
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR fe TAHUN 201H

Mcnimbang

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TU?IAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa pengembangan si stem Penyediaan Air Min urn 
mcrupakmi tanggung jawab Pcmorinlah dan Pemcrinfah 
Dae rah diselenggarakan cJalam rangka mcwujudkan 
kesejahteraan masyarakal dengan mcnjamin kebutuhan 
pokok air minum masyarakai yang memenuhi syarat kualilas, 
kuantitas, dan konfinuilas;

b, bahwa dalam rangka menjamin pcmenuhan krbucuhan pokok 
air mimim bag; masyarakat dan dunia usaha di Kabupatcn 
BoyolaJi yang memenuhi persyaratan dipcrlukan 
pcnyelenggaraan si stem penyediaan air minum yang cfoklif 
dan efisien;

c*. bahwa dalam rangka menyclenggarakan Urusaii 
Pemehntahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penalaan 

t. Ruang khususnya sub urusan Air Minum sebagaimana
dimaksud daJain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
lentEing Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pcmennlah 
Daerah Kabupaten Boyolali berwenang dalam Pengelolaan dan 
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah:

d. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu mcnclapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat 1, Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pemhentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang....
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6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor I! Tahun 1974 lenlang Pcngairan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahxm 1974 Nomor 
65, Tambahan l^mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
30461;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentatig
Pembentukan Peraluran Perundong-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5224):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 20H lenlang Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
Peraturan Pcmcrintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 
Sis tern Penyedman Air Minum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Pcmcrintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173|;
Peraturan Dacrnh Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 
icntang Tatacaro Pembenlukan Peraturan Dacrah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
189);

Dengan Perse tujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Meneiapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
PENGEMBANCAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

DAN

BAB
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Pasa] 1

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Pemeriniah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.
Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah- 

Gubernur adalah Gubemur ^Jawa Tcngah.
Bupau adalah Bupati Boyolali.
Dewan Peru'okilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga pcrwakilan rakyal daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyclenggara Pemerintahan Daerah.
Air Baku untuk Air Minum Rurnah Tangga, vang selanjutnya discbui Air Baku 
adalah air yang bcrasal dnri sumber air permukaan, air tanah, air hujan clan 
air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air 
Minum.
Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan 
aiau tan pa proses pengolahan yang memenuhi syarat keschaian dan dapai 
langsung diminum.
Kebutuhan Fokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi 
kebutuhan hid up sehan-hari yartg digunakan untuk keperluan minum, masak, 
mandi, citci, perurasan, dan ibadah.

10. Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitaa 
penunjong di permukiman sc la in unruk kebutuhan Air Minum Domestik. 
Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakai agar mendapatkan kehidupan yang sehat. 
bersih, dan produktif.
Si stem Penyediaan Air Minum yang sclanjuinva disingkat SPAM merupakan 
satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
Sistem Pengelolaan Air LImbah selanjuinya disingkat SPAI. adalah satu 
kesatuan so ran a dan prasarano pengelolaan air limbah.
Penyclenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksannkan 
pengembangnn dan pengelolaan sarana don prasarana yang mengikuli proses 
dasar manujemcn untuk penyediaan Air Minum kepada masyorakat.
Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang meneakup 
pcrcncanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka 
mengoptimalkan manfaai dan fungsi SPAM.
Pc n gem ban go n SPAM adalah kegiatan yang dilakukan lerkait dengan 
ketersediaan sarana dan prnsarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, 
kualitas, dan kominuilas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, 
peningkatan, dan perluasan,

11,

12.

13.

14.

15.

!6.

17. Pengelolaan.,.,
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18.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

17. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang diiakukan lerkaii dengan 
kemarifaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi 
operas] dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, 
serta kelemhagaan.
Pembangunan Bam adaiah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan 
sarana dan prasarana yang sebclumnya tidak ada atau menambah sarana dan 
prasarana yang bam,
Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasiias dan/atau volume 
dari sarana dan prasarana SPAM yang lerscdia baik sebagian maupun 
kcseluruhan.
Perluasan adalah upaya uniuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
Operas! dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin 
keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesufti dengan 
sumdar teknis.
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka 
mengembangkan kemampuan dan kompetenai sumber daya manusia dalam 
peloksanaan Penyclenggaraan SPAM.
Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan 
prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan 
atau umur teknis tcrlampaui.
Pengembangan Kelcmbagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan 
Pengelolaan SPAM yang mengikuci lata kelola perusahaan yang profcsionai dan 
akuntabel.
Izin Pcngusahaati Sumber Daya Air adalah izin untuk mempcrolch dan/aiau 
mengambil sumber daya air permukaan untuk mclakukan kegiatan usaha Air 
Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam 
keientuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjulnya disingkai 
BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk mclakukan kegiatan 
Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh Pemerintah Kabupaten Boyolaii.

27. Keiompok Masyarakat ndalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang 
dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan 
SPAM untuk memenuhj kebutuhan sendiri.
Badan Usaha untuk Memonuhi Kebuiuhan Sendiri yang selanjutnya disebut 
Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan 
hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air 
Minum dan salah satu kegiatannya menycicnggarakan SPAM untuk kebutuhan 
sentiiri di wilayah usahanya.
t>elaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara 
adalah BUMD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebuiuhan Sendiri dan 
Keiompok Masyarakat.
Kebijakan dan Sirategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya 
disebut Jaksira SPAM Daerah adalah dokumcn kebijakan Penyelenggaraan 
SPAM Daerah Kabupaten Boyolaii yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan 
SPAM Daerah Kabupaten Boyolaii dengan memperhaiikan kondisi sosml. 
ckonoml dan budaya masyarakat seiempat. serta kondisi lingkungan daerah 
sekitarnya.

31. Kcncana.rf

2A.

28.

29.

30.
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32.

33

34.
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Rencana (nduk Sistem Penycdiaan Air Minum yang selanjutnya disebut 
Rencana Induk SPAM adalah dokumcn perencanaan Air Minum jaringan 
perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan bcrdasarkan 
proyeksi kcbuiuhan Air Minum pada satu periods yang dibagi dalam beberapa 
tahapan dan mcmuai komponen utama siMem besena dimensi-dimensinya. 
SPAM Jaringan Perpipaan yang sclanjumya disingkac SPAM JP adalah satu 
kesatuan sarana dan prasarana penycdiaan Air Minum yang disalurkan 
kepada pelanggan melalui sisiem perpipaan.
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP 
mcrupakan satu kesatuan sarana prasarana penycdiaan Air Minum yang 
disalurkan alau diakses pelanggan lanpa sistem perpipaan.
Pelanggan adalah masyarakat atau insiansi yang terdaftar seb^ai penerima 
layanan Air Minum darl Penyelcnggara yang dilayani dengan sambungan 
individual maupun komunal.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINOKUP

Pa sal 2
(1) Penyelenggarwan SPAM dimaksudkan uniuk memberikan Jaminan pelayanan 

Air Minum kepada masyarakat uniuk memenuhi hak rakyal atas Air Minum.
(2) SPAM diselcnggarakan dengan tujuan uniuk menjamin:

a. tersedianya pclayanan air minum untuk memenuhi hak rakyal atas Air 
Minum;

b, icPA'Lijudnya pcngclolaan dan peiayanan Air Minum yang bcrkualitas 
dengan harga yang terjangkau;
lercapainya kepentingan yang scimbang aniara pelanggan dan BUMD, 
Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
lercapainya pcnyclenggaraan Air Minum yang efekeif dan efisicn umuk 
mcmperluas cakupan pelayanan Air Minum.

c.

