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 MENGENAL PROGRAM LAYANAN SAMBUNGAN 
MASTER METER 

Sebelum mengenal lebih mendalam tentang tahapan proses untuk dukungan implementasi 
pelaksanaan Program Layanan Sambungan Master Meter, maka kita perlu memahami terlebih 
dahulu tentang definisi, tujuan, manfaat, serta peran stakeholders di Program Master Meter.  

Rumah tangga yang berada didalam kawasan masyarakat miskin perkotaan atau kelompok 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR atau kelompok B40), khususnya yang status lahan 
huniannya tidak jelas (ilegal) selama ini sulit untuk mendapatkan layanan air minum langsung dari 
PDAM. Beberapa PDAM terkendala   oleh aturan yang ada untuk melayani rumah tangga yang 
berada di kawasan tersebut. Dilihat dari segi bisnis, PDAM juga enggan melayani penghuni 
kawasan MBR, karena adanya keharusan untuk menjual air dengan harga rendah. 

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu upaya untuk mengatasi kesulitan MBR dalam 
mendapatkan akses air minum dan untuk menambah cakupan layanan PDAM. Salah satu upaya 
tersebut adalah program Layanan Sambungan Master Meter yaitu PDAM membangun meter air 
komunal (Master Meter) sementara masyarakat akan membangun dan mengelola perpipaan 
distribusi dari meter air komunal sampai dengan meter air pelanggan. 

Secara ringkas gambaran kriteria untuk opsi layanan program yang dapat diakses oleh 
masyarakat miskin perkotaan untuk Program Master Meter dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Kriteria dan Deskripsi Program Layanan Sambungan Master Meter 

 

 

KRITERIA
•Wilayah yang hanya dilewati pipa “Distribusi 
Bagi” PDAM.

•Wilayah yang betul-B40/MBR.

•Tidak memungkinkan untuk masuk “Distribusi 
Layanan” PDAM.

•Harus ada pihak ke tiga yang akan membangun 
distribusi layanan yang akan dikelola oleh 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dimana 
KSM mewakili pelanggan untuk melakukan 
kesepakatan dengan PDAM.

•Biaya Pemasangan Sambungan Rumah disubsidi 
seluruhnya atau sebagian.

INSTITUSI 
PELAKSANA 
PROGRAM
•Pemerintah Kabupaten/Kota 
yang menggunakan sumber 
pendanaan dari DAK dan APBD 
Kabupaten/Kota.

•Sektor Privat (perusahaan 
swasta) melalui skema 
pendanaan CSR.

•Lembaga Donor
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1.1 PENGERTIAN LAYANAN SAMBUNGAN MASTER METER  

Layanan Sambungan Master Meter merupakan sambungan air minum kombinasi dari sambungan 
PDAM dan sambungan yang berbasis masyarakat. Sistem Master Meter membutuhkan adanya 
pembagian tanggung jawab antara PDAM dan masyarakat terkait operasional dan 
pemeliharaannya. PDAM bertanggungjawab terhadap Meter Induk (Master Meter) yang 
dipasang sebelum jaringan distribusi ke masyarakat, dan masyarakat dalam hai ini diwakili oleh 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Community Based Organization (CBO) 
bertanggungjawab terhadap jaringan distribusi setelah meter induk. 

Sebagai ilustrasi skema pembagian tanggung jawab antara PDAM dan masyarakat di Layanan 
Sambungan Master Meter dapat dilihat pada Gambar 2. Adapun perbedaan Sistem Master 
Meter dengan Sambungan Reguler PDAM dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 2. Skema Pembagian Tanggung Jawab antara PDAM dan Masyarakat di Program Master 
Meter 

 

 

 



USAID IUWASH PLUS  PANDUAN LAYANAN SAMBUNGAN MASTER METER     |     3 

Gambar 3. Perbedaan Sistem Master Meter dengan Sambungan Reguler PDAM 

 

1.2 TUJUAN  

Secara umum tujuan yang diharapkan dari terbangunnya layanan sambungan Master Meter 
adalah meningkatnya akses air minum perpipaan pada masyarakat (khususnya untuk masyarakat 
berpenghasilan rendah). Secara spesifik keluaran yang diharapkan dari adanya layanan 
sambungan Master Meter meliputi: 

• Memberikan alternatif pelayanan ke permukiman informal/illegal yang biasanya 
merupakan daerah kumuh. 

• Memberikan alternative pelayanan bagi lokasi lokasi yang umumnya tidak memadai 
untuk standar teknis pelayanan PDAM (gang sempit, rumah-rumah tidak teratur, 
kondisi rumah tidak/semi permanen) baik di wilayah formal maupun informal. 

• Memberikan alternatif pelayanan bagi lokasi-lokasi yang ada kekhawatiran bagi PDAM 
mengenai kehilangan air, pencurian air, dan masalah pembayaran. 

• Memberikan alternatif bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk 
membayar pemakaian air secara bulanan. 

1.3 MANFAAT  

Manfaat layanan sambungan Master Meter untuk PDAM, PEMDA, dan Masyarakat adalah 
sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk PDAM: 

• Kemudahan dalam hal administrasi dan tagihan rekening air karena hanya berurusan 
dengan satu konsumen (KSM), hal ini menyebabkan biaya overhead rendah dan 
efisiensi penagihan tinggi. 

• Tidak ada masalah kebocoran dan sambungan illegal setelah meter induk, tidak ada 
kehilangan air, masyarakat akan menjaga agar kebocoran serendah mungkin. 
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• Memungkinkan system jaringan perpipaan sederhana/teknologi berbiaya rendah, 
dimana biaya investasi per sambungan lebih rendah, dan memungkinkan untuk 
memberikan air perpipaan di semua area. 

• PDAM dapat melayani Rumah dengan status tidak jelas/illegal/bukan pelanggan PDAM 
langsung, dan tidak ada permasalahan legal/illegal dengan Pemda. 

2. Manfaat untuk Masyarakat: 

• Kemudahan administrasi untuk mendapatkan sambungan. 

• Kemudahan akses pada air perpipaan dengan harga terjangkau (per m3). 

• Sistem pembayaran lebih mudah dan fleksible, melalui CB; Bisa membayar 
harian/mingguan/bulanan secara tunai (tidak perlu ATM), berdasarkan meter individu 
atau tariff rata-rata (disepakati oleh masyarakat dan KSM). 

• Partisipasi aktif dalam pemeliharaan jaringan (melaporkan kebocoran, sambungan 
illegal, penggunaan pompa) dalam membantu PDAM. Dengan demikian suplai air 
menjadi lebih dapat diandalkan (kuantitas, kualitas, tekanan). 

3. Manfaat untuk Pemerintah Daerah (PEMDA): 

• Peningkatan jumlah penduduk yang mempunyai akses ke air minum perpipaan; 
kesehatan masyarakat meningkat, kegiatan ekonomi/taraf hidup masyarakat 
meningkat. 

• Masyarakat dididik untuk memelihara dan bertanggungjawab atas sarana utilitas yang 
ada. 

• Umur pakai sarana meningkat dan mengurangi biaya pemeliharaan. 
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Gambar 4. Manfat Layanan Sambungan Master Meter 

 

1.4 INISIATIF DAN PEMBIAYAAN 

Inisiatif dan Pembiayaan bisa berasal dari PDAM atau Pemda, Lembaga Donor, atau dari 
Masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa pola inisiatif dan pembiayan adalah sebagai berikut: 

1. Inisiatif dari PDAM/Pemda: 

• Usulan pembangunan Master Meter muncul dari Pemda atau PDAM, hal ini dilakukan 
biasanya dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan akses air minum di 
perkotaan, dimana ada beberapa lokasi MBR yang tidak bisa terjangkau oleh layanan 
formal/legal oleh PDAM. 

