
6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Definisi Air Minum 

       Berikut beberapa pengertian air minum menurut beberapa literature : 

1. Menurut Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara 

Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Departemen dalam 

Negeri Republik Indonesia, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau 

tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 

2. Menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 

Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang melali syarat dan dapat langsung diminum. Air minum harus terjamin 

dan aman bagi kesehatan, air minum aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan 

fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan 

parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang 

wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum, sedangkan parameter 

tambahan dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi kualitas 

lingkungan daerah masing masing dengan mangacu pada parameter tambahan yang 

ditentukan oleh  Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum.  

3. Air minum dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan paling esensial, 

sehingga kita perlu memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain 

untuk dikonsumsi air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan 

(Sutrisno, 1991:1) 

        Dengan demikian kita dapat ketahui air minum memang sangat penting peranannya bagi 

kehidupan, karena kandungan yang ada didalamnya menyangkut kesahatan manusia yang 

meminumnya. 

 

2.2   Persyaratan Kualitas Air Minum 

        Persyaratan kualitas air minum sebagaimana yang ditetapkan melalui Permenkes RI 

nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, 

meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. 



7 
 

  

   Tabel 2.1  Parameter wajib pada persyaratan kualitas air minum menurut 

                    Permenkes RI nomor 492/MENKES/PER/IV/2010  

 

    Sumber: Permenkes RI Nomer 492 Tahun 2010 

No Jenis Parameter Satuan 

Kadar maksimum 

yang 

diperbolehkan 

1 Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan  

 a. Parameter 

Mikrobiologi  

  

 1) E.Coli  

 

2) Total Bakteri 

Koliform  

Jumlah per 100 ml 

sampel 

Jumlah per 100 ml 

sampel 

0 

 

0 

 b. Kima an-organik    

 1) Arsen 

2) Fluoride 

3) Total Kromium 

4) Kadmium 

5) Nitrit 

6) Nitrat  

7) Sianida  

8) Selenium 

mg/l  

mg/l 

mg/l 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

0,01 

1,5 

0,05 

0,003 

3 

50 

0,07 

0,01 

2  Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan 

 a. Fisik    

 1) Bau 

2) Warna 

3) TDS 

4) Kekeruhan  

5) Rasa  

6) Suhu  

 

TCU 

Mg/l 

NTU 

 

ºC 

 

 b. Kimiawi   

 1) Alumunium 

2) Besi  

3) Kesadahan  

4) Khlorida 

5) Mangan  

6) pH 

7) seng  

8) sulfat 

9) tembaga 

10) amonia 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

0,2 

0,3 

500 

250 

0,4 

6,5-8,5 

3 

250 

2 

1,5 
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2.3   Sistem Penyediaan Air Minum 

        Peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistim penyediaan air minum adalah PP 

nomer 16 tahun 2005. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM 

merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) non fisik dari  prasarana dan sarana air minum. 

        Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah kegiatan yang bertujuan 

membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) non fisik (kelembagaan, 

managemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk 

menyediakan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 

        Peyelenggaraan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, 

mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi  sistem fisik 

penyediaan air minum. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya 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. 

        Dalam mengelola SPAM, penyelenggara harus berdasarkan pada prinsip good corporate 

governance, memenuhi standar pelayanan minimum, persyaratan kualitas air minum sesuai 

peraturan mentri kesehatan yang berlaku dan memberikan pelayanan secara penuh 24 jam per 

hari kepada pelanggan. Untuk memenuhi hal tersebut diatas, maka diperlukan pedoman 

pengelolaan SPAM yang antara lain terdiri dari pedoman pengoprasian dan pemanfaatan sarana 

serta administrasi dan kelembagaan SPAM. 

        Pedoman penyusunan pengelolaan SPAM ini merupakan turunan dari Peraturan 

Pemerintah nomer 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistim penyediaan air minum 

(SPAM). Secara garis besar, pedoman ini memberikan acuan dalam pengelolaan SPAM. 

Muatan pedoman ini adalah materi yang bersifat pengaturan maupun teknis. Dalam rangka 

efisiensi, maka pengelolaan SPAM sendiri dapat dilakukan melalui kerjasama antar 

pemerinntah daerah, atau kerjasama dengan penyelenggara lainnya dalam bentuk kemitraan. 

