup baik serta 

memberikan cadangan air baku yang memenuhi kapasitas maupun kontinuitasnya. 

Namun, perkembangan terjadi pada decade tahun 1975-2000 yang lalu, kawasan 

konservasi yang merupakan bagian dari daerah dataran tinggi Bandung atau Daerah 

Cekungan Bandung tersebut terjadi perubahan peruntukkan lahan, terutama karena 

alasan kebutuhan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman dalam 

mendukung pesatnya perkembangan fisik Kota Bandung. Secara tidak langsung arah 

perkembangan dan perluasan kearah daerah ini, maka lambat laun tumbuhnya juga 

multi effect dari semua kegiatan di daerah Dataran Tinggi dan daerah hulu sungai-

sungai yang melintasi wilayah Kota Bandung. 

 

Dekade 10 tahun hingga 20 tahunan tersebut, merupakan waktu stimulasi perubahan 

peruntukan lahan atau Land Use di dataran Tinggi Bandung khususnya dan Daerah 

Cekungan Bandung pada umumnya. Campuran penggunaan lahan yang hampir lebih 

dari 70 % ini dikuasai oleh perorangan, dan digunakan oleh kegiatan-kegiatan yang 

sudah dikatagorikan pembukaan  bidang tangkapan air hujan yang terbuka serta 

mengabaikan aspek tata hijau oleh berbagai strata tegakan vegetasi yang semestinya di 
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pertahankan untuk kelangsungan infiltrasi atau penyimpanan air dalam tanah yang 

ditampung oleh zona perakaran bawah tanah. 

 

Karena aspek Infiltrasi air ke bawah kurang serta tidak menumbuhkan proporsional 

run off air hujan, terkjadilah speed run off yang berlebihan serta menggerus bidang 

lahan resapan air yang miskin vegetative dapat memudahkan bencana banjir,  erosi 

dan kelebihan air yang terjadi saat hujan serta kekurangan air pada musim kemarau. 

 

Berdasar fenomena perubahan tata guna lahan serta penggunaan lahan campuran 

tersebut di atas, maka fungsi sungai yang jadi mengalami perubahan-perubahan fisik 

badan sungai, seperti pendangkalan, penyempitan, dan sebagai saluran buangan 

limbah dari berbagai kegiatan perkotaan. Sementara di bagian Hulu karena aspek 

perubahan tata guna lahan tersebut, juga terjadi kekurangan air dari proses Infiltrasi air 

tanah dalam yang semestinya cukup memadai untuk proses pencadangannya (water 

bank) dan run off yang tidak berlebihan melainkan mampu tersimpan pada zona 

perakaran tersebut, bila zona bidang tangkapan air hujan terpenehi oleh berbagai strata 

tegakan tumbuhan atau vegetasi yang ada. 

 

Fungsi dasar dari sungai itu sendiri memang masih fungsi pembuangan atau drainase 

untuk residu limpahan air hujan, namun karena daerah hulu sungainya rusak bahkan 

tidak berfungsi sebagai daerah konservasi resapan air maka kelebihan run off tinggi 

serta terjadi penggerusan material bawaan hulu dan material bagian tengah yang 

sebagaian besar hanya penghambat, maka terciptalah daerah-daerah genangan air yang 

rawan banjir dan erosi mapun longsoran. 

 

Ketidaklancaran fungsi kawasan lahan konservasi serta penguasaan lahan oleh 

perorangan tersebut, mengakibatkan terjadinya fungsi sungai yang kritis, meskipun 

fungsi dasarnya tetap sebagai saluran drainase alam, yaitu drainase pembuangan air 

hujan yang proporsional. 

 

Penataan ruang yang digariskan kepada kebijakan Rencana Tata ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten/Kota yang ada, semesti ditujukan untuk menciptakan ruang yang 

mengaturan distribusi serta mengalokasikan berbagai kegiatan sejumlah penduduk 

yang diperkirakan, Namun dengan adanya status kepemilikan yang hampir lebih dari 
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70 % itu, maka yang mengatur ruang bukan lagi kebijakan RTRW, tetapi diatur oleh 

sejumlah penduduk dengan sifat dan nalurinya mengatur Tata Ruang-nya sendiri, 

dengan mengabaikan ketentuan kebijakan RTRW tersebut. Dan itulah akibatnya, 

kelebihan air atau banjir di musim penghujan dan kekurangan air pada saat kemarau 

yang tidak lagi memanfaatkan pencadangan air dari proses Infiltrasi dan pemeliharaan 

tata hijau di bagian hulu sungai yang ada. 