• Pembiayaan dari APBD atau APBN (DAK). 

• Dalam pelaksanaannya PDAM/Pemda biasanya menggunakan jasa kontraktor untuk 
pembangunan fisiknya, dan menggunakan Individual Fasilitator dalam 
pemberdayaannya. 

2. Inisiatif dari Lembaga Donor: 

• Usulan pembangunan Master Meter muncul dari Lembaga Donor atas ijin dari Pemda 
atau PDAM, hal ini dilakukan biasanya dalam mendukung program Pemda dalam 
pengentasan kemiskinan dan akses air minum di perkotaan, dimana ada beberapa 
lokasi MBR yang tidak bisa terjangkau oleh layanan formal/legal oleh PDAM, dan 
pembiayaan dari Pemda/PDAM tidak tersedia. 

• Pembiayaan dari Lembaga Donor atau dari CSR Perusahaan. 
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• Dalam pelaksanaannya Lembaga Donor biasanya bekerjasama dengan Lembaga 
Swadaya Masyarakat untuk pembangunan fisiknya, dan dan pemberdayaannya. 

3. Inisiatif dari Masyarakat: 

• Usulan pembangunan Master Meter muncul dari Masyarakat atas ijin Kelurahan dan 
Kecamatan setempat, hal ini dilakukan biasanya karena kebutuhan masyarakat akan 
akses air minum belum bisa dijangkau mengingat kondisi permukiman illegal, 
keterbatasan pembiayaan. Masyarakat secara kolektif akan mengajukan proposal 
kepada pemerintah atau lembaga donor. Pembiayaan dari Lembaga Donor atau dari 
CSR Perusahaan dengan sepengatuhan Kelurahan dan Kecamatan. 

• Pembiayaan dari APBD, APBN, atau dari Lembaga Donor 

• Pada pelaksanaan Program Master Meter masyarakat melakukan secara swakelola dan 
sebagian melibatkan kontribusi swadaya dari masyarakat. 

1.5 PERAN STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM MASTER METER 

Proses pengembangan master meter akan melibatkan beberapa pihak yang terkait sebagai 
berikut: 

1. Lembaga Donor/Pemda 

2. PDAM 

3. Fasilitator 

4. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

5. Masyarakat 

Beberapa pihak terkait akan terlibat didalam proses tahapan pengembangan master meter 
sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 1. Peran Stakeholders dalam Pengembangan Layanan Sambungan Master Meter 

Proses Tahapan 
Lembaga 

Donor/Pemda 
PDAM Fasilitator KSM Masyarakat 

Pemilihan 
Lokasi/Masyarakat 

X XX X  X 

Penyiapan 
Masyarakat 

 X XX   

Perencanaan 
Sistem Master 
Meter 

 X X  XX 

Pengadaan Barang X X XX   
Kontruksi 
Sebelum Meter 
Induk 

 XX    

Kontruksi Sesudah 
Meter Induk 

 X X  XX 

Operasional dan 
Pemeliharaan 

 X  XX X 
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Penentuan Tarif 
dan Penagihan 
Rekening 

 X  XX X 

 

Keterangan: 
xx = Penanggung jawab utama; x = peran pendukung + keterlibatan aktif 

 

  



8     |     USAID IUWASH PLUS PANDUAN LAYANAN SAMBUNGAN MASTER METER 

 PROSES PENGEMBANGAN LAYANAN SAMBUNGAN  
MASTER METER 

Proses pengembangan layanan sambungan Master Meter meliputi beberapa langkah sebagai 
berikut: 

1. Pemilihan lokasi/masyarakat 

2. Penyiapan Masyarakat 

3. Perencanaan Sistem Master Meter 

4. Pengadaan Barang 

5. Kontruksi sebelum Meter Induk 

6. Kontruksi setelah Meter Induk 

7. Operasional dan Pemeliharaan 

8. Penentuan Tarif dan Penagihan rek.air 

9. Capacity Building/Pelatihan kepada Masyarakat 

Proses pengembangan layanan sambungan Master Meter meliputi beberapa langkah sebagai 
berikut: (1) pemilihan lokasi/masyarakat; (2) penyiapan masyarakat; (3) Perencanaan Sistem 
Master Meter; (4) Pengadaan Barang; (5) kontruksi sebelum Meter Induk; (6) kontruksi setelah 
Meter Induk; (7) operasional dan Pemeliharaan; (8) penentuan tarif dan penagihan rekening air; 
dan (9) Capacity Building/Pelatihan kepada masyarakat. Sebagai ilustrasi proses penyiapan untuk 
pengembangan layanan sambungan Master Meter dapat dilihat pada Gambar 5. 

Gambar 5. Tahapan Program Pembangunan Layanan Sambungan Master Meter 
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2.1 PEMILIHAN LOKASI/MASYARAKAT YANG DILAYANI 

Pemilihan lokasi/masyarakat ditentukan secara bersama dan disepakati oleh pihak terkait 
dengan mengikuti beberapa kriteria sebagai berikut: 

• Wilayah yang hanya dilewati pipa “Distribusi Bagi” PDAM. 

• Wilayah yang betul betul B40/MBR 

• Tidak memungkinkan untuk masuk “Distribusi Layanan” PDAM 

• Wilayah dengan status illegal (bantaran sungai, rel kereta api dan wilayah lainnya). 

Gambar 6. Diskusi untuk Pemilihan Lokasi Layanan Sambungan Master Meter 

 

Gambar 7. Contoh Peta Pemilihan Lokasi Calon Penerima Manfaat Program Master Meter 
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2.2 PENYIAPAN MASYARAKAT 

Penyiapan masyarakt dilakukan sebelum dilakukan kontruksi untuk menjamin bahwa masyakat 
penerima manfaat siap dan menerima program ini dengan baik. Penyiapan masyarakat bisa 
dilakukan oleh Fasilitatoryang ditunjuk, atau LSM. Beberapa kegiatan dalam hal penyiapan 
masyarakat meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:  

• Pemilihan area/lokasi masyarakat 

• Pelibatan Fasilitator 

• Perencanaan dan Diskusi ditingkat masyarakat 

• Peningkatan kapasitas dan kesadaran 

• Pembentukan KSM (Termasuk AD/ART) 

Gambar 8. FGD Penyiapan Masyarakat 

 

2.3 PERENCANAAN SISTEM MASTER METER 

Perencanaan master meter diperlukan dalam rangka untuk menjamin kualitas secara teknis dan 
pembiayaan yang cukup dalam pembangunan Master meter. Perencaan Master Meter dilakukan 
secara partisipatif antara fasilitator dan masyarakat (KSM). Beberapa kegiatan dalam hal 
penyiapan masyarakat meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 

• Pembuatan DED yang meliputi perhitungan kebutuhan air, perencanaan hidrolis, 
perhitungan kebutuhan air dan dimensi. 

• Pembuatan Gambar Teknis. 

• Perencanaan Anggaran Biaya (RAB). 

• Kesepakatan Sistem dan Biaya antara Lembaga Donor/Pemda dan KSM. 