Pa sal 3
Ruang lingkup pcngaiuran dalam Peraturan Daerah ini meliputl:
a. Wewenang dan langgu ri g jawa b Pc meri n ta h Dae ra h;
b. Landasan Pcnyclenggaraan SPAM;
c. SPAM JP dan SPAM BJP;
d. Pelaksanaan Pcnyclenggaraan SPAM; dan
e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB m
WEWENANO DANTANGOUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pa sal 4

(1| Penyelcnggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan 
produktif scauai dengan kcienluan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka^
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(2) Dalam rangka melaksanakan Penyclen^araan SPAM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakar oleh BUMD.

Pasal 5
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelengaaraan SPAM 
mcliputi:
a. menyusun dan meneiapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan 

SPAM I
b. rncnyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Daerah;
c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
d. membentuk BUMD;
e. mclakukan pencaiatan laporan ysing disampaikan oleh Kclompok Masyarakat;
r. memberikan izin kepada Badan Usiaha untuk melakukan Penvclensearaan 

SPAM; ^
g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemermtah desa dan Kelompok 

Masyarakai di Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM;
h. melakukan pemoniauan dan evaJuasi lerhadap Penyelenggaraan SPAM di 

Daerah;
i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM 

kepada Pemerintah Provinsi;
j. monjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; 

dan
k. mclakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB IV
I.ANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 6
(1| Penyelenggaraan SPAM meliputi:

a. Pengembangan SPAM; dan
b, Pengelolaan SPAM.

12] Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diiaksanakan 
mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapai 
dipisahkan.

(3] Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip 
penyelenggaraan SPAM,

(4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
acas:
a. pembangunan berkclanjutan; dan
b. caia kclola pemermtah an yang baik dan/atau lata kelola perusahaan yang 

baik.

Pasal 7
(!) Landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) terdiri a (as:
a. Jakstra^



-7'

(2}

(3)

(4)

(5)

<4. Jakstra SPAM, dan 
b. Rencami Induk SPAM.

Dalam hal Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
yang di dalam lingkup rencananya bersinggungan atau mcnjadi kewcnangan 
Pcmcrintah Pusai dan/atau Pemerintah Provinsi, Rcncana Induk SPAM 
dimaksud mcndapackan persetujuan Menteri dan/atau gubernur sesuai 
dcngcin kt.wenongannya.
Dalam hal pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Miniim Sehari-han di Daerah 
telah dipenuhi, dalam penyusunan Landasan Penyelenggaraan SPAM 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Pemcrimah Daerah dapat 
memperhiumgkan pemenuhan kebutuhan Air Minum Non DomesLik dalam 
rangka mcndorong laju perekonomlan.
Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air 
Minum Dorncstik dan Air Minum Non Domestik di kawasan permukiman. 
Kebutuhan Air Minum Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
bcriaku unluk nktifitas masyarakat di pusat kota, pusat niaga, pusat 
pemcriruahan, sertu jasilitas aosial dan faaililas umum termasuk di dalamnya 
ponyediaan hidran lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijaknn dan Strategi Penyclenggaraan SPAM

Pasal 8
(IJ Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud dalam PaaaJ 7 ayal (Ij huruf a disusun 

dan ditetapkan olch Bupati setiap 5 (lima) lahun sekali.
(2) Penyusianan Jakstra SPAM dilakukan dengan berkoordinasi dan mendapaikun 

fasilitasi dnri Pemcrimah Provinsi,
(3) Dalam menyiisun wlukstra SHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 

melakukan konsuUasi substansi kepada Gubernur sesuai dengan ketenLuan 
peraturan perundang-undongan.

(4) Jakstra SPAM paling scdikil memuat:
a. visi dan rnisi Pcnyelenggaraan SPAM;
b. isu straiegis, pcrnjasalahan, dan tanlangan Penyelenggaraan SPAM;
c. Kebijokan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
d. rcncana aksi Penyelenggaraan SPAM.

(5) Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun aclaras dengan 
KSNP SPAM dan Jakstra SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi wilayah 
setcmpal.

(6) Isu strategis. pcrmasalahan, dan tamangan Penyelenggaraan SPAM 
sebagaimana dimaksud pada ayai (4) huruf b memuat;
a. data awul Idcntillkasi poiensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah 

pclayanaii sesuai dengan layanannya;
pemetaan aiatern penyodiaan air baku di wilayah administratif; 
pernetaan rencana pcmbagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku; 
pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengclolaan SHAM untuk 
setiap rcncana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan

b.
c.
d.

c. pemetaan
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(7)

{8)

e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah 
pclayanan.

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4] huruf c memuat:
a. skenario Penyelenggaraan SPAM;
b. sasaran kebijakan; dan
c. komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.
Rcncana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf d paling sedikit momuat:
a. aJternatif sumber pembiayaan; dan
b. kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 9
Keren man mengenai penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan,

Bagian Keiiga 
Rencana Induk SPAM

Pasal 10
(1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun 

dan ditetapkan oleh Qupati untuk jangka waktu 15 (lima bclas) sampai dengan 
20 (dua piiluh] tahun.

(2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditinjau setiap 5 
(lima] tahun sekaii.

(3) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat [Ij 
disusun dalam 1 (satu) dokurnen meliputj seluruh wilayah administrasi yang 
ada di Dacrah,

(4) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayal (1) paling 
sedikii memuat:

gambaran umum Daerah; 
kondisi SPAM eksisting Daerah; 
standar/krileria pcrencanaan; 

proycksi kebutuhan air; 
potensi Air Baku;
rencana induk dan pra desain SPAM; 
analisis dan keuangan; dan
pengembangan kclcmbagaan pelayanan Air Minum.

a.
b.
C-

d.
e.
f.
g-
h.

Pasal 11
Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Rencana Induk SHAM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan 
keientuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.)
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BAB V
SPAM JP DAN SPAM BJP

Bagian Kesatu 
Umum

Jcnis SPAM mellputi:
a. SPAM JP; dan
b. SPAM BJP.

Pasal 12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Bagian Kedua 
SPAM JP

Paragraf 1 
Umum

Pasal 13
SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
meliputi;
a. unit air baku;
b. unit produksi;
c. unil distribusi; dan
d. unit peiayanan.
SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disclcnggarakan unruk mcnjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum 
yang dihasilkan werta konfinuiias pengaliran Air Minum.
Kuan litas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2j 
paling scdikil mcjicukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
Kualitas Air Minum yang dihasiikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sesuaj dengan kcienluan peraturan perundang-undangan.
Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2| 
membenkanjaminan pengaliran sclama 24 (dua puluh empai) jam per hari. 
Ketentuan teknis SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat {5) dijelaskan 
mengikuti pengclornpokan unit SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
sesuaj dengan ketentuan pcraluran perundang-undangan.