 

5.3 Instalasi Pengolahan Air Minum PDAM Kota Bandung 
 

Pada Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) PDAM Kota Bandung masih terdapat 

idle capacity. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa di IPAM dengan sumber air 

permukaan terdapat idle capacity sebesar 200 L/dtk. Hal ini memungkinkan IPAM 

tersebut menerima tambahan air baku untuk diolah di instalasi ini. 

 

Tabel 2. Idle Capacity pada instalasi air permukaan 

No. Air permukaan Kapasitas Terpasang Supply Air Baku Idle Capacity 

1. IPA Badaksinga 1800 L/dtk 1600 L/dtk 200 L/dtk 

2. IPA Dago Pakar 600 L/dtk 600 L/dtk - 

3. MP Dago Pakar 40 L/dtk 40 L/dtk - 

4. MP Cibeureum 40 L/dtk 40 L/dtk - 

5. MP Cipanjalu 20 L/dtk 20 L/dtk - 

 Total 2500 L/dtk 2300 L/dtk 200 L/dtk 

Sumber : http://www.pambdg.co.id, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa IPAM dengan sumber air tanah/sumur bor 

dan mata air memiliki idle capacity sebesar 149 L/dtk. Sehingga total idle capacity 

untuk semua IPAM eksisting PDAM Kota Bandung adalah sebesar 349 L/dtk. 
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Tabel 3. Idle Capacity pada instalasi air tanah dan mata air 

No. Sumber 
Kapasitas 

Terpasang 
Debit Produksi Idle Capacity 

1. Air tanah/ Sumur bor 221 L/dtk 98 L/dtk 123 L/dtk 

2. Mata Air 216  L/dtk 190 L/dtk 26L/dtk 

 Total  237 L/dtk 229,11 L/dtk 149 L/dtk 

Sumber : http://www.pambdg.co.id, 2013 

 

Kondisi eksisting sumber air dan IPAM di PDAM Kota Bandung dapat dilihat pda 

Gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8. Skema kondisi eksisting sumber air dan IPAM PDAM Kota Bandung 

Sumber data : http://www.pambdg.co.id 

 
5.4 Sumber Air Baku Masa Yang Akan Datang 
 

Berdasarkan data/informasi yang diterima dari PDAM Tirtawening Kota Bandung, 

jumlah kebutuhan yang sudah terpenuhi di tahun 2010 mencapai 4.195 liter/detik, 

untuk sejumlah penduduk kurang lebih 2.416.474  jiwa di Kota Bandung. Dan di 

prediksikan sampai dengan tahun 2030 yang akan datang kebutuhan air baku untuk 
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pasokan kebutuhan air bersih dan  air minum mencapai 7.474 liter/detik untuk 

sejumlah penduduk kurang lebih 3.398.671 Jiwa.  

 

Tabel 4 

Proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Bandung (2009 sd. 2030) 

  Proyeksi  Proyeksi Kebutuhan Air Bersih  

Tahun Jumlah Penduduk 
 (Identifikasi Potensi dan Sumber Air 

Baku) 
   (Jiwa) L/Orang/Hari L/Hari L/Det 

          
2009 2.375.613 140 332.585.820 3.849 
2010 2.416.474 150 362.471.032 4.195 
2011 2.458.037 150 368.705.533 4.267 
2012 2.500.315 150 375.047.268 4.341 
2013 2.543.321 150 381.498.081 4.415 
2014 2.587.066 150 388.059.848 4.491 
2015 2.631.563 160 421.050.110 4.873 
2016 2.676.826 160 428.292.172 4.957 
2017 2.722.867 160 435.658.797 5.042 
2018 2.769.701 160 443.152.128 5.129 
2019 2.817.340 160 450.774.345 5.217 
2020 2.865.798 170 487.185.643 5.639 
2021 2.915.090 170 495.565.236 5.736 
2022 2.965.229 170 504.088.958 5.834 
2023 3.016.231 170 512.759.288 5.935 
2024 3.068.110 170 521.578.748 6.037 
2025 3.120.882 180 561.758.720 6.502 
2026 3.174.561 180 571.420.970 6.614 
2027 3.229.163 180 581.249.410 6.727 
2028 3.284.705 180 591.246.900 6.843 
2029 3.341.202 190 634.828.366 7.348 
2030 3.398.671 190 645.747.414 7.474 