Namun dalam kondisi suatu wilayah belum terjangkau oleh pelayanan BUMN/BUMD sebagai 

penyelenggara pengembangan SPAM , maka dapat dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) – 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau dilakukanya kerjasama dengan penyelenggara lainnya. 

2.4   Gambaran Umum Kecamatan Mataram 

Kecamatan Mataram adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Kota Mataram, 

sementara itu luas wilayah Kecamatan Mataram adalah 10,76 km² dan memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 86.052 jiwa. Batas wilayah Kecamatan Mataram yaitu, utara : Kecamatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
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Selaparang, timur: Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya, barat: Kecamatan Sekarbele, 

selatan: Kabupaten Lombok Barat. 

Gambar 2.1  Peta Kota mataram 

 
Sumber : google.com 

 

 

2.5   Klasifikasi Pengguna Air Minum PDAM Giri Menang 

2.5.1  Kelompok I 

  1. Sosial A 

  Jenis pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan umum pada masyarakat 

yang berpenghasilan rendah, antara lain krant umum dan terminal air. 

 2. Sosial B 

     Jenis pelanggan yang fasilitas airnya digunakan untuk tempat ibadah,  seperti 

Masjid, Pura, Gereja, dan Wihara. 

3. Sosial C 

    Jenis pelanggan yang memberikan pelayanan kepentingan umum kepada 

masyarakat serta mendapat sumber dana dari kegiatannya, seperti panti asuhan dan 

yayasan sosial. 

4. Sosial D  
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    Jenis pelanggan kepentingan umum kepada masyarakat serta mendapat sumber dana 

dari pemerintah, seperti puskesmas, pesantren, sekolah negeri dan PMI. 

 

2.5.2   Kelompok II 

 1.  Rumah Tangga A 

   Rumah tangga yang kondisi rumahnya semi permanen.  

 2. Rumah Tangga B 

  Rumah tangga yang kondisi rumahnya permanen dengan ukuran bangunan 

minimum 50 m2 (MBR di perkotaan maupun kabupaten). 

3.  Rumah Tangga C 

 Rumah tangga dengan kondisi rumahnya permanen dengan ukuran bangunan 

minimum 100 m2. 

4.  Rumah Tangga D 

 Rumah tangga yang disamping sebagai rumah tinggal, digunakan juga sebagai 

tempat usaha, seperti rumah dengan kios, rumah kost maksinal 5 kamar, industri 

rumah, jasa pelayanan pembayaran. 

5.  Instansi Pemerintahan Kabupaten 

 Instansi pemerintahan tingkat kabupaten dan kota yang fasilitas airnya dibayar 

oleh instansi itu sendiri, seperti rumah jabatan, DIKLAT, lembaga kursus milik negara 

dan rumah sakit daerah. 

6.  Niaga Kecil 

 Jenis pelanggan usaha kecil, seperti warnet, salon, percetakan kecil, MC umum, 

depot air isi ulang, rumah kost yang memiliki lebih dari 5 kamar, sanggar seni dan jasa 

laundry. 

7.  Niaga Sedang 

 Seperti rumah makan, toko, bengkel, praktek dokter swasta, lembaga pendidikan 

kursus, minimarket dan jasa laundry besar. 

 

2.5.3  Kelompok III 

 1. Instansi Pemerintah Provinsi 

  Instansi pemerintahan provinsi yang fasilitas airnya dibayarkan oleh isntansi itu 

sendiri, seperti rumah jabatan, DIKLAT, lembaga kursus milik pemerintah, TNI dan 

rumah sakit pemerintah provins. 

 2. Rumah Mewah 



11 
 

  Rumah tempat tinggal permanen dengan luas 200 m2 yang berlokasi di pinggir 

jalan utama, seperti komplek real estate, villa dan nilai jual objek pajak (NJOP) lebih 

dari 500 juta. 

3. Hotel Melati 

 Bangunan hotel sesuai ketentuan departemen PERSENIBUD. 

4. Industri dan Niaga Besar 

 Jenis pelanggan yang melakukan kegiatan usaha dengan skala besar, seperti 

rumah sakit, SPBU, pabrik, hotel berbintang, tempat hiburan, restauran, PN, PT,  jasa 

ekpedisi, pasar swalayan, kolam renang, lapanga futsal, lapangan bulutangkis, bengkel 

besar, perusahaan BUMD/BUMN. 