Paragraf 2 
Unit Air Baku

Pasal 14
Unit, air baku sebagaimana dimaksud daiam Pasal 13 ayat (1) huruf a 
merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (i) terdiri atAs: 
a. bangunan penampungan air;

bangunan pengambilan / penyadapan; 
alat fxfngukuran dan peralamn pemantauan; 
sislem pemompaan; dan/atau 
bangunan sarana pembawa serta pedengkapannya.

b.
C-

d.
e.

Pasal 15.^^
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HI

(2)

13)

(4)

PasaJ 15
Pengambilan Air Baku .spbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib cliiakukan 
berdasarkan izin sesuai dengan ketenluan pcreiluran perundang-undangan, 
Pcngambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayai (1) wajib 
memperhatikan kcperluan konservasi dan pcncegahan kemsakan lingkungan 
hidup sesuai dengan kclentuan peraturan perundong-undangan,
Air Baku wajib mcmcnuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu 
Air Baku untuk pcnyediaan Air Minum sesuai dengan keientuan peraturan 
pcrundang-undaiigan.
Pclanggaran atas keientuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayai (3) dikenakan sanksi sesuai dengan keientuan peraturan perundang- 
undangan.

Paragraf 3 
Unit Produksi

Pasal 16
(1) Unit produksi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 13 ayat (1} huruf b 

merupakan infrastruklur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air 
Baku menjadi Air Minum mclalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

(2| Unli produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lerdiri atas:
a. baiigunan pengolahan dan perlengkapannya;
b. perangkat opcrasionol;
c. alat pengukuran dan peralaian pemantauan; dan
d. bangunan penampungan Air Minum.

(3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams dilengkapi dengan 
sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4 
Unit Disiribusi

(1)

(2)

(3)

Pasal 17
Unit disiribusi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 13 ayai (1) huruf c 
merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan 
sarnpai unil pelayanan.
Unit distribusj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
b. bangunan penampungan; dan
c. alat pengukuran dan peralaian pemamauan.
Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan menggunakan istem pemompaan dan/aiau secara gravitasi.

Paragraf 5 
Unit Pelayanan

Pasal 18
(1) Unil pelayanan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 13 ayat (1) huruf d 

merupakan tiiik pengambilan air
(2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lerdiri alas;

Q. sambungan langsung;
b. hidran umum; dan/atau

c. hidran.
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c. hldran kebakaran.
(3) Unit ^layanan acbagaimana dimaksud pada oyat (1) harus dipasanc alat 

pengukiiran bcrupa meter air.

Bagian Kctiga 
SPAM BJP

Paragraf I 
Umum

(1)

(2)

(3)

(4)

Pa sal 19
55PAM BJP sebasaimana dimaksud daiam Pasal 12 huruf b diselenggarakan 
untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaun Air Minum yang 
diakscs langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.
SPAM RJP scbagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: 
a. sumur dangkal; 

sumur pompa; 
bak pcnampungan oir hujan; 
terminal air; dan 
bangunan pcnangkop mata air,

SPAM RIP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan olch 
Pemcriniah Dacrah sesuai dengan kewenangannya agar dibangun sesuai 
dengan kctcmiian teknis iimuk menjamin kuallias Air Minum yang memenuhi 
persyaratan kcschotan.
Kctcnlunn teknis SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskari 
mengikuti pengelompokan SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayai [2] 
sesuai dengan kclcniuan peraturan perundang-undangan.

b.
c.
d.
e.

Paragraf 2 
Sumur Dangkal

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Sumur dangkal sebagaimana dimaksud daiam Pasal 19 ayat (2) huruf a 
merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang 
digunakan scbagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mcmperhaiikan keientuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman 
dari sumber pcnccmaran.
Pelan^aran alas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 
sankai sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 
Sumur Porapa

a.
Pasal 21

Sumur pompa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 19 ayat (2) huruf b 
merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air 
Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman 
terlenlu.

b. Pengambilan..^
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b.

c.

d.

Pengambilan air dengan mcnggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap alau menekan air ke permukaan 
dengan menggunakan pompa
Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij wajib 

memperhatikan keteniuan teknis temang kcdalaman muka air dan jarak aman 
dari sumber pencemaran.
Peianggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bak Penampungan Air Hujan

0)

(2)

(3|

Pasal 22
Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 19 ayat (2) 
huruf c bertujuan untuk mcnampung air hujan sebagai Air Baku.
Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
digunakan secara individual atau komunal.

Paragraf 5 
Terminal Air

U)

(2)

(3)

Pasal 23
Terminal air sebagaimana dimaksud daiam Pasal 19 ayat (2) huruf d 
merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal 
berupa bak penampung air yang ditcmpaikan di atas permukaan tanah atau 
pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air 
atau kap>al langki air.
Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah 
rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah. 
dan/atau daerah tcrpencil.
Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di 
tempat yang mudah diakses olch masyarakat.

Paragraf 6
Bangunan Penangkap Mata Air

(1)

(2)

Pasal 24
Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud daiam Pasal 19 ayal (2) 
huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mcngumpulkan air pada 
sumber mata air dan melindungi sumber mala air lerhadap pencemaran. 
Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas kcran umum 
bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB VI
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BAB VI
PENYELENGGARAAN SPAM 

Bdgian Kesatu
Tahapan Penyelenggaraan SPAM

(U

(2)

Pasal 25
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuii Proses Dasar Manajemen yang 
melipuri tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan,
c. pemantauan; dan
d. evaluasi.
Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

(3) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi;
a. pembangunan baru;
b. pcningkatan; dan
c. perluasan.

(4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Operasi dan Pcmeliharaan;
b. Perbaikan;
c. Pengembangan S umber Day a Manusia; dan
d. Pengembangan Kelcmbagaan,

B^ian Kedua
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 

Pasal 26
(1) Da lam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, Pcnyelenggara SPAM harus 

mcmiliki Izin pengusahaan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Pcnyelenggara SPAM yang berasal dari Kelompok Masyarakat yang harus 
memiliki izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menggunakan Air Baku unluk penyediaan Air Minum daiam jumlah besar 
atau mengubah kondisi alami sumber daya air

(3) Penentuan besaran pasokan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sisiem pengambilan Air Baku pada Penyelenggaraan SPAM Regional Untas 
Daerah. izin pengusahaan sumber daya air dimiliki oleh BUMD yang 
dituangkan daiam perjanjian kerjasama an tar daerah,

(5) Selain dari pelaksanaan SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan daiam hal unit pengambilan Air Baku tcrietak di daerah Kabupaten/Koca 
lain di luar batas wilayah Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau 
dapat mclakukan kerjasama antar daerah.