          
Sumber : PDAM Tirtawening, 2013 

 

Pemanfaatan sumber air baku yang ada masih tetap dipakai, meski dalam kapasitas 

yang masih kurang dari apa yang direncanakan. Namun, sumber air baku dari yang 

lainnya perlu dilakukan penggalian yang baru. Atas dasar kajian dari Rencana Induk 

Air Baku, maka sumber yang akan dimanfaatkan adalah dari waduk Saguling dan 

mata air yang SIPPA-nya sudah ada, seperti sumber-sumber mata air di daerah 

otonomi Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang serta Kabupaten 

Sumedang. 
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Permasalahan yang dihadapi di setiap sumber air baku yang ada saat sekarang, 

terutama dari waduk-waduk/danau yang ada, diantaranya adalah waduk Saguling, 

dimana waduk ini memiliki akses biaya jangkauan untuk penyalurannya relative 

murah dibandingkan dengan waduk Cirata dan Jati Luhur. Waduk Saguling yang 

memiliki area 53 Km2, daya tampung air mencapai 609.000.000 m3 pada kedalamam 

maksimum waduk 92 m dan sumber air dominannya dari sungai Citarum. 

 
Berdasarkan sejarahnya, waduk Saguling didirikan sejak tahun 1985 dan sekarang 

sudah berada di bagian wilayah Kabupaten Bandung Barat. Waduk Saguling ini 

berfungsi untuk membendung aliran sungai Citarum. Dan awalnya Saguling hanya 

direncanakan sebagai PLTA Saguling, tetapi kemudaian waduk Saguling juga 

difungsikan untuk perikanan, pariwisata, bahkan untuk kebutuhan lokal seperti Mandi 

Cuci dan Kakus (MCK). 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan antara tahun 1980-1995 kualitas air 

waduk ini sudah banyak menurun. Penurunan kualitas disebabkan oleh pencemaran 

organik, terutama senyawa nitrogen dan fosfat yang berasal dari air limbah industri, 

kegiatan permukiman penduduk, pertanian, dan kegiatan perikanan itu sendiri. Dari 

penelitian ini juga telah diketahui bahwa Waduk Saguling pada tahun 1990-an 

berstatus eutrofik (mengalami pencemaran berat). Saat dilakukan penelitian kembali 

pada periode tahun 1996-2010, air dari Waduk Saguling memiliki kadar oksigen 

sangat rendah, kondisi air tidak memenuhi baku mutu air untuk keperluan sumber air 

baku, air perikanan, air industri dan air irigasi. Selain itu Waduk Saguling ini 

mengalami sedimentasi dari DAS Citarum Tengah. 

 
Hingga tahun 2008 yang lalu, sedimentasi di Waduk Saguling mencapai 84 juta m3. 

Laju pertambahan sedimentasi di Waduk Saguling diperkirakan 4,2 juta m3/tahun atau 

kurang lebih 4.819,664 ton/tahun. Sedimentasi diperkirakan akan bertambah tiap 

tahun. Dan penambahan sedimentasi ini mendekati ambang batas pendangkalan (dead 

storage) yang telah ditetapkan dalam desain awal PLTA, yaitu 167,7 juta ton m3. 

Sedimentasi akan menurunkan fungsi bendungan dan memperpendek usia operasional 

PLTA.  
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Limbah Industri dan domestik yang terbawa aliran sungai Citarum juga turut 

meperburuk kondisi endapan waduk. 