• Kesepakatan dan Kontrak antara PDAM dan KSM meliputi Hak dan Tanggungjawab, 
termasuk kesepakatan tarif air per m3. 
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Gambar 9. Peta Rencana Pembangunan Sambungan Master Meter 

 

2.4 PENGADAAN BARANG 

Pengadaan barang bisa dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku, sesuai kesepakatan 
dengan pembeti Dana, jika menggunakan pembiayaan APBD atau APBN meka mengikut 
mekanisme lelang yang sesuai dengan aturan APBD dan APBN, jika pemberi dana merupakan 
lembaga donor atau CSR maka mekanisme pengadaan barang mengikuti aturan dan kesepakatan 
dengan pemberi dana. Adapun untuk pembiayaan pengadaan barang meliputi beberapa hal 
sebagai berikut:  

• Pengadaan barang untuk pembiayaan perpipaan dan peralatan sebelum Meter Induk 
menjadi tanggung jawab PDAM. 

• Pengadaan barang untuk perpipaan, accessories, dan meter pelanggan menjadi 
tanggung jawab pemberi dana/Donor dan masyarakat. 

  

Perencanaan Master Meter 
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Gambar 10. Material dan Peralatan untuk Sambungan Rumah di Program Master Meter 

 

2.5 KONTRUKSI SEBELUM METER INDUK 

Kontruksi sebelum meter induk meliputi system jaringan perpipaan dan accessories yang 
menjamin air sampai ke meter induk, termasuk pemasangan meter induknya. Kontruksi ini 
menjadi tanggungjawab PDAM.  

2.6 KONTRUKSI SESUDAH METER INDUK 

Kontruksi sesudah meter induk meliputi system jaringan perpipaan dan accessories yang 
menjamin air sampai ke masyarakat, termasuk pemasangan meter pelanggan. Kontruksi ini 
menjadi tanggungjawab Lembaga Donor dan Masyarakat.  

Gambar 11. Pelaksanaan Konstruksi Master Meter 

 

2.7 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 

Operasional dan Pemeliharaan merupakan salah satu bagian yag sangat penting dalam menjamin 
keberlanjutan system master meter. Opersional dan Pemliharaan harus bisa berjalan secara 
berkelanjutan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh PDAM maupun KSM. Tanggung 
Jawab Operasional dan Pemeliharaan dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut: 



USAID IUWASH PLUS  PANDUAN LAYANAN SAMBUNGAN MASTER METER     |     13 

• Untuk Operasional dan Pemeliharaan sebelum Meter Induk menjadi tanggung Jawab 
PDAM, sedangkan Operasional dan Pemliharaan sesudah Meter Induk menjadi 
tanggung-jawab KSM. 

• Harus ada SOP untuk melakukan Operasional dan Pemeliharaan dan dijadikan sebagai 
panduan KSM untuk OM. 

• Harus dilakukan kegiatan pelatihan terkait Operasional dan Pemeliharaan, Pelatihan 
dilakukan oleh Fasilitator yang melibatkan lembaga pengampu dari Pemda dan PDAM. 

Pada prinsipnya perawatan bertujuan memelihara dan menjaga sarana agar air dapat mengalir 
dengan baik dan sarana yang rusak dapat segera ditanggulangi/diperbaiki sehingga dapat 
bertahan dan berfungsi dalam waktu yang lama. Kegiatan perawatan sarana terdiri atas kegiatan 
sebagai berikut:  

• Pekerjaan atau perawatan umum yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota cakupan. 
Misalnya: Pembersihan lingkungan mata air, jalur pipa, bak-bak, sampai Tugu Keran 
Umum (tku)/Hidran Umum (hu).  

• Pekerjaan teknis yang hanya boleh dilakukan oleh teknisi terlatih. Misalnya: 
Memperbaiki pipa atau accessories yang pecah atau bocor, penyetelan katup pengatur 
atau buka tutup.  

Komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung biaya pengoperasian dan 
pemeliharaan meliputi: 

• Biaya penggantian komponen yang rusak seperti saluran/pipa rusak/pecah.  

• Biaya perbaikan sarana seperti saluran/ pipa bocor, dan sebagainya. 

• Biaya penyumbatan pada pipa/saluran. 

• Biaya pengurasan bak penampung dilakukan secara periodic. 

• Honorarium pengelola. 

• Depresiasi alat/sarana. 

• Cadangan kas untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan yang cukup parah. 

• Biaya untuk perlindungan/konservasi lingkungan.  

Secara detail SOP untuk operasi dan pemeliharaan dapat dilihat di Lampiran 4.  

2.8 PENENTUAN TARIF DAN PENAGIHAN REKENING 

Penentuan tarif harus dilakukan dan disepakati di awal, tarif meliputi dua bagian, yaitu tarif air 
ke PDAM yang dibayarkan ke PDAM berdasarkan pemakaian air di Meter Induk, bagian tarif ini 
harus disepakati antara KSM dan PDAM, biasanya menggunakan tarif Sosial Khusus, atau Rumah 
Tangga 1, atau tariff kesepakatan berdasarkan SK Direktur PDAM. Tarif bagian kedua yang 
harus disepakati adalah tarif antara KSM dan Masyarakat yang dihitung berdasarkan pemakaian 
air di Meter Pelanggan, tarif ini dihitung dan disepakati bersama agar bisa mengcover untuk 
biaya pemakaian air ke PDAM, O&M cost recovery, bahkan jika memungkinkan full cost 
recovery, sehingga bisa menutup biaya operasional dan pemeliharaan. Untuk menghitung dan 
menyepakati tariff ini, maka perlu beberapa kegiatan yang diperlukan sebagai berikut:  
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• Melakukan perhitungan dan FGD kesepakatan dengan PDAM untuk tarif air minum 
berdasarkan pemakaian di meter induk. 

• Melakukan perhitungan, sosialisasi, dan kesepakatan antara KSM dan Masyarakat 
untuk tarif air meter pelanggan 

• Untuk penentuan tarif ini perlu dilakukan pelatihan terhadap KSM. 

Gambar 12. FGD Kesepakatan Kerjasama Master Meter dengan PDAM (MOU) 

 

Tarif air minum dari layanan sambungan Master Meter yang telah disepakati oleh PDAM dengan 
KSM kemudian dilanjutkan dengan perlunya menentukan sistem iuran dari masyarakat yang 
terlayani Sambungan Rumah (SR) untuk ditagihkan oleh KSM. Berikut ini sistem iuran kepada 
masyarakat yang dapat digunakan oleh KSM sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 2. Model Iuran Sambungan Rumah Program Master Meter 

No Model Iuran Deskripsi 

1 IURAN PUKUL 
RATA (FLAT RATES) 

Semua masyarakat/konsumen membayar iuran dengan jumlah yang 
sama tanpa memperhitungkan jumlah pengguna di masing-masing 
konsumen/keluarga. Sehingga perhitungan besaran iuran didasarkan 
besarya biaya operasional dan pemeliharaan dibagi dengan jumlah 
keluarga yang mendapatkan manfaat dari sarana tersebut. Cara 
pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi penghasilan setempat 
seperti bulanan, sesuai waktu gajian atau cara lain yang telah disepakati 
masyarakat.  

Kelemahan dari sistim ini adalah dalam hal ketidakadilan kerena 
keluarga yang mempunyai jumlah anggota keluarga sedikit harus 
membayar iuran yang sama. Keuntungan model ini ialah sederhana 
didalam penerapannya.  

