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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Air sebagai salah satu sumber kehidupan yang paling penting (urgent) 

bagi semua makhluk hidup. Pernyataan tersebut sangat didukung oleh firman 

Allah yang termaktub dalam Al-Qur’anul Karim dalam Surat Ar-Rum ayat 24 

yang berbunyi: 

 

 
Arti: 
 “Dan setengah daripada tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia 

perlihatkan kepada kamu kilat, menimbulkan ketakutan dan 

kedinginan. Dan Dia turunkan air dari langit, maka hiduplah 

dengan sebabnya bumi itu sesudah matinya. Sesungguhnya 

pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi  kaum yang 

berakal” (Hamka, 1979) 

Surat lain, yaitu Surat Luqman ayat 10 yang berbunyi: 
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Arti: 

 “Dia telah menciptakan semua langit dengan tidak bertiang, 

yang kamu lihat akan dia dan Dia meletakkan pada bumi itu 

gunung-gunung, untuk mengokohkan bagi kamu dan Dia 

kembang-biakkan padanya dari tiap-tipa macam binatang. Dan 

telah Kami turunkan air dari langit, maka tumbuhlah padanya 

dari tiap-tiap tumbuh-tumbuhan yang serba indah.” (Hamka, 

1979) 

 Dalam kehidupan jaman modern dan semakin tingginya pertumbuhan 

penduduk, ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan air bersih sangat 

diharapkan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai instansi yang 

dipercaya oleh pemerintah dalam penyediaan kebutuhan air bersih harus dapat 

melayani kebutuhan akan air bersih baik secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas. 

Hingga saat ini PDAM sebagai penyedia air bersih di Indonesia masih 

mempunyai kinerja yang sangat buruk dan produktifitas yang rendah (Marpaung, 

1999). Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya tingkat kehilangan air rata-rata 

secara nasional 40% dan minimnya cakupan pelayanan rata-rata secara nasional 

30% (Sukarma, 1999). 

 PDAM dalam pelayanan mempunyai peran ganda yaitu, berfungsi 

sebagai perusahaan dan fungsi sosial. Fungsi perusahaan, PDAM dalam 

menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip perusahaan. PDAM dituntut efisien 

dan menghasilkan keuntungan untuk mengembangkan perusahaan. Fungsi sosial, 

PDAM harus mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dari kalangan 

berpendapatan rendah hingga kalangan berpendapatan tinggi (Sukarma, 1999). 

 Dalam peningkatan produktifitas dan pelayanan kepada masyarakat 

membutuhkan perencanaan yang baik, tingkat kebutuhan dan tarif yang dapat 

dibebankan pada masyarakat. Prakiraan tingkat kebutuhan air sangat diperlukan 

untuk meningkatkan produktifitas. PDAM dalam hal tarif harus berpihak kepada 

semua pihak, masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat berpendapatan tinggi, 

sehingga tidak membebani masyarakat. 
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B. Permasalahan 

 PDAM Kota Surakarta sebagai pelayanan umum (public service) yang 

bersifat sosial di bidang air bersih harus dapat melayani seluruh kebutuhan air 

bersih masyarakat perkotaan dengan harga yang dapat terjangkau. Sisi lain, 

PDAM bersifat perusahaan secara otomatis dalam pengelolaan harus dapat 

menghasilkan keuntungan. Kedua fungsi tersebut menjadikan posisi  PDAM Kota 

Surakarta  sangat sulit. Bangsa Indonesia perlu mengingat pasal 33 UUD 1945.  

 Pasal 33 yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air harus 

diperuntuk kemakmuran rakyat. Meskipun PDAM Kota Surakarta telah 

mempunyai 17 sumur dalam di sebelah Utara kota, namun masih sangat 

mengandalkan pasokan dari sumber air di luar Surakarta, Cokrotulung di Klaten. 

Kondisi ini akan mempersulit lagi posisi PDAM Kota Surakarta pada era otonomi 

daerah. 

 Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian 

masalah sebagai berikut: 

a). Prakiraan kebutuhan air bagi masyarakat Kota Surakarta untuk jangka waktu 

20 tahun. 

b) Prakiraan tarif air bersih yang layak untuk masyarakat Kota Surakarta hingga 

20 tahun mendatang. 

c) Prakiraan tarif yang berpihak pada keadilan. 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian 

  Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a). Memprakirakan kebutuhan air untuk masyarakat wilayah Kota Surakarta 

selama 20 tahun mendatang. 

b). Memprakirakan tarif air bersih yang layak untuk masyarakat Kota Surakarta 

selama 20 tahun mendatang 

c). Memprakirakan tarif air yang berdasarkan income per capita masyarakat Kota 

Surakarta  
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2. Manfaat penelitian 

  Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran perencanaan kebutuhan air bersih bagi 

instansi penyedia air bersih (PDAM). 

2. Memberikan gambaran secara kuantitas akan kebutuhan dan tarif air bersih 

yang mendekati kelayakan dan kemmapuan masyarakat Kota Surakarta. 

3. Hasil penelitian ini, PDAM Kota Surakarta dapat menjalankan fungsi 

utamanya, fungsi sosial, dengan baik dan perusahaan 

4. Menambah wawasan keilmuan bagi para pemerhati masalah air bersih dan 

perencanaan kebutuhan air bersih  perkotaan. 

 

D. Batasan Masalah 

  Penelitian ini agar terfokus pada permasalahan, maka dibuatkan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian di daerah pelayanan wilayah Kota Surakarta. 

2. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari instansi terkait, 

PDAM dan Badan Pusat Statistik  (BPS) Kota Surakarta. 

3. Analisis yang digunakan dalam memprakirakan kebutuhan dan tarif air bersih 

didasarkan pada kemampuan masyarakat 

 