 

 

 

 

2.5.4  Kelompok Khusus 

 1. Khusus 

  Kelompok pelanggan yang tarifnya diatur secara khusus dan besarnya ditentukan atas 

kesepakatan bersama, dengan ketentuan tidak lebih rendah dari tarif yang berlaku. 

 

2.6   Standar Kebutuhan Air Minum 

        Untuk sebuah sistem penyediaan air minum, perlu diketahui besarnya kebutuhan dan 

pemakaian air.Kebutuhan air dipengaruhi oleh besarnya populasi penduduk, tingkat ekonomi 

dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, data mengenai keadaan penduduk daerah yang akan 

dilayani dibutuhkan untuk memudahkan permodelan evaluasi sistem distribusi air minum. 

Kebutuhan air bersih berbeda antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan air bersih menurut Linsey and Franzini (1986) adalah 

: 

1. Ukuran Kota  

        Penggunaan air per kapita pada kelompok masyarakat yang mempunyai jaringan 

limbah cenderung untuk lebih tinggi di kota-kota besar daripada di kota kecil. Secara 

umum, perbedaan itu diakibatakan oleh lebih besarnya pemakaian oleh industri, lebih 

banyaknya taman-taman, lebih banyaknya pemakaian air untuk perdagangan dan 

barang kali juga lebih banyak kehilangan dan pemborosan di kota-kota besar. 
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2. Ciri-ciri Penduduk  

        Pemakaian air dipengaruhi oleh status ekonomi dari para langganan.Pemakaian 

perkapita di daerah miskin jauh lebih rendah daripada di daerah-daerah kaya.Di daerah-

daerah tanpa pembuangan limbah, konsumsi dapat sangat rendah hingga sebesar 10 

gpcd (40 liter / kapita per hari). 

3. Masalah Lingkungan Hidup 

        Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap berlebihannya pemakaian sumber-

sumber daya telah menyebabkan berkembangnya alat-alat yang dapat dipergunakan 

untuk mengurangi jumlah pemakaian air di daerah pemukiman. 

4. Keberadaan Industri dan Perdagangan  

        Keberadaan industri dan perdagangan dapat mempengaruhi banyaknya kebutuhan 

air per kapita dari suatu kota.  

5. Iuran Air dan Meteran 

        Bila harga air mahal, orang akan lebih menahan diri dalam pemakaian air dan 

industri mungkin mengembangkan persediaannya sendiri dengan biaya yang lebih 

murah. Para langganan yang jatah air diukur dengan meteran akan cenderung untuk 

memperbaiki kebocoran-kebocoran dan mempergunakan air dengan jarang. 

Pemasangan meteran pada beberapa kelompok masyarakat telah menurunkan 

pengguanaan air hingga sebanyak 40 persen. 

6. Iklim  

        Kebutuhan air untuk mandi, menyiram taman, pengaturan udara dan sebagainya 

akan lebih besar pada iklim yang hangat dan kering daripada di iklim yang lembab. 

Pada iklim yang sangat dingin, air mungkin diboroskan di keran-keran untuk mencegah 

bekunya pipa-pipa. 

Untuk memproyeksi jumlah kebutuhan air bersih dapat dilakukan   berdasarkan 

perkiraan kebutuhan air untuk berbagai macam tujuan ditambah perkiraan kehilangan 

air. Adapun kebutuhan air untuk berbagai macam tujuan pada umumnya dapat dibagi 

dalam : 

a. Kebutuhan domestik 

- sambungan rumah  

- sambungan kran umum  

b. Kebutuhan non domestik  

- Fasilitas sosial (Masjid, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya)  
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- Fasilitas perdagangan/industri  

- Fasilitas perkantoran dan lain-lainnya  

 

2.6.1  Kebutuhan Domestik 

          Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan air minum untuk rumah tangga dan 

sambungan kran umum. Jumlah kebutuhan didasarkan pada banyaknya penduduk, presentase 

yang diberi air dan cara pembagian air yaitu dengan sambungan rumah atau melalui kran 

umum. Jumlah sambungan rumah dihitung berdasarkan  jumlah sambungan baru, yaitu 5 orang 

persambungan, sedangkan jumlah kran umumnya didasarkan atas 100 orang per-kran umum. 