Bagian Ketiga^
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Bagian Ketiga 
Perencanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 27
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayai (1) huruf a, yang 
diiakukan urUiik pembangunan baru, peningkncan. dan pcrluasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi:
a. penyusunan Studi Kelayakan; dan
b. penyusunan Rencana Teknis Tennci.
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 25 ayat (1) huruf a, yang 
diiakukan untuk operasi dan pemcliharaan sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 25 ayal (4] huruf a mcHputi:
a. penyusunan Studi Kelayakan;
b. penyusunan Rencona Teknis Terinci; dan
c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, yang 
diiakukan uniuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) 
huruf b yailu Rencana Teknis Tennci.
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayal (1) 
diiakukan uniuk pengembangan Sumber Daya Manusia 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c meliputi:
a. rencana strutegi bisnis;
b. rencana bisnis; dan
c. rencana bisnis anggaran.
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, yang 
diiakukan untuk pengembangan kelcmbagaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (4) huruf d terdiri dari;
a. rencana strategi bisnis;
b. rencana bisnis; dan
c. rencana bisnis anggaran.

huruf a, yang 
sebagaimana

(1)

(21

Pasal 28
Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a 
merupakan suatu studi untuk mengetahui lingkat kelayakan usulan 
pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan 
ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, 
keiembagaan, dan finansial.
Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan;
a. Rencana Induk SPAM yang telah diteiapkan;
b. Hasil kajian kelayakan teknis tcknologis, lingkungan, sosial, budnya, 

ekonomi, keiembagaan, dan finansial; dan
c. Kajian sumber pembiayaan.

Pasal 29
Ketentuan mengenai Dokumen standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1| dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 30G
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Pasal 30
Perencanaan c^knls lerinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 28 ayai (1} huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis 
adalah suatu rcncana rinci pembangunan SPAM di suatu kawaaan atau 
perkotaan meliputi unit air baku, unit produksi, unil discribusi, dan unit 
pelayanan,
Perencanaan teknis disusun berdasorknn Rencana Induk SPAM yang telah 
ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan 
kepastian sumber aerta hasil konsullasi teknis dengan Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang.

Pasai 31
Ketentuan mengenai Dokuracn siandar perencanaan teknis terinci sebagaimana 
dimaksud dalam Pasai 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Bagian Kcempat 
Pelaksanaan

(1)

(21

(3)

Pasai 32
Pelaksanaan sebogaitnana dimaksud dolam Pasai 25 ayat (1) huruf b, yang 
dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkaian, dan perluasan 
seb^aimana dimaksud dalam Pasai 25 ayat (3) paling sedikit memuat:
a. pengadaan;
b. pembangunan;
c. manajemen mulu; dan
d. pemanfaatan.
Peiaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 25 ayat |1) huruf b, yang 
dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasai 25 ayat (4) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasai 25 ayat (4) huruf b melipuli;
a, pengadaan;
b. pembangunan;
c. manajemen mutu; dan
d, pcmanfaaian,
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 25 ayat (!) huruf b, yang 
dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasai 25 ayat (4) huruf c, dan pengembangan keiembagaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 25 ayat (4) huruf d meliputi:
a. manajemen muiu; dan
b. pemanfaatan.

(t)
Pasai 33

Penyeienggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasai 32 ayat (1) huruf c, ayal (2) huruf c dan ayal [3] huruf a 

sccara teais-men crus dalam rangka meningkatkan efektiAtas sarana dan 
prasaran yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.

(2) Ketentuan,^
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(2] Kcicntuan mengenai dokumcn standar manajemen mutu sebagaimana 
dimwksud pads ayat (1) diiakaanakan sesuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Bagian Kclima 
Pemantauan

(1)

{2]

Pasa! 34
PemantQuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, yang 
dilakukan pada kegiatan pcmbangunan baru, peningkaian, dan perluasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayal (3) meliputi: 
a. pendataan kincrja; dan
b pengawasan dan px^ngcndalian kualitas, kuantitaa, dan kontinuit.as. 
Pernamauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, yang 
dilakukan pada kegiatnn operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumbcr 
Day a Manusia, pcrbaikan, dan pengembangan kclembagaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) meliputi:
a. pendaiaan kincrja; dan
b. pengawasun dan pengcndalian kualitas, kuantitas, dan kontinuit.as,

(1)

(2)

Pasal 35
Pendotaan kincrja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dan 
ayal (2) huruf a dllaksanakan secara berkaia unruk mendapatkan data 
dan/Dt.au informasi kondisi clan kincrja SPAM yang dilakukan sesuai dengan 
dokumen standar pendatnan kincrja.
Ketentuan mengcnal dokumcn siandar pendataan kinerja sebagaimana 
dimaksud pads ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pcraluran 
pe r undo ng- u nd a n ga n,

Bagian Kcenam 
Evaluasi

(1)

(2)

Pasal 36
Kvaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (I) huruf d, yang 
dilakukan pa<ia kcgiaian pcmbangunan baru, peningkatan, dan perluasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) paling sedikit memuat:
a. evaluasi (eknis; dan
b. evaluasi peiayanan Air Minum.
Evttluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, yang 
dilakukan padn kegiutan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud 
dalam Posol 25 ayat (4] huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalom 
Pasal 29 ayar (-1) huruf h meliputi;
A, evaluasl Leknis; clan 

b. evaluasi pelaynnan Air Minum.

|3} Evaluasi.^
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(3) Evaluasi sebagaimana dimnksud dalam Pasal 25 ayal {1) hunjf d, yang 
dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c. dan pengembangan kelcmb^aan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d mciiputi:
a, evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Pasal 37
Kcteniuan lebih lanjut mengenai dokumen siandar evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 sesuai ketcniuan pcraiuron perundang-undangan.

Pasal 38
|1| Pemerintah Dacrah melaksanakan evaluasi kineija Pcnyelenggaraan SPAM 

lingkai Daerah,
(2) Evaluasi Pcnyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala.

BAB Vll
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 39
(1) Pcnyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

a. BUMD;
b. Kelompok Masyarakat; dan/atau
c. Badan Usaha.

(2) Pcnyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 
beketjasama dengan badan usaha swasta.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pcnyelenggaraan SPAM oleh BUMD

Pasal 40
(U Pelaksanaan pcnyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (I) huruf a dilakukan mclalui kegiatan: 
a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;

pemaniauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang 
dilaksanakannya;
penjTJSUnan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan 
Pengelolaan SPAM;
pcmbuaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara 
iransparan dan akuntabel;
ponyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Dacrah sesuai dengan 
kewenangannya; dan
peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompeiensi 
Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

b.

c.

d.

e,

r.

(2) Dalam^
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(2)

(3)

Dalam pelQksanaan Pcnyelen^araan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), BUMD mcnerapkan prinsip lata kelola pcrusahaan yang baik.
Proscclur operational standar sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf c dan 
peningkaian sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi 
Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada 
ayai (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketenluan peraturan perundane- 
undangan.

Pa sal 41
(1) Dalani pciaksanaan Penyclenggaraan SPAM, BUMD berhak:

a. mcncrima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
b. mcneiapkan dan mengenakan denda terhadap keierlambaian pembayaran 

tagihan;
c. memperoleh kuaniitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketencuan 

yang tercantum dalam izin yang tclah dimiliki;
d. memuius samlnmgan langsung kepada pelanggan yang lidak memenuhi 

kewajibannyH; dan
e. menggugal masyarakai atau organisasi yang melakukan kegiatan yang 

mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.
(2} Ketemuan mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan keicni.uan peraturan perundang-undangan.