2 IURAN 
BERTINGKAT 

Untuk membayar iuran konsumen atau keluarga digolongkan menjadi 
berapa kelompok yang didasarkan pada jumlah anggota keluarga 
pengguna.  
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No Model Iuran Deskripsi 

Keuntungan dari model ini adalah sudah mempertimbangkan keadilan, 
untuk keluarga atau konsumen dengan jumlah anggota keluarga yang 
lebih banyak akan membayar lebih banyak.    

Kelemahan model ini adalah rawan konflik didalam penentuan 
golongan yang akan mendasari besarnya jumlah anggota keluarga 
pengguna yang akan berpengaruh terhadap besarnya iuran. Dasar 
penggolongan (jumlah anggota keluarga pengguna) perlu ditetapkan 
bersama.  

3 IURAN 
BERDASARKAN 
BLOK-BLOK (BLOCK 
RATES) 

Untuk membayar iuran semua konsumen/keluarga membayar iuran 
dasar yang ditentukan berdasarkan kemampuan keluarga miskin 
membayar, konsumen lainnya dengan tingkat ekonomi yang lebih baik, 
dapat dikenakan tambahan iuran berdasarkan jumlah anggota keluarga 
pengguna sarana air bersih.  

Keuntungan dari model ini adalah sudah mempertimbangkan keadilan, 
untuk keluarga miskin dan dengan mempertimbangkan jumlah anggota 
konsumen/ keluarga dengan tingkat ekonomi yang lebih baik. terjadi 
juga subsidi terhadap orang miskin karena mereka membayar sesuai 
dengan kemampuan sedang orang yang tingkat sosial dan ekonominya 
lebih, membayar biaya tambahan sesuai jumlah anggota 
konsumen/keluarga.  

Kelemahan model ini adalah rawan konflik didalam penentuan iuran 
dasar yang ditentukan berdasarkan kemampuan keluarga miskin dan 
penentuan jumlah anggota konsumen/keluarga pengguna, yang akan 
mendasari terhadap besarnya iuran. 

 

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh KSM dalam pengelolaan keuangan dari 
iuran air minum kepada masyarakat. 

Tabel 3. Aspek Pengelolaan Keuangan Layanan Sambungan Master Meter 

Permasalahan dalam 
pengelolaan keuangan 

Opsi yang memungkinkan 

Jenis pengeluaran yang harus 
dianggarkan 

• Biaya penggantian komponen yang rusak seperti saluran/pipa 
rusak/pecah. 

• Biaya perbaikan sarana seperti saluran/ pipa bocor, bak 
penampung bocor/retak dsb. 

• Biaya penyumbatan pada pipa/saluran 

• Biaya pengurasan bak penampung yang dilakukan secara 
periodic 

• Honorarium pengelola.  

• Depresiasi alat/sarana 

• Cadangan kas untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan 
yang cukup parah. 

• Biaya untuk perlindungan/konservasi lingkungan  
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Permasalahan dalam 
pengelolaan keuangan 

Opsi yang memungkinkan 

Sumber-sumber penghasilan 
yang dapat dipakai 

• Iuran pemakai 

• Dana RT, RW, Kelurahan 

• Kontribusi sukarela 

• Kredit 

• Subsidi donatur/pemerintah  

Cara pengumpulan dana • melalui tagihan 

• pengumpulan uang ditempat pendistribusian air 

• penggalangan dana bila terjadi kerusakan 

• mengambil uang dari dana yang tersedia dari luar 

Waktu pengumpulan dana • setiap kali pelayanan diberikan 

• per bulan 

• setelah panen 

• awal tahun dsb 

Siapa yang menyimpan dana 
yang terkumpul 

• pengurus fasilitas air limbah 

• operator 

• kelompok pemakai 

• KSM 

• pemimpin masyarakat yang dipercaya 

Dimana menyimpan dana • dalam peti uang 

• dalam rekening dusun/kampung 

• dalam rekening pengurus 

• dalam rekening bank 

• dalam dana pembangunan RT, RW, Kelurahan 

Pembukuan/pengarsipan 
pengeluaran dan pemasukan 

• buku log 

• jurnal harian 

• pembukuan 

• surat-surat bank 

Siapa yang mengurus 
keuangan 

• bendahara organisasi 

• akuntan desa 

• akuntan bank 

Siapa yang menginstruksikan 
pembayaran 

• Ketua organisasi 

• operator 

• bendahara 

• pemimpin desa 

• perhimpunan pemakai 

Jenis pengontrolan keuangan • nota-nota pembukuan 
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Permasalahan dalam 
pengelolaan keuangan 

Opsi yang memungkinkan 

• pertemuan berkala anggota organisasi 

• umpan balik dari pemakai 

Bagaimana melakukan 
pengontrolan 

• pemeriksaan melalui surat-surat bank 

• pemakaian buku log  

• menyusun pengkajian dan gambaran umum mengenai situasi 
pengeluaran dan pemasukan dan persentase yang tidak 
membayar didalam pertemuan rutin 

Bagaimana menangani yang 
tidak membayar iuran 

• menganalisis alasan-alasan tidak membayar 

• peningkatan pembayaran 

• peningkatan hubungan dengan pemakai 

• kampanye keuntungan membayar tepat waktu 

• menjadwal ulang utang-utang 

• sanksi  

 

2.9 PELATIHAN BAGI MASYARAKAT DAN KSM 

Kegiatan Pelatihan dilakukan pada setiap tahapan proses pengembangan master meter diatas. 
Adapun Materi Pelatihan meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

• Pelatihan Penyusunan Perencanaan Master Meter (DED)  

• Pelatihan Kontruksi Master Meter 

• Pelatihan Perhitungan Tarif 

• Pengelolaan Pelaporan Keuangan 

• Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan Master Meter (dilengkapi dengan dokumen SOP) 

Gambar 13. Kegiatan Pelatihan Bagi Masyarakat untuk Mendukung Program Master Meter 
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 DUKUNGAN INSTRUMEN DAFTAR PERIKSA 
KEBERLANJUTAN (SUSTAINIBILITY CHECKLIST –SC) 
PROGRAM LAYANAN SAMBUNGAN MASTER METER 

3.1 PENGERTIAN SUSTAINABILITY CHECKLIST 

Sustainability checklist (SC) adalah sebuah “tool” berbentuk form yang dikembangkan oleh 
USAID-IUWASHPLUS yang berisikan indikator-indikator tahapan kegiatan pembangunan sistem 
penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat baik pelayanan SPAM melalui mekanisme 
master-meter dan SPAM Komunal, maupun sambungan masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR).  

Instrumen ini diperlukan untuk mendokumentasikan pembagian peran para pihak pada setiap 
pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat baik 
pelayanan SPAM melalui mekanisme master-meter dan SPAM Komunal, maupun sambungan 
Hibah Air Minum untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh para 
pihak sehingga menjamin sistem yang dibangun akan berfungsi dengan baik dan berkelanjutan.  