Kebutuhan air perorang perhari disesuaikan dengan standar yaitu bisa digunakan serta 

kriteria pelayanan berdasarkan pada kategori kotanya. Di dalamnya  setiap kategori tertentu 

kebutuhan air perorang perhari berbeda-beda. 

Tabel 2.2  Standar Kebutuhan Air Minum 

Kategori Kota Kebutuhan Air Minum 

 (liter/orang/hari) 

Kota Metropolitan  150  

Kota Besar  130  

 Kota Sedang 110  

Kota Kecil  90  

Desa  60  

 Sumber : Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 

 

Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air 

Minum BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa “Standar Kebutuhan Pokok 

Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 

liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air”. Badan Dunia 

UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu 60 

liter/orang/hari. 

 

2.6.2  Kebutuhan Non Domestik 

          Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air bersih selain untuk keperluan rumah 

tangga dan sambungan kran umum, seperti penyediaan air bersih untuk perkantoran, 
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perdagangan serta fasilitas sosial seperti tempat-tempat ibadah, sekolah, hotel, puskesmas, serta 

pelayanan jasa umum lainnya. 

 

    Tabel 2.3  Rata-rata Kebutuhan Air Per Orang Per Hari 

 

No 

 

Jenis Gedung 

 

Pemakaia

n air rata-

rata per 

hari (liter)  

Jangka 

waktu 

pemakaian 

air rata-rata 

sehari (jam) 

Perbanding

an luas 

lantai 

efektif/total 

(%) 

 

Keteranagan 

1 Perumahan 

mewah 

250 8-10 42-45 Setiap penghuni 

2 Rumah biasa 160-250 8-10 50-53 Setiap penghuni 

3 Apartemen  200-250 8-10 45-50 Mewah:250 liter 

menengah:180 

liter sendiri:120 

liter 

4 Arama 120 8 45-48 Sendiri 

 

 

5 

 

 

Rumah sakit 

 

 

1000 

 

 

8-10 

 

 

50-55 

(setiap tempat 

tidur pasien) 

pasien luar:500 

ltr, staf/pegawai: 

120 ltr, klrg 

pasien: 160 ltr 

6 SD 40 5 58 Guru: 100 liter 

7 SLTP 50 6 58 Guru: 100 liter 

8 SLTA dan 

lebih tinggi 

80 6 - Guru/dosen: 100 

liter 

9 Rumah-toko 100-200 8 - Penghuninya: 

160 liter 

10 Gedung kantor 100 8 60-70 Setiap pegawai 

11 Toko serba ada 

/departement 

store 

 

3 

 

7 

 

55-60 

 

- 

12 Pabrik/industri Buruhpria

:60,wanit

a: 100 

8 - Per otrang, 

setiap giliran 

(kalaukerja lebih 

dari 8 jam/hari) 

13 Stasiun/termin

al 

3 15 - Setiap 

penumpang 

yang tiba 

maupun yang 

berangkat 

14 Restoran 30 5 - Untuk penghuni 

160 ltr 

15 Restoran 

umum 

15 7 - Untuk penghuni: 

160 ltr, pelayan: 

100 ltr, 70% dari 

jumlah tamu 

perlu 15 

ltr/orang untuk 
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kakus,cuci 

tangan , dsb 

16 Gedung 

pertunjukan 

30 5 53-55 Kalau digunakan 

siang dan 

malam, 

pemakaian air 

dihitung 

perpenonton, 

jam pemakaian 

air dalam tabel 

adalah untuk 

satu kali 

pertunjukan 

17 Gedung 

bioskop 

10 7 - - 

18 Toko pengecer 40 6 - Pedagang besar: 

30 ltr/tamu, 10 

ltr/staf atau, 5 

ltr/hari setiap m2 

luas lantai 

19 Hotel/pengina

pan 

250-300 10 - Untuk setiap 

tamu, untuk staf 

:120-150 liter, 

penginapan: 200 

liter  

20 Gedung 

peribabadatan 

10 2 - Didasarkan 

jumlah jemaah 

per hari 

21 Perpustakaan 25 6 - Untuk setiap 

pembaca yang 

tinggal 

22 Bar 30 6 - Setiap tamu 

23 Perkumpulan 

sosial 

30 - - Setiap tamu 

24 Kelab malam 120-350 - - Setiap tempat 

duduk 

25 Gedung 

perkumpulan 

150-200 - - Setiap tamu 

26 Laboratorium 100-200 8 - Setiap staf 
     Sumber : Soufyan Moh Noerbambang & Takeo Morimura, 2005 

 