PasaJ 42
Dalam pclaksanaan Pcnyelenggaraan SPAM, BUMD berkewajiban untuk:
a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantiias. dan 

kontinuiias sesuai dengan scandar yang ditetapkan;
mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang 
telah memenuhi syarat, kecuali dalam kcadaan memaksa/kahar; 
memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang 
berkepenringan aias kejadian atau keadaan yang bersifar khusus dan 
berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuanticas, dan kontinuiias 
pelayanan;
memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan; 
menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakai; dan

b.

c.

d.
e.
f. berperan serta pada upaya periindungan dan pelcstarian sumber daya air dalam 

rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43
(1) EDvaluasi Penyclenggaraan SPAM oieh BUMD dilaksanakan dalam rangka 

pemenuhan standar kualkas, kuaniitas, kontinuiias Penyclenggaraan SPAM 
terhadap pemenuhan hak rakyat atas air.

(2) Rvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat |l) dalam kegiatan 

Penyelcnggaraan SPAM merupakan rumusan rekomendasj dan skenario 
peningkatan kinerja Penyelcnggaraan SPAM berdasarkan hasil pemamauan 
yang didapat sejak dimulainya perencanaan hinj^a pcmaniauan kegiatan 
Penyclenggaraan SPAM dengan mcmperhaiikan kondisi sosial, ekonomi, dan 
budaya setempal dalnm kurun wakcu lerientu saai dilakukan pcmaniauan.

(3) Evaluasi,^
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(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) terdiri dari:
b. cvaluasi teknis;
<r. cvaluasi kcuangan;
d. cvaluasi kelembagawn, Sumbcr Daya Manusia; dan
c, evaluasi pelayanan Air Minum.

(4) Evaluosi Penyclenggaraan SPAM scbagaimana dimaksud 
dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

pada ayat (I)

(1)

(2)

Pasal 44
Pdaksanaan Pcnydenggaraan SPAM oleh BUMD yang kincrjanya tidak 

mcmenuhi standar kualicas, kuantitas dan kominuiias scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (1) bcrlaku kctciuuan:
a, dibcrlkan teguran icrtulis pcrtama untuk mdakukan upayn pcrbaikan; 

dalam hal tidak dilakukan pcrbaikan dalam kurun waklu paling lambat 2 
(dual bulan scjak dibcrlkan teguran tertulis pcriama diberikan teguran 
Icrtulis kedua; dan
dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan sejak teguran tertulis kedua tidak 
dilakukan pcrbaikan terhadap kinerja pdaksanaan Penydenggaraan SPAM, 
Pemenntah Daerah memberikan tindakan adminisiratif kepada pengurus 
BUMD.

Dalam hal borlaku keieniuan scbagaimana dimaksud pada ayai (1) Pemerintah 
Daerah sesuai kewenangannya menunjuk unit pengdoia sementara dalam 
rangka pcrbaikan kinerja Penyelcnggaraan SPAM paling lama 1 (satu) tahun 
dan dapai diperpanjang paling lama satu tahun.

b.

Bagian Kctiga
Pdaksanaan Penyelcnggaraan SPAM oleh Kclompok Masyarakat

Paragral* 1 
Umum

ni

(2)

13)

(4)

(5)

Pasal 45
Pdaksanaan Penyelcnggaraan SPAM oleh Kclompok Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayai |H huruf b dilakukan umuk memberikan 
pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar 
jangkauun pelayanan BUMD dan dikdola secara mandiri dan goiong royong. 
Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilakukan terbatas pada lingkup 
wilayah admmistraiif atau desa tempai Kclompok Masyarakat bermukim dan 
dapai dipcrluas atas lein Pemerintah Daerah sesuai dengan keientuan 
peraturan perundang-undangan.
Pdaksanaan Penyelcnggaraan SPAM oleh Keiompok Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mcmenuhi Kebutiihan Pokok Air 
Minum Sehari-hari bagi masyarakat di kawasannya.
Keiompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
menyampajkan laporan kepada Pemerintah Daerah mdalui Kcpala Desa untuk 
dilakukan pencacaian.
Kclompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l«?rhak 
mendapatkan perlindungan atas pdaksanaan Penyclengcaraan SPAM dan 
Pemerintah Daerah.

(61 Dalam pdaksanaan^^
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D^m pciaksanaan Penyclcnggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayai 
(1), Kelompok Masyarakai wajib menjaga kcleslarian sumbcr Air Baku.

\7) Pemerintah Daerah dapat meinberikan dukungan pcmbiayaan dalam 
p^'laksanaan Pcnyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakar.

(8) Pclanggaran alas kelentuan scbagaimana dimaksud pada ayai {6) dikenakan 
sanksi scsuai dengan ketcnluan peracuran pcrundang-uudar^gan.

(1)

(2)

(3)

PasaJ 46
Pcmenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari untuk Kelompok 
Masyarakai scb^aimana dimaksud dalam Pasal 45 yang memerlukan air 
dalam jumlah bosar atau yang mengubah kondisi aiamj sumber air, Kelompok 
Maayarakat wajib mcmpcrolch izin dari Bupati scsuai dcngan kewenangannya. 
Pelonggaran atas keicmuan sebagaimana dimaksud pnda ayai (IJ dikenakan 
sanksi adminisiratif berupo:
a. pcringaran tertulis;
b. peiighentian sementarn kegiaian; atau
c. pengheniian kegiatan secara tetap.
Kcientuan lebih lanjut mengcnai tata cara pcngcnaan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diaiur dalam Peraturan Bupaii.

Pasal 47

(11 Pciaksanaan Penyclenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat berhak 

mendaparkan pembinaan dan perlindimgan dari Pemenmah Daerah.
(2} Penycienggaraan SPAM oieh Kelompok Masyarakai sebagaimana dimaksud 

pada ayac {]), dilakukan mcngikuci Proses Dasar Manajemen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang disesuaikan dengan kemampuan 
Kelompok Masyarakai.

Paragraf 2
Alih Kclola Penyclenggaraan SPAM

(1)

{2\

Pasal 48
Alih kelola sarana dan prasarana yang dikdola Kelompok Masyarakai dapnt 
dilakukan dalam kondisi:
a. discrahkan secara sukarcla oleh Kelompok Masyarakat; atau
b. dilerlanlarkan atau dilakukan pembiaran menjadi it dak berfungsi.
Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapai 
discrahkan pengelolaannya kepada BUMD di wiiayah pelayanannya.

Part^af 3
Proses Dasar Manajemen

Pasal 49
(1) Percncanoan dalam Penyclcnggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat 

dilakukan dcngan:
a. Masyarakai
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a.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b.

c.