 
Permasalahan penting dari Waduk Saguling tersebut di atas, perlu dilakukan 

pengerukan sedimen. Hal ini tentunya akan menelan biaya yg cukup tinggi dalam 

biaya operasionalnya. Dengan demikian untuk lebih efektif penanganannya adalah 

dengan cara melakukan antisipasi penyebab kerusakan bendungan di daerah 

tangkapan air (catchment area) Saguling di bagian Hulu DAS Citarum. Salah satunya 

dengan penanaman tanaman keras yang memiliki perakaran yang kuat. Catchment 

Area tersebut mencapai sepertiga dari luas DAS Citarum atau 2.283 m2 dari gunung 

Wayang, Majalaya, Soreang, Bandung, dan Padalarang. 

 

Selain upaya program penghijauan di daerah-daerah yang akses dengan DAS Citarum 

bagian Hulu tersebut, maka berupaya juga dengan program yang konsisten dengan 

kebijakan Tata Ruang dalam RTRW kabupaten/kota atau RTRW Provinsi Jawa Barat. 

 
Kondisi dan situasi permasalahan waduk-waduk lainnya yang memiliki sumber airnya 

dari sungai Citarum, umumnya permasalahannya sama. Bahkan laju pertambahan 

sedimentasi yang terjadi tidak jauh berbeda. Hal ini tentu karena alasan daerah bagian 

hulu yang sama yaitu termasuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, 

Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya. 

 

Selanjutnya sumber-sumber air yang akan digunakan sebagai sumber air baku untuk 

kebutuhan pasokan air bersih pada waktu yang akan datang, perlu direncanakan 

dengan memanfaatkan air hujan yang berlimpah pada musim hujan yaitu dengan 

membuat penyimpanan atau reservoir air berupa waduk/embung di daerah hulu sungai 

sebagai cadangan air baku sehingga pada musim kemarau air dari waduk atau embung 

tersebut dapat digunakan dengan mengalirkannya secara langsung dengan sistem 

gravitasi.  

 

Disamping berfungsi sebagai reservoir penyimpan cadangan air baku, waduk atau 

embung ini sekaligus akan berfungsi untuk mengurangi aliran permukaan pada waktu 

hujan sehingga dapat menghambat terjadinya genangan banjir di daerah hilir serta 
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dapat mendukung upaya konservasi lahan dan air di daerah hulu yang pada saat ini 

umumnya sudah dalam kondisi rusak.  

 

5.4.1 Potensi Sumber Air Baku di Wilayah Cekungan Bandung 
 
Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/2006 tentang 

Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang ditetapkan tanggal  26 Juni 2006, maka 

wilayah Kota Bandung yang merupakan bagian dari wilayah Cekungan Bandung, 

berada pada DAS Citarum Hulu yang terletak dalam Wilayah Sungai Cidanau-

Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum, yaitu di bagian hulu dari sungai 

Citarum seperti ditunjukkan pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 
Peta Lokasi Wilayah Cekungan Bandung pada DAS Citarum Hulu 

(sumber : PDAM Kota Bandung, 2009) 
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Wilayah DAS Citarum Hulu seperti ditunjukkan pada Gambar 1, terdiri dari beberapa 

Sub-DAS utama dengan luas seluruhnya sekitar 1.762 km2.  Sungai-sungai utama 

diantaranya : Cimahi, Cibeureum, Cikapundung, Cidurian, Cipamokolan, Cipanjalu 

dan Cinambo mengalir dari daerah hulunya yang berada di perbukitan di sebelah utara 

Cekungan Bandung kearah selatan dan masuk ke sungai induknya yaitu Citarum. 

Sungai-sungai Cikeruh dan Citarik mengalir dari arah timur ke barat dan masuk ke 

Citarum.  

 

Selanjutnya sungai Cibolerang dan Ciwidey mengalir dari hulunya yang terdapat di 

lereng Gunung Patuha, sedangkan Sungai Cisangkuy berasal dari hulunya di lereng 

Gunung Malabar, Gunung Windu dan Gunung Patuha. Sungai-sungai ini berasal dari 

daerah sebelah selatan dari Cekungan Bandung dan mengalir ke arah utara untuk 

kemudian juga bermuara di Citarum. 