2.6.3  Kehilangan Air 

           Istilah lain yang serinng digunakan untuk kehilangan air adalah Non-Revenue Water. 

Definisi dari kehilangan air adalah perbedaan jumlah air yang diproduksi oleh produsen air dan 

jumlah air yang terjual ke konsumen sesuai dengan yang dicatat di meter-meter air pelanggan 

(Kodoatie dan Sjarief 2005). Tingkat kehilangan air adalah presentase perbandingan antara 

kehilangan air dan jumlah air yang dipasok kedalam jaringan perpipaan air. 



16 
 

Mengikuti pemahaman internasional, maka terdapat dua jenis kehilangan air (Irzal Z. 

Djamal, dkk, 2009), yaitu: 

1. Kehilangan air pada sistem distribusi, termasuk didalamnya kebocoran pipa, 

fitting, kebocoran pada tangki dan reserfoir air yang melimpah keluar dari 

reservoir, dan open-drain atau  sistem blow-offs yang tidak memadai. 

Kehilangan ini disebut dengan real losses (Thornton,dkk., 2008,5) atau disebut 

sebagai kehilangan teknis. Kehilangan teknis dipahami sebagai kehilangan air 

secara fisik dari sistem yang bertekanan, sampai dengan titik meter air 

pelanggan. Volume kehilangan tahunan berdasarkan semua tipe kebocoran, 

pipa pecah, debit, dan rata-rata lamanya kebocoran individu.  

2. Kehilangan non fisikal, yang berakibat kepada kehilangan penerimaan atas 

pengelolaan air, termasuk didalamnya meteran yang tidak akurat hingga 

penggunaan air secara tidak sah dan illegal, kehilanagan itu disebut sebagai 

apparet losses (Thornton,dkk., 2008,5) atau kehilangan air komersil. 

Kehilangan air komersil dipahami sebagai perhitungan untuk semua tipe dari 

ketidakakuratan termasuk meter air produksi dan meter air pelanggan, 

ditambah konsumsi tidak resmi. 

 

2.7   Tarif Air Minum 

        Tarif air adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan 

volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang 

bersangkutan (Permendagri No. 23 Tahun 2006). Besarnya tarif merupakan kesepakatan 

bersama antara pihak penyedia pelayanan air bersih (PDAM) dengan pengguna jasa layanan 

air bersih (pelanggan). Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasrkan pada prinsip-

prinsip: keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya secara penuh, efisiensi 

pemakaian air, transparasi, akuntabilitas dan perlindungan air baku. 

        Komponen biaya dalam perhitungan tarif meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, biaya 

depresiasi,biaya bunga pinjaman, biaya-biaya lain, dan keuntungan yang wajar. Untuk 

melaksanakan tarif, penyelenggara harus wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif 

progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan. 

        Penyesuaian tarif dapat dilakukan formula indeksiasi dengan mengacu pada besaran nilai 

indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh pemerintah. Pedoman teknis dan tata cara 
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pengaturan tarif air minum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah 

dalam negreri. 

        Ada tiga penelompokan biaya, yaitu : tarif rendah, yakni tarif yang bersubsidi nilainya 

lebih kecil dari biaya dasar. Tarif dasar, yakni nilai tarif sama dengan nilai dasar. Dan tarif 

penuh, yakni tarif yang nilainya lebih besar dari biaya dasar. Dan tarif kesepakatan,yakni tarif 

yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan. 

        Dampak tarif yang tidak full cost recovery bagi PDAM, mengalami kesulitan dalam 

mengalokasikan investasi pengembangan pelayanan, serta biaya pemeliharaan dan kualitas 

pelayanan cendrung menurun.Maka dari itu perlu diadakan penyesuaian tarif agar biaya 

pemeliharaan dan kualitas pelayanan menjadi lebih baik.Salah satu contoh yang sudah 

menggunakan kebijakan ini adalah pemerintah Kota Mataram. 