Masyarakai dapat merencanakan secara mandiri aiau diban tu dengan 
fasilitaior yang disediakan oleh Pemerinmh Daerah;
Membcnluk unit p^ngelola atau inslitusi pcngelola yaoR menetapkan iuran, 
pcnctapan siruktur kclembagaan pcngelola atau AD/ART, scna susunan 
pengurua; dan
Penetapan Iuran oleh unit pcngelola atau institusi pcngelola sebagaimana 
dimaksud padn ayat (1) hurul b menetapkan iuran sccara mufakat dengan 
rtxemperhatikan kebutuhan biaya opcrasionai dan pengombangan, 

Pelaksanaan Penyclenggaraan SPAM olch Kclompok Masyarakai mcliputi:
a. Pengadaan;
b. Pembangunan; dan 
c- Pemanfaataji.
Pengadaan sebagaimana dimaksud pnda ayat (2) huruf a dapat dllaksanakan 
sccara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.
Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti 
keientuan tcknls SPAM JP atau SPAM BJP dapat menggunakan tenaga 
konstruksi atau dilakukan sendiri.
Pemamauan dalam Penyclenggaraan SPAM oleh Kclompok Masyarakat 
dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
Evaiuasi Penyclenggaraan SPAM oleh Kclompok Mas^'arakal dilakukan oleh 
Pcmeriniflh Daerah berdasarkan laporan dari pemerinioh desa atau 
pemerintahan yang secingkat.

Pa sal 50
Ketemuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyclenggaraan SPAM oleh 
Kelompok Masyarakat yang dibantu lasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempai
Pelaksanaan SPAM oleh Badan Usaha

Paragraf 1 
Umum

Pasal 51
{1| Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dapat 

tnelakukan Penyclenggaraan SPAM untuk mcmenuhi kebutuhan sendiri pada 
kawasan yang bclum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMD.

(2) Penyclenggaraan SPAM untuk mernenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana 
dimaksud pada aval (1) dilaksanakan untuk:
a. mernenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari*hari; dan
b. udak melayani masyarakat umum.

(3) Dalam pelaksanaan Penyclenggaraan SPAM untuk mcmenuhi kebutuhan 
sendiri oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bcrlaku 
ketentuan:

Penyclenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendin dimilikl oleh Badan 
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {!);
tarif dilecapkan oleh Pemcriniah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
dengan mcmpcrhaiikan kemampuan day a beli masyarakat/pelanggan; dan

a.

b.

c- pengawasan.^
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d. pcngewasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kualitas.
kuaniitas. dan kontinuilas sesuai dengan kewenangarmya.

Dalam mclakukan Pcnycicnggaraan SPAM uncuk memenuhi kebuiuhan sendiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], badan usaha wajib menjaga kelestarian 
sumbor Air Baku.
Bacian Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan 
perhndungon luas peloksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah 
Daerah,
Penyelenggaraan SPAM unluk memenuhi kebuiuhan sendiri oleh Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) wajib diiakukan berdasarkan izin 
Penyelenggaraan SPAM dari Bupali sesuai dengan kewenangannya. 
Pcnyclcijggarann SPAM umuk memenuhi kebuiuhan sendiri oleh Badan Usaha 
dilaksanakan scsuai dengan keiemuan peraruran perundang-undangan. 
Pelanggaran atas keiemuan sebagaimana dimaksud pada ayai (4) dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketemuan peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran atas keiemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan 
sanksi adminislratif berupa;
a. pcringaian tcrlulis;
b. penghentian semen Ciira kegiatan; atau
c. penghernian kegiatan sccara tetap.

(10) Keiemuan lebih lanjui mengenai lata cara pengenaan sanksi adminisirasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupaci.

(4|

(5)

(6)

(7)

(8) 

(9)

(1)

(2)

PasaJ 52
Dalam rangkd terwxijudnya pembangunan berkelanjuian dan sebagai upaya 
perlmdungan sumber daya air, seiiap Orang aiau Badan yang membutuhkan 
air milium dalam melakukan kegiatan dan/atau usaha di Daerah 
mengutamakan pemanfaman air minum yang disediakan BUMD,
Ketentuan Ichih lanjui mengenai pemanfaaian Air Minum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diaiur dalam Pcraiuran Bupali

BAB VIII
PUNCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pa sal S3
(1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan 

pitnyelcnggaraan saniiasi umuk mencegah pcncemaran Air Baku dan 
menjamin keberlanjuian fungsi penyediaan Air Minum,
Penyelenggaraan saniiasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi:
a. penyelenggaraan SPAL; dan
b. pcngelolaan sampah.
Rctcrpaduari Pcnycicnggaraan SPAM dan penyelenggaraan saniiasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan paling sedikit 
penyusunan rcncana induk.

(2)

(3)

pada

Pasal 54
(I) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a 

meliputi pengelolaan:
a. air limbah domestik; dan

b. air limbah
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b. dir limbah nondomestik.
Penyelen^araan SPAL uniuk pcnKelolaan air limbah domcstik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pcnydenggaraan SPAL uniuk pcngclolaan 
air limbah nondomestik scbagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf b 
dilaksanakan scsuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55
l^ngelolaan sampah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b 
dilaksanakan scsuai dengan ketemuan peraiuran perundang-undangan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

b.

, Pasal 56
Pelanggan berhak uniuk:
a. mempcrolch peiayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualltas, 

kuamiias, dan kontinuilas scsuai dengan siandaryang ditciapkan; don 
mcndapatkan informasi teniang:
1) strukiur dan besaran inrif scna lagihan; dan
2) kejadian atau keadaan yang bcrsifal khusus dan bcrpotensi 

menyebabkan perubahan ataa kualitas, kuamiias, dan kontinuilas 
peiayanan,

Pelanggan mempunyai kewajiban; 
a membayar tagihan atas jasa peiayanan; 

mcnghemai penggunaan Air Minum;
turul menjaga dan memclihara sarana dan prasarana SPAM; dan
mcngikuci peiunjuk dan prosedur yang telah diietapkan oleh oenvelenecara 
SPAM. 66

Pelanggnran terhadap kewajiban pelanggan scbagaimana dimaksud pada ayat 
(2} dikenokan sanksi sesuai ketcniuan peraiuran perundang-undangan,

b.
c.
d.

BAB X
PEMBIAYAAN, TARIF DAN (URAN

(2)

(3»

Bagian Kesaiu 
Pembiayaan

Pasal 57

SPAM menjadi langgung jawab PemcrintahPembiayaan Penyelenggaraan 
Dae rah sesuai dengan kewenangannya.
Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk membiayai Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM. 
Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM bcrasal dari:
a. Anggor^in Pendapatan dan Belanja Dacrah;
b. aUMD;
c. darm masyarakai; dan/atau
d. sum her dana lain sesuai dengan keteniuan peraturan perundang- 

undangan.

Paso] 58.



-24.