3.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud pembuatan sustainability chechklist adalah sebagai tool untuk memastikan bahwa setiap 
tahapan kegiatan pembangunan SPAM berbasis masyarakat melalui skema master meter, SPAM 
Komunal dan sambungan Hibah Air Minum dapat dilaksanakan dan terdokumentasikan untuk 
memastikan sistem berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Tujuan pembuatan pedoman 
pengisian ini adalah sebagai petunjukan tata cara pendokumentasian proses dan prosedur, 
membagi peran, mengisi dan memberikan keterangan indikator-indikator yang terdapat dalam 
form SC sebagai berikut: 

1. Memastikan program yang terkait “WASH yang berbasis masyakarat” bisa 
berkelanjutan 

2. Serangkaian kegiatan pendukung pembangunan WASH yang bisa menjamin program 
tersebut berkelanjutan 

3. Memastikan adanya integrasi stakeholder yang merupakan pelaku program dalam 
melakukan pembangunan program air minum berbasis masyarakat yang berkelanjutan 

4. Memastikan bagi peran antar pelaku program/Stake Holder dalam mengimplementasikan 
program air minum berbasis masyarakat 

3.3 SASARAN 

Standarisasi proses diskusi, pembagian peran, prosedur pengisian form SC atas rangkaian 
pelaksanaan kegiatan pembangunan SPAM berbasis masyarakat yang didokumentasikan dalam 
sebuah dokumen yang seragam dan disetujui oleh para pihak  

Ruang lingkup sustainability checklist (SC) meliputi proses diskusi dengan para pihak, untuk 
menetapkan komitmen pembagian peran dan pendokumentasian proses pelaksanaan yang 
dituangkan dalam form yang secara umum terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut: 
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Bagian 1 : Informasi Program 

Bagian II : Kegiatan Pokok 

Bagian III : Verifikasi 

Penanggung Jawab: Penanggungjawab (PIC) pengisian sustainability checklist (SC) untuk 
kegiatan pembangunan Master Meter adalah Dinas yang bertanggung-jawab/Dinas Pengampu, 
dan di support oleh stake holder lainnya yang terkait seperti PDAM, KSM. Dan Aparat 
Kelurahan dan Kecamatan, atau pihak Donor. 

Proses dan Prosedur: 

Proses dan prosedur umum pengisian SC meliputi: 

1. PIC menentukan SC yang sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksananakan  

2. PIC dan mitra bersama-sama mengisi bagian I:  Informasi Umum  

3. PIC dan mitra bersama-sama mengidentifikasi seluruh rangkaian kegiatan dan menyepakati 
pembagian peran dan jadwal pelaksanaan didokumentasikan dalam bagian II: Kegiatan 
Pokok 

4. Setelah kegitan selesai, PIC, Mitra dan Donor mem-verifikasi realisasi seluruh tahapan 
pelaksanaan kegiatan dan memberikan catatan-catatan terutama apabila terjadi deviasi 
antara rencana dan realisasi. 

5. Para pihak yaitu PIC, Mitra, Donor bersama-sama menandatangi bagian III: Bagian Verifikasi 

Untuk kegiatan pembangunan Master Meter gunakan FORM A dibawah ini dan ikuti 
tahapan pengisian sesuai form tersebut. 
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Sistim Exsisting Sistim Baru

: ...................................................................................

Pelaksana Program : ...................................................................................

: ...................................................................................

Jlh Sambungan Rumah (SR) : ...................................................................................

Jlh Penerima Manfaat (Jiwa) : ...................................................................................

: ...................................................................................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

WASH ENT

WASH ENT

Pemerintah : ...................................

IUWASH PLUS

Operator : ......................................
Koperasi : .......................................

IUWASH PLUS

1. Persiapan Masyarakat

1.1
Promosi dan kesepakatan masyarakat 
mengenai rencana sistem Master 
Meter 

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................
WASH ENT

A. Sustainability Checklist Master Meter

BAGIAN I: INFORMASI PROGRAM

Nama Program

No Kegiatan Pokok
Cek Kesepakatan Peran Cek Realisasi

Pelaksana Utama Keterangan KeteranganCek
TgL

Cek
TgL

Lokasi Pelaksanaan

Sumber pendanaan

BAGIAN II : KEGIATAN POKOK
1 2 3 4

WASH ENT

WASH ENT

2.  Perencanaan Teknis sistem Master Meter

2.1
Penetapan area pelayanan dan 
menentukan besaran kebutuhan Air.

Pemerintah : ...................................

Koperasi : .......................................

IUWASH PLUS
WASH ENT

Operator : ......................................
Pemerintah : ...................................

Operator : ......................................

2.2

Menentukan dan menyepakati lahan 
untuk penempatan sarana sistem 
Master Meter (jaringan pipa, lokasi 
reservoir dan meteran air, dll)

Koperasi : .......................................

IUWASH PLUS

2.3 Detail Eng. Design + Cost estimate

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................

Koperasi : .......................................

IUWASH PLUS

IUWASH PLUS

Penyusunan dan penyepakatan MoU 
antara PDAM dan KSM (termasuk tarif)2.4

Mobilisasi  budget konstruksi (dari 
sumber dana tunggal atau lebih)

 3.  Konstruksi

3.1

1.2
Membentuk atau penguatan KSM yang 
sudah ada yang terpilih dari 
masyarakat 

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................
WASH ENT
IUWASH PLUS

1.3 Membantu  KSM menyiapkan AD-ART

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................
WASH ENT
IUWASH PLUS
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KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

KSM Lainnya : ........................

Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
Institusi : Institusi :

Keterangan: Seluruh Informasi wajib diisi secara lengkap, isi dengan tanda silang atau centang pada isian berbentuk kotak ()

(Nama)

Diverifikasi oleh :

tgl bulan tahun

Monitoring & Evaluasi

tgl bulan tahuntgl bulan tahun

Dikerjakan oleh : Diketahui oleh :

WASH ENT

WASH ENT

WASH ENT

WASH ENT

3.2 Pengadaan Material  dan kontraktor

 4.  Operasi dan Pemeliharaan (O & P)

4.1
Pelatihan aspek O&M untuk KSM 
(termasuk SOP Teknis)

Operator : ......................................
Koperasi : .......................................

IUWASH PLUS

Pemerintah : ...................................

Koperasi : .......................................

IUWASH PLUS

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................

IUWASH PLUS

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................

IUWASH PLUS

 5.  Institusional

3.4
Pelaksanaan konstruksi sistem Master 
meter

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................
WASH ENT
IUWASH PLUS

Pemerintah : ...................................

3.5 Penyambungan sambungan rumah

4.2
Pelatihan aspek institusi dan keuangan 
untuk KSM (termasuk SOP Keuangan)

BAGIAN III : VERIFIKASI

Operator : ......................................
5.1

Penguatan jejaring  KSM (bila dlm 1 
kota ada lebih dari 1 KSM)

3.3 Persiapkan team supervisi konstruksi

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................
WASH ENT
IUWASH PLUS

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................
WASH ENT
IUWASH PLUS

3.6 Uji coba Sistem Master Meter

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................
WASH ENT
IUWASH PLUS

3.7 Serah terima Master Meter ke KSM

Pemerintah : ...................................
Operator : ......................................
Koperasi : .......................................
WASH ENT
IUWASH PLUS
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 KUMPULAN CONTOH INSTRUMEN UNTUK PROGRAM 
LAYANAN SAMBUNGAN MASTER METER 

Bagian ini melengkapi penjelasan proses persiapan dan pelaksanaan Program Layanan 
Sambungan Master Meter di bagian sebelumnya dan berikut dokumen pendukung yang 
diperlukan untuk pelaksanaan program meliputi: 

1. Dukungan Kerangka Regulasi untuk Pelaksanaan Program Master Meter (Contoh 
Peraturan Kepala Daerah dan SK Penetapan Tarif Air Minum bagi Pelanggan Layanan 
Sambungan Master Meter) dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3. Dokumen Perencanaan Teknis (DED) untuk pembangunan layanan sambungan Master 
Meter dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pembentukan Organisasi dan Pengaturan 
Aspek Operasional dapat dilihat pada Lampiran 4. 