 

Selain sungai-sungai tersebut diatas terdapat juga Cirateun, Cipaganti, Cikakak, 

Citepus dan Cicadas, serta sungai-sungai kecil lainnya sehingga total jumlah sungai 

dan anak-anak sungai yang mengalir di wilayah ini mencapai 47 sungai.  

 

Sebagian dari sungai-sungai yang ada di wilayah Cekungan Bandung merupakan 

sungai perennial yang mengalir sepanjang tahun, sedangkan sebagian sungai lainnya 

merupakan sungai-sungai yang bersifat intermitten yang mengalir hanya pada musim 

hujan saja dan kering pada musim kemarau sehingga  tidak memungkinkan untuk 

digunakan sebagai sumber air baku.  

 

Sumber air yang memiliki potensi sebagai sumber air baku 

 

Potensi pemanfaatan sumber-sumber air yang dapat dikembangkan sebagai sumber air 

baku untuk waktu yang akan datang ditentukan berdasarkan pada ketersediaan air 

(kuantitas) yang ada pada tiap sumber yang dapat digunakan untuk periode waktu 

sepanjang tahun (kontinuitas), baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. 

Sumber air yang telah dimanfaatkan, potensi yang dapat dikembangkan adalah sisa 

ketersediaan air yang ada setelah diperhitungkan seluruh penggunaan sumber yang 

sudah ada saat ini.  
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A.  Potensi Sumber Air Sungai 

Potensi sumber air baku yang berasal dari air sungai ditentukan dengan terlebih 

dahulu memperhitungkan pemanfaatan air yang sudah ada pada saat ini, khususnya 

untuk air bersih (air baku) dan untuk industri. Sisa potensi sumber air dari masing-

masing sungai dalam satuan l/det dapat diperhitungkan seperti disajikan pada Tabel 5 

berikut :  

Tabel 5 
 Potensi Pengembangan Sumber Air Baku dari Sungai-Sungai di Cekungan Bandung 

 

No. Nama Sungai 
Ketersediaan 

Debit / Q80   
(l/det) 

        Pemanfaatan Eksisting Sisa 
Pemanfaatan  

(l/det) 

Potensi 
Pengembangan  

(l/det) 

Air 
Bersih    
(l/det) 

Industri  
(l/det) 

Jumlah  
(l/det) 

1  Cimahi 460 158 423 580 -120 0 
2  Cibeureum 220 227 0 227 -7 0 
3  Cikapundung 1 1900 1795 - 1795 105 105 
4  Cikapundung 2 560 200 - 200 360 360 
5  Cipanjalu 100 20 - 20 80 80
6  Cikeruh 120 - - 0 120 120 
7  Citarik 580 - - 0 580 580 
8  Cijalupang 130 - - 0 130 130 
9  Cirasea 180 - - 0 180 180 

10  Citarum Hulu 110 - 139 139 -29 0 
11  Cisangkuy 790 3294 108 3402 -2612 0
12  Ciwidey 1840 355 545 900 940 940 
  T O T A L 6990 5729 1216 6945   2.495 

(PDAM Kota Bandung, 2009) 

 

Sisa ketersediaan air atau sisa potensi dari sungai-sungai diatas yang masih 

memungkinkan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan air baku pada masa 

yang akan datang adalah yang berasal dari sungai-sungai Cikapundung, Cipanjalu, 

Cikeruh, Citarik, Cijalupang, Cirasea dan Ciwidey. 

 

Mengacu pada titik lokasi pengamatan debit air dari tiap sungai maka potensi 

pengembangan dari sisa ketersediaan air sungai yang berlokasi dalam wilayah Kota 

Bandung adalah pada sungai Cipanjalu saja, sedangkan potensi pengembangan dari 

sisa ketersediaan air sungai-sungai lainnya berada di luar wilayah administratif Kota 

Bandung. 
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B.  Potensi Sumber Mata Air  

Karena sebagian besar dari sumber mata air yang ada telah dimanfaatkan, khususnya 

sebagai sumber air baku untuk air minum, maka potensi sumber air yang masih 

memungkinkan untuk dikembangkan adalah dari mata air yang belum digunakan 

seperti ditunjukkan pada Tabel 6. Walaupun demikian, sumber mata air ini telah 

dialokasikan peruntukannya untuk masing-masing PDAM di wilayah Cekungan 

Bandung dan hanya MA Cikareo (50 l/det) saja yang sudah diterbitkan SIPPA 

pengambilannya untuk PDAM Kota Bandung.    