Pasal 58
(1) Pcmcrintoh Daerah scrsuai dengan kcwenangannya dapat mcmbcrikan 

pmjaman, hibah, peneruaHn hibah, dan/atau melakukan pcnycrtoan modal 
guno menif)gkatkan kincrja pelayanan DUMU dalam Penyclenggaraan SPAM,

(2) Dalam hal pendapatan yang dipcroltrh dari penjualan air tidak dapat 
mcmcnuhi biaya opcrasional dan pemehharaan, Pemeriniah Daerah harus 
memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyclenggaraan SPAM 
yang dilakukan oieh BUMD umuk tercapainya keseimbangan antara 
pendapatan dengan biaya operas! dan pemcliharaan sesuai dengan kclcmuan 
peraluran perundang-undangan.

|3) Pemberian pinjaman. hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat |1) diiaksanakan sesuai dengan keientuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 59
(1) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat {3) huruf b lidak 

mampu mem biaya i kebutuhan Penyclenggaraan SPAM dengan jaringan 
perpipaan di dalam maupun di laar pelayanan wilayah BUMD, BUMD dapai 
melakukon kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

(2) Prinsip tertemu sebagamiona dimaksud pada ayat (1), mchpuii:
a. Sura} Izin Pengamhilan Air dimiliki oleh BUMD; dan
b. Penyclenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengucarrmkan 

masyarakai berpenghasilon rendah.
(3) Kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilakukan dalam benluk:
a. invesinsi Pengembangan SPAM dan/atau Pengclolaan SPAM terhadap unit 

Air Baku dan unit produksi;
investasi unit distnbusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oieh 
BUMD yung bersangkulon; dan/atau
invcaiasi tcknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka 
mengupayakan Penyclenggaraan SPAM yang cfeklif dan efisien dengan 
mckauismr kontrak berbasis kinerja,

(4) Pengadaon badan usaha swasta dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat <11 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka terwTjjudnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada aval (1) 
Pemcrintah Daerah dapai memberikan dukungan yang diperlukan sesuai 
dengan kcwenangannya.

(6| PcTTiberian dukungan oloh Pemcrimah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) diiaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

b.

c.

Bagian Keduu 
Tari/ dan lunm

Pasal 60
(1) Tarif Air Minum mcrupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib 

dibayar oieh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan 
oieh BUMD.

(2) Perhiiungan dan pcnelapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) harus didasarkan pada;
a. keterjangkauan dan kcaditan;

b. mucu pelayanan.
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(3)

(4)

(6)

b.
c.
d.
e.
f.

b.
c.

mutu pelayantin; 
pemulihan biaya; 
efisicnsi pemakaian air;
LransparansI dan akuntabilitas; dan 
pcrlindungan Air Baku,

Komponcn yang dipcrhiiungkan dalam perhicungan tarif Air Minum meliputi: 
a. biaya operasi dan pemdiharaan; 

biaya depresiasi/amortisasi; 
biaya bunga pinjaman;

d. biaya lain; dan/atau
e, keuntungan yang wa.jar,
Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bebcrapa 
kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
Sirulctur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hams mcngakomodir 
keterjangkauan masyarakai yang berpcnghasilan rendah untuk memenuhi 
Kebuiuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
BUMD wajib mencrapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka 
penerapan subsidi silang hit tar kelompok pelanggan dan mengupayakan 
penghemaian pcnggunaan Air Minum.

(U

(2)

Pa sal 61
Tan! Air Minum uniuk pdayanan yang diberikan oieh BUMD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada dewan 
pengawas.
Dalam hal tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada aval (1) diseiujui oieh 
Dewan Pengawas, tarif Air Minum diajukan kepada Bupaii’uncuk ditetapkan.

Pasal 62
Pemberian subsidi clari Pernerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat (2), serta perhitimgan dan penetapan tarif air minum 
sebagwimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [2] dan Pasal 61 dilaksanakan sesuai 
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63
(1) Dalam hal Penydenggaraan SPAM dilakukan oieh Kelompok Masyarakat, 

anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkart 
kesepakatan bersama.

(2) Pengeiolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oieh 
Kelompok Masyarakat yang bersongkutan.

I)

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu 
Pembinaan
Pasal 64

Pembinaan terhadap BUMD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penydenggaraan SPAM 
dilaksanakan oieh Bupati sesuai dengan kewenangannya. meliputi:

a. Pcndampingan..<^
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(2)

penciarnpinROn pencrapari norma, standar, prosedur, dan khteria; 
bimhingan, supervisi, dun konaultasi; 
baruuan tcknisdan bamuan program; dan 
ppndidiknr) dan pclatihan.

Dalam hoi BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang diteiapkan, Bupati 
aesuai dengan krwcnnngHnnya dapat mcngambil alih langgung jawab 
pcrigttlolaan se*mentaru dengan mt-minjuk unit pcngelola Pcnyelenggaraan 
SPAM.

a.
b.
c.
d.

Bagian Kedua 
Pengawasan

Pasal 65
(1) Rupaci Kttsuai donga n kcwcnangannya melakukan pengawasan terhadap 

Penyelcnggaraan SPAM yaiiR dilakukan oleh BUMD, Badan Usaha dan 
Kciompok Mnsyarakat,

(2) Pengawasan lerhadap kualiias Air Minum basil Pcnyelenggaraan SPAM yang 
dilakuknn olch BUMD dllaksanakan scsuai dengan keiemuan peraturan 
perundang-undangan.

a.

b.

c.

d.

e.

Pasul 66
PengowMsan tcrhadap Penycicnggaraan SPAM sebagaimana dimaksud daiam 
Pasal 65 dilakukan dengan partisipasi masyarakat.
Parrisipasi masyarakat sebngaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menyampaikan loporan dan/atau pengaduan kepada Bupati sesuai dengan 
kewenangannya,
Bupati sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau 
pcngaclufln sebagaimana dimaksud puda ayat (2) kepada BUMD.
BUMD han.jH mcnindfiklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakai 
sebagairimna dimnksud pada uyal (2| dan melaporkan pelaksanaan tindak 
lanjut kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
Bupati sesuai dengan kewenangannya mengawasi pelaksanaan tindak lanjui 
lerhadnp laporan dan/alau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh 
RUMD sebagairnana dimaksud pada ayai (4}.

Pasal 67
Pembinaan dan pengawasan Pcnyelenggaraan SPAM dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KKTBNTUAN PERAUHAN

Pasal 68

(1) Pelaksanaan pcnyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan 
sendiri yang iHah dilaksanakan sebolum berlakunya Peraturan Dacrah ini 
harus disesuoikan dengan Peraturan Daerah ini setelah masa berlaku Surat 
Izin Pcngarnbilan Air berakhir.

(2) ]^in Pengumbilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesudi 
dengan kcienluan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII..^
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BAB xm
KBTENTUAN PENUTUP 

Pa sal 69

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Dae rah ini harus ditctapkan 
paling lama I {satu) tahun scjak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan.
Agar setiap orang mcngciahuinya, momerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada langgaJ Art^\

^rBUPATI BOYOLALI

20tS

I
Diundangkan di Boyolali. 
pada tanggal Vc»
SEKKETARIS O^RAH 
KA3 JrtMEN SOYQfcftf.

2018

SEND SAMODRO

f
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Or.-.