5. Dokumen Form Daftar Periksa Keberlanjutan (Suistainability Checklist - SC) untuk 
Program Master Meter dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1: DUKUNGAN REGULASI UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM MASTER METER (CONTOH PERATURAN WALIKOTA DAN SK 
PENETAPAN TARIF AIR MINUM BAGI PELANGGAN MASTER METER) 
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LAMPIRAN 2: DOKUMEN PERJANJIAN KERJASAMA (MOU) 
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LAMPIRAN 3: DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS (DED) UNTUK PEMBANGUNAN LAYANAN SAMBUNGAN MASTER METER 
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KATA PENGANTAR 

 

Standart Operasional Prosedur (SOP) /Prosedur dan Pemeliharaan Sistem Master Meter adalah 
pedoman atau acuan untuk melaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian 
kinerja/Lembaga berdasarkan indikator-indikator teknis, administrative dan procedural sesuai 
dengan tata kerja, prosedur kerja system Master Meter. 

Sistem Master Meter yang telah terbangun tahun 2018 yang berada di RW 23 Kelurahan 
Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta ini untuk melayani air bersih di wilayah 
tersebut dan sebagai implementasi untuk mencapai program Universal Akses. 

Untuk keberlanjutan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Master Meter telah tersusun 
Dokumen Prosedur Standar Operasional dan Pemeliharaan (SOP) Sistem Master Meter sebagai 
acuan teknis. 

Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh unsur yang telah 
membantu menyelesaikan penyusunan Prosedur Operasional dan Pemeliharaan Sistem Master 
Meter diantaranya Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP), PERUMDA 
AIR MINUM Kota Surakarta, USAID Iuwash Plus. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam 
mendukung upaya pengembangan pelayanan air bersih melalui Sistem Master Meter di wilayah 
kami. 

 

Surakarta 10 Oktober, 2018 

 

 

 

SAMINGAN 

(Ketua KSM RUKUN MAKMUR) 
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A.  RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN: 

1. Ruang Lingkup: 

Tata cara ini memuat ketentuan tentang operasi dan pemeliharaan, jaringan pipa distribusi 
untuk sistem penyediaan air minum melalui Sistem Master Meter yang beroperasi 24 jam/ hari 
serta ketentuan mengenai teknisi, peralatan dan perlengkapan serta bahan yang diperlukan. 

2. Tujuan: 

Tujuan pembuatan SOP Operasi dan Pemeliharaan adalah: 

A. Memberikan acuan dan pegangan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistim 
penyediaan air bersih Sistem Master Meter di lapangan sehingga sarana yang terbangun 
dapat terpelihara. 

B. Tata cara yang dipilih sedapat mungkin dapat diterapkan oleh masyarakat setempat 
namun memenuhi persyaratan teknis, kesehatan dan dampak lingkungan, layak ditinjau 
dari aspek social, ekonomi, budaya, serta mempertimbangkan kemudahan dalam 
pengembangan teknologi pelaksanaannya. 

3. Organisasi 

A. Agar pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dapat berjalan lancar maka diperlukan 
organisasi untuk mengelola sarana air bersih setelah pelaksanaan konstruksi. 

B. Organisasi operasional dan pemeliharaan dapat berupa organisasi yang sudah terbentuk 
atau TKM atau merupakan organisasi baru sama sekali yang pengurusnya dibentuk 
berdasarkan musyawarah dari masyarakat. 

C. Organisasi untuk operasional dan pemeliharaan berbeda sesuai dengan opsi sarana sanitasi 
yang berbeda, misalnya untuk opsi sarana system Master Meter berbeda dengan SPAM 
Komunal. 

Susunan organisasi paling tidak terdiri dari: Ketua, Bagian Teknis dan Bagian Administrasi. 

3.1. Aturan Organisasi 

A. Organisasi operasional dan pemeliharaan harus mempunyai aturan sesuai dengan kondisi 
setempat yang mengatur bagaimana air dibagi, siapa penerima manfaat dan besarnya iuran 
yang harus dibayar, waktu pembayaran iuran serta siapa petugas yang melakukan 
operasional dan pemeliharaan 

B. Dalam organisasi operasional dan pemeliharaan ini juga harus tercantum sangsi kalau 
terjadi pelanggaran contohnya bagaimana kalau penerima manfaat tidak membayar iuran 
atau memutus/merusak sarana dan prasarana. 

Aturan dasar dan aturan rumah tangga perlu disusun bersama, diputuskan bersama secara 
musyawarah antar masyarakat sendiri, sehingga unsur-unsur yang terlibat mengetahui 
fungsi, peran dan tugas masing-masing. 
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a. Aturan Dasar 

Aturan dasar merupakan landasan dan pedoman kerja yang disyahkan oleh seluruh anggota 
masyarakat. 

Pokok-pokok yang dimuat dalam peraturan dasar adalah: 

• - Nama Organisasi 

• - Tempat Kedudukan 

• - Azas dan Tujuan 

• - Struktur organisasi dan susunan pengurus 

• - Ketentuan rapat-rapat 

• - Pembiayaan dan sumber dana/ keuangan 

• - Usaha-usaha kelompok (bila ada) 

• - Cara-cara merubah peraturan 

• - Pembentukan dan pembubaran organisasi 

b. Aturan Rumah Tangga 

Aturan rumah tangga merupakan pelengkap/uraian dari peraturan dasar sesuai dengan kondisi 
masing-masing kelompok. Peraturan rumah tangga lebih terperinci dan bersifat operasional. 

Pokok-pokok yang dimuat dalam peraturan rumah tangga adalah: 

• - Ketentuan keanggotaan 

• terdiri dari: hak dan kewajiban anggota, macam-macam keangotaan dan syarat-syarat 
khusus. 

• - Kepengurusan 

• terdiri dari: susunan pengurus, masa jabatan, tugas-tugas, hak, kewajiban, serta wewenang 
pengurus 

• - Keuangan 

• terdiri dari: bentuk simpanan, prosedur simpanan, syarat pangambilan simpanan, 
penggunaan simpanan/keuangan dsb. 

Hal-hal lain yang perlu diatur secara khusus, serta belum diatur dan dimuat dalam peraturan 
dasar. 

3.2 Model Organisasi 

Opsi organisasi yang dapat dipakai adalah: 

1. Kelompok Air Minum (KSM/BPAM) 

Tipe organisasi ini dapat dipakai untuk opsi Master Meter atau SPAM Komunal < 50 Rumah. 

Organisasi tipe ini hanya terdiri dari beberapa orang yang menggunakan sarana air minum. 
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Pengurus yang dibutuhkan adalah ketua dan pengumpul iuran. Karena jumlah anggotanya sedikit 
dan tingkat kesulitan teknis tidak tinggi maka ketua dapat juga merangkap sebagai pengumpul 
iuran/administrasi keuangan dan penanggung jawab teknis. 

Pemeliharaan dapat dilakukan sendiri secara bergantian atau secara bersama-sama karena 
Master Meter atau SPAM Komunal tidak terlalu membutuhkan perawatan yang rumit. 

Perempuan sebagai pengguna air dapat memelihara yang sifatnya ringan. 