Tabel 6  
 Potensi Pengembangan Sumber Mata Air di Wilayah Cekungan Bandung 

 
 

No. 
 

 
Sumber Mata Air 

 

 
Lokasi 

 

 
Debit 
(l/det) 

 
Keterangan 

 

1  MA Cikareo  Bandung Utara 150 
pemanfaatan untuk PDAM 
Kota Bandung (SIPPA) 

2  MA Cikole Gede   Bandung Utara 15  
3  MA Pasir Ipis  Bandung Utara 8  
4  MA Cigalumpit  Bandung Timur 200  
5  MA Cijagra  Bandung Timur 10  
(PDAM Kota Bandung, 2009) 

 

C.  Potensi Sumber Air Tanah  

Berdasarkan jumlah imbuhan yang masuk ke cekungan air tanah di wilayah Cekungan 

Air Tanah (CAT) Bandung-Soreang, jumlah ketersediaan air tanah di wilayah Kota 

Bandung telah diperkirakan secara proporsional menurut luas wilayah zona 

pengambilannya, yaitu sebesar 137,7 juta m3/tahun (4.366 l/det) untuk sistem air 

tanah bebas dan sebesar 20,2 juta m3/tahun (642 l/det) untuk sistem air tanah 

tertekan/semi tertekan.  

 

Pengambilan air tanah secara keseluruhan sampai dengan saat ini terdiri dari 

pengambilan yang didasarkan pada surat ijin dari BPLH Kota Bandung sebesar 557 

l/det (17.575.271,95 m3/tahun) dan pengambilan oleh PDAM sebesar 196 l/det 

(6.181.056m3/tahun) yang belum terdaftar pada BPLH sehingga jumlah 

keseluruhannya menjadi 753 l/det (23.756.327,95 m3/tahun).  

 
Dengan jumlah pengambilan air tanah sebesar 753 l/det maka secara kuantitatif telah 

terjadi pengambilan air tanah dalam secara berlebihan di wilayah Kota Bandung yang 
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mempunyai potensi ketersediaan air tanah dalam (tertekan/semi-tertekan) sebesar 642 

l/det. Kelebihan pengambilan air tanah secara lebih detail terjadi pada beberapa 

kawasan dimana jumlah sumur per satuan wilayah atau kerapatan sumur terlalu tinggi 

sehingga debit pengambilan jauh melampaui ketersediaan air tanah di kawasan 

bersangkutan. 

 

Kerapatan sumur yang tinggi tersebut telah menyebabkan terjadinya kerusakan 

lingkungan air tanah akibat pemompaan yang berlebihan atau “over exploitation” 

terhadap akuifer di kawasan bersangkutan yang menyebabkan penurunan muka air 

tanah secara regional seperti di daerah Leuwigajah, Cimindi, Cibaligo, Cijerah, 

Cibuntu, Garuda, Meleber, Arjuna, Husen, Pasir Kaliki, Dayeuhkolot, Ciparay, 

Banjaran dan Pamempeuk serta beberapa daerah lainnya.  

 

Kawasan yang mengalami pemompaan yang berlebihan ini telah mengalami 

kerusakan mulai dari tingkat rawan dan kritis sampai ke tingkat rusak di beberapa 

tempat. Walaupun demikian, tingkat pengambilan air tanah pada beberapa wilayah 

lainnya masih berada di bawah tingkat ketersediaan airnya sehingga masih 

memungkinkan pembuatan sumur baru untuk memenuhi kebutuhan air baku, 

khususnya untuk kebutuhan air minum. 