M
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NIP. 19660403 199503 I 002
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR ^ TAHUN 2018 

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENCEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM

I. UMUM

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Boyolali terhadap air minum yang scmakin 
meningkal, Peningkatan ini berdampak pada pemintaan masyarakat terhadap 
air minutn kepada Perusahaan Umum Dacrah Air Minum (PUDAM) Kabupalen 
Boyolali. PUDAM adalah Badan Usaha MIlik Oaerah yang dibcri tanggung jawab 
oleh Pemcrinlah Daerah untuk mclakukan pciayanaji air minum kepada 
masyarakat bcrdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Penycdiaan Air Minum adalah kegtalan menyediakan Air Minum untuk 
memenuhi kcbutuhan masyarakat agar mcndapatkan kehidupan yang schat, 
bersih. dan produktif, mclalui sislem Penyediaan Air Minum, Pcngcmbangan 
sistem Prnycdiaan Air Minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan 
Pemerintah Daerali disclenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahicraan 
masyarakat dcngan mcnjamin kebuiuhan pokok air minum masyarakat yang 
memenuhi ayarat kualius. kuamiias, dan koniiniucas.
Bcrdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tnhun 2014 tcntang Pcmcrintahan 
Daerah scbagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 lenlang Perubahan Kodua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 
122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Pcnycdiaan Air Minum, 
Pemenniah Dacrah Kabupalen Boyolali memiiiki wewenang atas pengembangan 
dan pengelolaan Sislem Pcnycdiaan Air Minum (SPAM).
Dalam rangka menjamm pemenuhan kcbutuhan pokok air minum bagi 
masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Boyolali yang memenuhi 
persyaralan diperlukan pcnyelenggartian sistem pcnycdiaan air minum yang 
efektif dan efisien. Untuk ilu diperlukan Peraturan Duerah yang mampu 
memberikan Jamxnan pclayanan Air Minum kepada masyarakat untuk 
memenuhi hak masyarakat di Daerah atas Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

PasaJ 1 

Pasal 2

Pasal 3 

Pasal 4

Cukup jelas 

Cukupjelas .

Cukup Jelas

Ayat (1)
Cukupjelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukupjelas,



Pa sal 5

Pasal6

Pasal 7

Pasal8

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dcngan Pcmbangunan berkclanjuian 
adalah upaya sadar dan lerencana yang mcmadukan 
aspek lingkungan hidup, sosial, dan ckonomi ke dalam 
stratcgi pembangunan uniuk mcnjamin kcutuhan 
Ungkungan hidup scria kesclamaian, kcmampuan, 
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi mnsa kini dan 
gcncrasi rnasa depan.

Huruf b
Yang dimaksud laia kelolo pemerintahan yang baik 
adalah suaiu proses yang memposisikan rakyat dapat 
mcngaiur ekonominya, institusi, sumber-sumber sosiaJ 
dam politiknya tidak sekedar dipergunakan umuk 
pembangunan, tapi juga untiik mendptakon kohesi, 
inU'gasi dan kcsejahicrraannya.
Tala Kciola Perusahaan Yang Bark adalah sistem 
pcngcloiaan yang mengarahkan dan mengendalikan 
perusahaan agar menghasilkan kemanfaacan ckonomi 
yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan 
antar pemangku kcpcniingan.

Yang dimaksud dengan izin pcnyclenggaraan SPAM adalah izin yang 
dibchkan oleh Pcmeriniah Dae rah sesuai dengan kewenangannya 
berdaaarkan rekomendasi teknis yang diusulkan oleh UUMD.

Cukup jdas.

Cukup jelas

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (31

Aval (4)

Ayai (5)

Cukup jdas 

Cukup jelas 

Cukup jdas 

Cukup jelas

Ayat (6] 

Ayat (7) 

Ay at m

Yang dimaksud KSNP SPAM adalah Kcbijakan dan Staricgi 
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Cukup jdas. 

Cukup jelas.
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pHsal 13

Pa sal 14
Cukup jelas.

Ayat (1) 

Ayal (2)
Cukup jclaa.

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan “Sistem pemompaan" adalah 
mcncakup seperangkat/beberapa pcralatan pompa dan 
kclrngkapannya yang secara tcratur sating berkaitan 
sehingga mem bent uk suaiu totaJitas mekanisme dalam 
pcngambilan air baku.

Huruf c

Push I 15
Cukup jelas.

Ayai (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keperluan konservasi" 
adalah bahwa penggunaan air tanah untuk air baku tidak 
dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam 
mengisinya kcmbali {natural recharge).
Yang dimaksiid dengan 'memperhatikan pencegahan kerusakan 
lingkungan" adalah bahwa dalam hal keadaan yang mcmaksa, 
apablia dipcrkirakan lerjadi pengambilan air tanah unluk air 
baku mclcbihj kemampuan natural rechai^e, maka harus 
dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (refill) sehingga 
dapat dijamin tidak terjodinva kerusakan lingkungan berupa 
penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada wakcu air 
tanah belum dimanfaatkan}.

Cukup jelas.
Ayat (4)

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Ayat (1|
Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)
Cukup jclas-

Yang dimaksud dengan ’sccara gravitasi" adalah dilakukan tanpa 
per ala tan pompa dengan mcmanfaatkan gay a gravitasi.

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “litik pengambilan air” adalah lokasi 
pengambilan Air Minum yang disediakan unluk peianggan atau 
masyarakat uniuk kepenlingan umum dan tertentu.

-3-



Ayyr{2)

Ayai (31

Pa sal 19 

Pasal 20 

Pasal 21 

Pasal 22

Yong dimaksud hidran umum adalah bak penampungan yang 
dileagkapi dengan kran yang digunakan uniuk pengambilart air 
yang dileiakkan di area pelayana yang padat penduduknya yang 
dimcnsi dan ukurannya disesuaikan dengan kebuiuhan 
pelayanan yang tergontung pada jumiah kcpala kcluarga yang 
dilayani.
Yang dimaksud hidran kebakaran adalah sebuah alat 
perlindungan api aktif yang disediakan di sebagaian wilayah 
pcrkotoan, pinggirari kola, dan perdesaan yang memiliki 
keterscdiaan (pasokan} air yang cukup yang memungkinkan 
pciugas pemedam kebakaran umuk menggunakan pasokan air 
lersfibul untuk rnembantu mcmadamkan kebakaran.

Cukup jclas.

Pasal 23

Pasal 24

FasaJ 25

Pasal 26 

Pasal 27

PasaJ 28

Pasal 29

Pasal 30 

Pasal 31 

Pasal 32 

Pasal 33 

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36 

Pasal 37

PasaJ 38

Cukup jelas. 

Cukup jclas- 

Cukup jelas, 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup Jclas. 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas, 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas.



Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

PasaJ 48
Cukup jelas-

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
YanK dimaksud yang disediakan BUMD adaJah Jaringan Perpipaan dan 
Jaringan Bukan Perpipaan.

Pasal 53
Cukup jelas.

PasaJ 54
Aval (1]

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Air limbah domestik" adaJah air 
limbah yang bcrasal dari usaha dan/aiau kegiaian 
pemukiman, rumah makan, perkantoran, pemiagaan, 
apartciricn, dan asrarna,

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Air limbah nondomestik" adalah 
air limbah yang bcrusal dari indusin, pertanian dan 
peternakan, perikanan. pertambangan. atau yang bukan 
berasnl dari air limbah domestik.

Ayoi (2)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas,

Pasal 58
' Cukup jelas,

PasaJ 59
Cukup jcias.
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Pa sal 60

Pasai 61

Pa sal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pa sal 65

Pasal 66

Prtsai 67

Pasal 6$

Pasal 6<4

Pasal 70

Cukup jcJas. 

Cukup jflas. 

Cukup Jclas. 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup Jeias. 

Cukup jclas, 

Cukup jclas.

Cukup jclas.

TAMBAHAN I-EMBARAN DAERAIl KABUHATEN BQYOLAU NOMOR M
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