Iuaran dapat dikumpulkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan rutin seperti kalau terjadi 
kerusakan pipa, atau terjadi keretakan pada bak penampung. 

2. Organisasi Air Minum. 

Tipe organisasi ini biasa dipakai untuk opsi gambungan beberapa kelompok Air Minum 
pengguna sarana air minum (mengelola beberapa Master Meter atau SPAM Komunal) atau 
untuk sarana air minum melayani banyak orang > 50 rumah. 

Sarana air minum merupakan milik masyarakat. 

Pengurus terdiri dari ketua, administrasi keuangan yang bertugas mengumpulkan iuran serta 
unit teknis/mekanik yang bertugas memelihara dan memperbaiki kerusakan sarana dan 
prasarana air minum. 

Untuk pemeliharaan harian yang sifatnya ringan dapat melibatkan perempuan karena mereka 
sebagai pengguna sarana air minum. 

Untuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan yang sifatnya sulit dapat dilakukan oleh unit teknis 
atau petugas khusus (mekanik) dari luar. 

4. PENDANAAN 

4.1 Sumber Dana 

• Sumber dana operasional dan pemeliharaan berasal dari masyarakat berupa iuran yang 
dihitung berdasarkan kesepakatan bersama akan kebutuhan operasional dan pemeliharaan 
atau sumber lain kalau memang ada. 

• Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan ini berdasarkan atas biaya riil untuk 
operasional dan pemeliharaan ditambah upah tenaga untuk melakukan operasional dan 
pemeliharaan serta orang yang bertugas untuk melakukan perbaikan kalau terjadi 
kerusakan. 

Komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung biaya pengoperasian dan 
pemeliharaan meliputi: 

a. Biaya penggantian komponen yang rusak seperti saluran/pipa rusak/pecah, 

b. Biaya perbaikan sarana seperti saluran/ pipa bocor, lantai bak penampung/bagian 
tangka retak dsb. 

c. Biaya penyumbatan pada pipa/saluran dari Pipa Induk dan ke Bak Penampung dan pipa 
dari Bak Penampung ke Rumah Tangga. 

d. Biaya pengurasan yang dilakukan secara periodik 
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e. Honorarium pengelola, 

f. Depresiasi alat/sarana 

g. Cadangan kas untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan yang cukup parah. 

h. Biaya untuk perlindungan/konservasi lingkungan 

• Besaran iuran pengguna untuk biaya pengoperasian dan pemeliharaan diputuskan 
berdasarkan kesepakatan antara warga pengguna melalui rembug warga 

• Didalam perencanaan besaran iuran sebaiknya didasarkan pada keadilan, kemampuan dan 
kemauan untuk membayar. 

• Tata cara iuran meliputi mekanisme pengumpulan dana dan besaran dana iuran per kepala 
keluarga/ bulan. Metode perhitungan iuran yang akan digunakan, harus disepakati oleh 
masyarakat dengan cara perhitungan rata-rata atau disesuaikan jumlah pengguna. 

4.2 Model Iuran 

Terdapat beberapa opsi atau pilihan yang dapat dijadikan model iuran yang akan dibebankan 
kepada masyarakat. 

Opsi Model iuran adalah sbb : 

a. Iuran Pukul Rata ( Flat Rates ) 

Semua masyarakat/konsumen membayar iuran dengan jumlah yang sama tanpa 
memperhitungkan jumlah pengguna di masing-masing konsumen/keluarga. Sehingga perhitungan 
besaran iuran didasarkan besarnya biaya operasional dan pemeliharaan dibagi dengan jumlah 
keluarga yang mendapatkan manfaat dari sarana tersebut. Cara pembayaran dapat disesuaikan 
dengan kondisi penghasilan setempat seperti bulanan, sesuai waktu gajian atau cara lain yang 
telah disepakati masyarakat. 

Kelemahan dari sistim ini adalah dalam hal ketidak- adilan kerena keluarga yang mempunyai 
jumlah anggota keluarga sedikit harus membayar iuran yang sama. Keuntungan model ini ialah 
sederhana didalam penerapannya. 

b. Iuran Bertingkat 

Untuk membayar iuran konsumen atau keluarga digolongkan menjadi berapa kelompok yang 
didasarkan pada jumlah anggota keluarga pengguna. 

Keuntungan dari model ini adalah sudah mempertimbangkan keadilan, untuk keluarga atau 
konsumen dengan jumlah anggota keluarga yang lebih banyak akan membayar lebih banyak. 

Kelemahan model ini adalah rawan konflik didalam penentuan golongan yang akan mendasari 
besarnya jumlah anggota keluarga pengguna yang akan berpengaruh terhadap besarnya iuran. 
Dasar penggolongan (jumlah anggota keluarga pengguna) perlu ditetapkan bersama. 

c. Iuran berdasarkan blok-blok (block rates) 

Untuk membayar iuran semua konsumen/keluarga membayar iuran dasar yang ditentukan 
berdasarkan kemampuan keluarga miskin membayar, konsumen lainnya dengan tingkat ekonomi 
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yang lebih baik, dapat dikenakan tambahan iuran berdasarkan jumlah anggota keluarga pengguna 
sarana sanitasi. 

Keuntungan dari model ini adalah sudah mempertimbangkan keadilan, untuk keluarga miskin 
dan dengan mempertimbangkan jumlah anggota konsumen/ keluarga dengan tingkat ekonomi 
yang lebih baik. terjadi juga subsidi terhadap orang miskin karena mereka 

membayar sesuai dengan kemampuan sedang orang yang tingkat sosial dan ekonominya lebih, 
membayar biaya tambahan sesuai jumlah anggota konsumen/keluarga. 

Kelemahan model ini adalah rawan konflik didalam penentuan iuran dasar yang ditentukan 
berdasarkan kemampuan keluarga miskin dan penentuan jumlah anggota konsumen/keluarga 
pengguna, yang akan mendasari terhadap besarnya iuran. 

4.3 Pengelolaan Keuangan Iuran 

Rangkuman aspek-aspek dasar pengelolaan keuangan yang harus diperhatikan oleh kelompok 
atau organisasi pengelola sistim air minum master meter dan SPAM Komunal dan beberapa 
opsi yang memungkinkan digambarkan sebagai berikut: 

Permasalahan dalam 
pengelolaan keuangan 

Opsi yang memungkinkan 

Macam  pengeluaran  yang harus 
dianggarkan 

Biaya penggantian komponen yang Rusak seperti saluran/pipa 
rusak/pecah, Biaya perbaikan sarana seperti saluran/pipa bocor, bak 
penampung/ tangki retak dsb. 
Biaya penyumbatan pada pipa/saluran dari Meter Induk ke Rumah 
atau ke Bak Penampung atau dari Bak Penampung ke Rumah. 
Biaya pengurasan bak penampung Honorarium pengelola, 
Depresiasi alat/sarana 
Cadangan kas untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan yang 
cukup parah. 
Biaya untuk perlindungan/konservasi lingkungan 

Sumber-sumberpenghasilan yang 
dapat dipakai 

• iuran pemakai 
• dana RT, RW, Kelurahan 
• kontribusi sukarela 
• kredit 
• subsidi donatur/pemerintah 

Cara pengumpulan dana • melalui tagihan 
• pengumpulan uang ditempat pendistribusian air 
• penggalangan dana bila terjadi kerusakan 
• mengambil uang dari dana yang tersedia dari luar 