 

D. Potensi Waduk Saguling 

Selain potensi sumber air di atas, masih ada satu potensi sumber air yang dapat 

dikembangkan pemanfaatannya, yaitu Waduk Saguling. Waduk Saguling dapat 

dikembangkan pemanfaatannya dari fungsi waduk tunggal menjadi multiguna, dengan 

tujuan memanfaatkan inflow untuk memenuhi kebutuhan lainnya, yaitu sebagai 

sumber air baku air minum. Waduk Saguling dapat memberikan supply permintaan air 

baku sebesar 4000 L/detik dengan memberikan nilai produksi energi listrik rata-rata 

tahunan tidak berbeda secara signifikan terhadap produksi eksistingnya 

(Marganingrum, 2013). 

 

Keseluruhan potensi sumber air baku, baik air sungai, maupun Waduk Saguling di 

Cekungan Bandung dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 



60 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 10. Potensi sumber air baku di Cekungan Bandung 

 
5.4.2 Penentuan Prioritas Pembangunan SPAM 

Penentuan prioritas pembangunan SPAM di Kota Bandung lebih menekankan kepada 

penentuan pemanfaatan potensi air baku yang paling memungkinkan secara teknis. 

Penentuan prioritas pembangunan SPAM Kota Bandung dilakukan dengan 

menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

 

Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan masalah kompleks yang tidak terstruktur, 

strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata variabel dalam suatu 
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hirarki (tingkatan). Kemudian tingkat kepentingan variabel diberi nilai numerik secara 

subyektif tentang arti pentingnya secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. 

Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan 

variabel yang memiliki prioritas tentinggi dan berperan dalam mempengaruhi hasil 

pada sistem tersebut. Perbedaan antara model AHP dengan model pengambilan 

keputusan lainnya terletak pada jenis inputnya.  

 

Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap ‘ekspert’ sebagai input 

utamanya. Kriteria ekspert disini bukan berarti bahwa orang tersebut haruslah jenius, 

pintar, bergelar doktor dan sebagainya tetapi lebih mengacu pada orang yang mengerti 

benar permasalahan yang dilakukan, merasakan akibat suatu masalah atau mempunyai 

kompetensi terhadap masalah tersebut. Pengukuran hal-hal kualitatif merupakan hal 

yang sangat penting mengingat makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan 

tingkat ketidak pastian yang makin tinggi. Selain itu AHP juga menguji konsistensi 

penilaan. Bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsisten sempurna 

maka penilaian perlu diperbaiki atau hirarki harus distruktur ulang. 

 

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dengan metode yang lain 

karena alasan-alasan sebagai berikut : 

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dan kriteria yang dipilih, sampai 

pada subkriteria yang paling dalam. 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai 

kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 

3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. 

Sumber : Syaifullah08,Copyright ©Februari 2010,Wordpress.Com 

 

Secara umum, langkah-langkah dasar dari metode AHP (Analytical Hierarchy 

Process) dapat diringkas dalam penjelasan berikut ini : 

1. Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan. Oleh karena AHP digunakan 

untuk memilih alternatif atau penyusunan prioritas alternatif, maka pada tahap 

ini dilakukan pengembangan alternatif. 

2. Menyusun masalah dalam struktur hierarki. Setiap permasalahan yang kompleks 

dapat ditinjau dari sisi yang detai dan terstruktur. 
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Setelah dibentuk diagram dekomposisi kemudian ditentukan hirarki untuk 

memperoleh bobot dari masing-masing faktor dan kriteria, hirarki 1 adalah 

perbandingan antar faktor. Hirarki 2 adalah perbandingan antar kriteria dalam satu 

faktor, sedangkan untuk hirarki 3 adalah perbandingan antara tiga alternatif terhadap 

semua kriteria. Nilai untuk penentuan bobot dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 7 Skala Importance Metode AHP 

Verbal Judgement Numerical 
Judgement 

Extremelly preferred (suatu elemen mutlak lebih penting 
dibandingkan elemen yang lain) 9 

Very strongly to extremelly  8 
Very strong preferred 
(suatu elemen lebih jelas dibandingkan dengan yang lain) 7 

Strongly to very strong 6 
Strongly preferred 
(elemen yang satu essensial atau sangat penting dibandingkan 
dengan elemen yang lain) 

5 

Moderately to strong  4 
Moderately preferred 
(elemen yang satu sedikit lebih penting dibandingkan dengan 
yang lain) 