Tabel 2.4  Perubahan Tarif PDAM Kota Mataram Tahun 2010 - 2013 

NO 
KELOMPOK  BLOK TARIF AIR (RP) 

PELANGGAN KONSUMSI (M3) 2010 2011 2012 2013 

  KELOMPOK I           

1 Sosial A s/d 10 300 500 550 610 

    11 s/d 20 350 500 550 610 

    21 s/d 30 400 500 550 610 

    Diatas 30 500 500 550 610 

2 Sosial B s/d 10 350 500 550 610 

    11 s/d 20 500 700 770 850 

    21 s/d 30 750 1000 1100 1220 

    Diatas 30 1000 1500 1660 1830 
 

 

3 Sosial C s/d 11 400 550 610 670 

    11 s/d 20 600 800 880 970 

    21 s/d 30 1000 1400 1550 1720 

    Diatas 30 1250 1800 1990 2190 

4 Sosial D s/d 12 450 600 660 730 

    11 s/d 20 650 900 990 1090 

    21 s/d 30 1250 1700 1880 2070 

    Diatas 30 1500 2200 2440 2690 

  KELOMPOK II           

1 Rumah  s/d 12 450 650 720 790 

  Tangga A 11 s/d 20 750 1000 110 1220 

    21 s/d 30 1500 2000 2210 2440 

    Diatas 30 1750 2500 2770 3050 
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2 Rumah  s/d 12 500 750 830 920 

  Tangga B 11 s/d 20 850 1200 1330 1470 

    21 s/d 30 1750 2400 2650 2930 

    Diatas 30 2000 2900 3200 3550 

3 Rumah  s/d 12 50 800 880 970 

  Tangga C 11 s/d 20 900 1200 1330 1470 

    21 s/d 30 2000 2700 2990 3300 

    Diatas 30 2250 3300 3660 4050 

4 Rumah  s/d 12 600 900 990 1090 

  Tangga D 11 s/d 20 1000 1400 1550 1720 

    21 s/d 30 2250 3000 320 3660 

    Diatas 30 2500 3600 3980 4400 

5 instansi Pem  s/d 12 750 1100 1220 1350 

  Kab/Kota 11 s/d 20 1200 1600 1770 1950 

    21 s/d 30 2500 3400 3760 4150 

    Diatas 30 3000 4300 4750 5250 

6 Niaga Kecil s/d 12 900 1300 1440 1590 

    11 s/d 20 2000 2700 2990 3290 

    21 s/d 30 3000 4000 4430 4880 

    Diatas 30 3500 5000 5540 6100 

7 Niaga Sedang s/d 12 1000 1500 1650 1830 

    11 s/d 20 2500 2400 3750 4150 

    21 s/d 30 3500 4700 5200 5750 

    Diatas 30 4000 5800 6400 7050 

  

KELOMPOK 

III           

1 instansi Pem  s/d 12 1250 1900 2100 2330 

  Provinsi 11 s/d 20 2500 3400 3750 4150 

    21 s/d 30 4000 5400 5950 6550 

    Diatas 30 4500 6500 7150 7900 

2 Rumah Mewah s/d 12 1000 1500 1650 1830 

    11 s/d 20 2000 2700 3000 3320 

    21 s/d 30 4000 5400 5950 6570 

    Diatas 30 4500 6500 7150 7900 

3 Hotel Melati s/d 12 1500 2200 2430 2690 

    11 s/d 20 3000 4000 4400 4860 

    21 s/d 30 4500 6000 6600 7300 

    Diatas 30 5000 7200 7950 8770 

4 Industri dan  s/d 12 2000 3000 3300 3650 

  Niaga Besar 11 s/d 20 3500 4700 5200 5750 

    21 s/d 30 4500 6500 7150 7900 

    Diatas 30 5000 7500 8250 9100 
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KELOMPOK 

IV 

Berdasarkan Kesepakatan 

  KHUSUS 

    
Sumber : PDAM Giri Menang Kota Mataram,2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