3 

Equally to moderately 2 
Equally preferred (kedua elemen sama penting) 1 

Sumber : Manajemen Industri, Nasution, 2006 

 

Tabel 8 Matriks Hirarki I 

 PDAM Swasta Masyarakat 

PDAM 1 1 3 
Swasta 1/1 1 3 
Masyarakat 1/3 1/3 1 
 

Matriks 3 x 3 

a. Rata-rata  =  

Rata-rata  

PDAM   = 3 311 xx    =  1,442 

n
nxxx ...... 21
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Swasta   = 3
1

1 31xx   =  1,442 

Masyarakat  = 3
3

1
3

1 1xx   =  0,481 

 

b. Bobot Lokal 

PDAM  = 1,442 / 3,365 = 0,429 

Swasta  = 1,442 / 3,365 = 0,429 

Masyarakat   = 0,481 / 3,365 = 0,143 

 

Untuk hirarki selanjutnya dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pada hirarki 1. 

 

 

Hirarki 2, yaitu nilai perbandingan antar kriteria dalam satu faktor. 

Contoh Hirarki 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini,   

 

Tabel 9 Contoh Tabel Hirarki II 
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Hirarki 3 adalah perbandingan antara Keempat alternatif terhadap semua 

kriteria. 

 

 

Tabel 10 Contoh Tabel Hirarki III 
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Setelah dilakukan perhitungan didapat nilai bobot untuk masing-masing faktor, 

kriteria dan alternatif. Untuk lebih jelasnya nilai bobot tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2 Skema Hasil Penilaian dengan menggunakan Metode AHP 

 
Berdasarkan hasil analisis AHP yang telah dilakukan, hasil perhitungan alternatif prioritas 

pembangunan SPAM Di Kota Bandung untuk tahun yang akan datang mengacu kepada 

pemanfaatan air sungai sebagai  sumber air baku alternatif. Pertimbangan-pertimbangan yang 

mendasari pemilihan ini berkaitan dengan potensi debit yang cukup besar dibandingkan dengan 

potensi sumber air lainnya, meskipun kondisi kualitas airnya sudah relatif buruk. 
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BAB VI 
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
 

Kegiatan penelitian pada tahun kesatu sudah direalisasikan sampai dengan Bulan Desember, 

dengan bentuk luaran adalah Proceedings on The Second International Conference and 

Sustainable Infrastructure and Built Environmental, 19-20 Nopember 2013. Rencana 

kegiatan penelitian pada tahun kedua sesuai dengan road map penelitian (Gambar6) adalah 

mengenai “Optimasi Skala Prioritas SPAM di Kota Bandung” dengan rencana kegiatan 

seperti pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Jadwal dan Rencana Penelitian Tahun Kedua 

No. Kegiatan 
Tahun ke-2 

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

1. Persiapan             

2. 
Studi Literatur 
mengenai model-model 
optimasi  

            

3. 
Pengumpulan Data 
detail (teknis dan non 
teknis) 

            

4. Penyusunan model 
optimasi 

            

5. Penerapan model 
optimasi 

            

6. Penyusunan Laporan              

7. Penggandaan Laporan              

8. Pengiriman Laporan              

9. Seminar Internasional             
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Cakupan pelayanan PDAM Tirtawening pada Tahun 2013 adalah ± 74.20 % dari 

jumlah penduduk kota Bandung, yaitu sebanyak 1.789.836 jiwa 

2. Permasalahan utama pada Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandung adalah 

kurangnya air baku yang mengakibatkan munculnya idle capacity di beberapa lokasi 

Instalasi Pengolahan Air Minum 

3. Potensi air baku yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kekurangan air baku di 

Kota Bandung memiliki lokasi di luar Kota Bandung, dan terdiri dari waduk, sungai, 

mata air, dan air tanah. 

4. Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process, 

diperoleh bahwa potensi air baku yang paling layak dimanfaatkan dan menjadi 

prioritas pembangunan SPAM di Kota Bandung adalah pemanfaatan air sungai. 

 

7.2 Saran 

Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan menggunakan suatu persamaan 

yang dapat mengoptimasikan semua potensi air baku ini dikaitkan dengan sistem 

pengolahan air minum, baik yang eksisting maupun rencana 
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