Waktu pengumpulan dana • Setiap kali pelayanan diberikan 
• per bulan 
• setelah panen 
• awal tahun dsb 

Siapa yang menyimpan dana yang 
terkumpul 

• pengurus fasilitas air limbah 
• operator 
• kelompok pemakai 
• KSM 
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• pemimpin masyarakat yang dipercaya 
Dimana menyimpan dana • dalam peti uang  

• dalam rekening dusun/kampung 
• dalam rekening pengurus 
• dalam rekening bank 
• dalam dana pembangunan  RT, RW, Kelurahan 

Pembukuan/pengarsipan 
pengeluaran dan pemasukan 

• buku log 
• jurnal harian 
• pembukuan 
• surat-surat bank 

Siapa yang mengurus keuangan • bendahara organisasi 
• akuntan desa 
• akuntan bank 

Siapa yang menginstruksikan 
pembayaran 

• Ketua organisasi 
• operator 
• bendahara 
• pemimpin desa 
• perhimpunan pemakai 

Jenis pengontrolan keuangan • nota-nota pembukuan 
• pertemuan berkala anggota organisasi 
• umpan balik dari pemakai 

Bagaimana melakukan 
pengontrolan 

• pemeriksaan melalui surat-surat bank 
• pemakaian buku log 
• menyusun pengkajian dan gambaran umum mengenai situasi 

pengeluaran dan pemasukan dan persentase yang tidak 
membayar didalam pertemuan rutin 

Bagaimana menangani yang tidak 
membayar iuran 

• menganalisis alasan-alasan tidak membayar 
• peningkatan pembayaran 
• peningkatan hubungan dengan pemakai 
• kampanye keuntungan membayar tepat  waktu 
• menjadwal ulang utang-utang 
• sangsi 

 

5. Pihak yang terlibat : 

a. Ketua KSM; 

b. Bagian Teknik; 

6. Dokumen Yang diperlukan : 

a. Gambar .jaringan pipa distribusi ; 

b.  Buku / Laporan harian Operasi dan Pemeliharaan; 

c. Laporan Bulanan; 

d. Laporan Tahunan; 

e. Buku Program Pemeliharaan. 
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7. Pengertian : 

Yang dimaksud dengan : 

a. Jaringan Pipa Distrihusi adalah ruas pipa pembawa air dari bak penampung sampai .jaringan 
pipa pelayanan: 

b. Perlengkapan Jaringan Pipa adalah suatu alat bantu agar pengaliran air dalam pipa dapat 
berjalan lancar: 

c. Katup Pencegah Aliran Balik adalah katup yang berfungsl sebagaai pencegah terjadinya 
aliran bolak-balik : 

d. Katup Udara adalah katup untuk mengeluarkan udara dari dalam pipa: 

e. Katup Penguras adalah sarana atau katup untuk menguras kotoran yang ada di dalam 
jaringan pipa: 

f. Hidran Kebakaran adalah sarana atu tempat pengambilan air dari pipa air minum untuk 
keperluan pemadam kebakaran atau pengurasan pipa: 

g. Penyimpangan Aliran adalah aliran dalam pipa yang mendadak berubah tekanannya 

B. KETENTUAN - KETENTUAN : 

1. Umum 

Ketentuan umum tata cara operasi dan pemeliharaan pipa distribusi adalah sebagai berikut: 

a. Tersedia gambar .jaringan pipa distribusi yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis; 

b. Ada tekanan air dalam .jaringan pipa distribusi; 

c. Ada penanggung jawab pemeliharaan,jaringan pipa distribusi dan teknisi yang, terlatih serta 
telah mempunyai sertifikat pelatihan dan siap selama 24 jam: 

d. Tersedia buku harian operasi dan pemeliharaan 

e. Tersedia program pemeliharaan. 

2.  Teknis 

2.1 Jaringan Pipa Distribusi 

Jaringan pipa distribusi harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut : 

a. Telah diuji coba memenuhi standar perpipaan yang berlaku 

b. Bila terjadi penyimpangan aliran dan tekanan pada jaringan pipa distribusi pengaliran harus 
dihentikan sampai aliran normal. 

2.2 Peralatan dan Perlengkapan 

Peralatan yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan pipa distribusi adalah sebagai berikut 
: 

a. Peralatan Bengkel  
Peralatan bengkel meliputi : 
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1) kunci pas ukuran 8 - 32 mm 

2) kunci ring ukuran 8 - 32 mm 

3) kunci pipa diameter antara 1/2" - 6" 

4) mesin sney;  

5) tracker 

6) seling; 

7) kaki tiga 

8) scraper 

9) cangkul 

10) sekop 

11) linggis 

12) belincong 

13) gergaji atau alat pemotong 

14) stamper: 

15) manometer, antara 5 - 10 kg/cm2 

16) tackel 3 ton 

17) kunci rantai, diameter antara 3" - R"; 

18) stang katup, diameter antara 2” – 6” 

19) martil; 

20) pahat beton. 

b. Peralatan pembersih dan pencucian  
Peralatan pembersih dan pencucian meliputi : 

1) kain lap; 

2) sikat pembersih: 

3) sabun; 

4) ember 

5) sapu. 

c. Perlengkapan Keselamatan Kerja  
Perlengkapan keselamatan kerja meliputi : 

1) alat bantu pernapasan; 

2) pakaian kerja; 

3) tali pengaman; 

4) sarung tanan plastik: 

5) sepatu boot; 
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6) helm; rambu-rambu 

 

2.3 Bahan 

Bahan yang harus disediakan adalah :  

1) pelumas dan bahan bakar; 

2) suku cadang pipa dan perlengkapannya; 

3) cat anti karat. 

4) Solatif 

5) Lem Pipa 

 

C.  PERMASALAHAN YANG TIMBUL 

1. Pipa tidak terisi penuh dan Aliran tidak merata 

Pipa tidak terisi dan Aliran tidak merata disebabkan oleh: 

a. Debit air kurang, wilayah dengan kemiringan tinggi 

b. Wilayah dengan kemiringan tinggi 

c. Pipa terlalu besar 

2. Udara Terjebak dalam Pipa 

Udara terjebak dalam pipa disebabkan oleh: 

a. Awal pengisian pipa kosong 
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b. Pompa yang tidak terisi air sepenuhnya 

c. Grojokan/terjunan air di reservoar 

d. Pipa bocor (tekanan negatif) 

 

3. Tekanan Balik (Water Hammer) 

Tekanan Balik adalah proses terjadinya tekanan yang besar akibat aliran yang berhenti 
mendadak dan bisa disebabkan oleh: 

a. Penutupan atau membuka katup yang terlalu cepat  

b. Pompa yang berhenti mendadak (listrik mati dll) 

4. Aliran tersumbat 

Aliran tersumbat bisa disebabkan oleh: 

a. Pompa tersumbat Katup/Valve rusak Endapan dalam pipa 

b. Akar tanaman yang masuk ke dalam pipa 

5. Air Keruh 
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Air keruh disebabkan beberapa hal antara lain: 

a. Ada endapan ada pipa  

b. Kebocoran pada pipa 

6. Kebocoran Pipa 

Kebocoran pada pipa sering terjadi disebabkan karena beberapa hal antara lain: 

a. Sambungan pipa (pemasangan) yang tidak baik kualitasnya  

b. Tekanan air tinggi 

c. Tekanan eksternal tinggi 

d. Kualitas air yang dialirkan dan kualitas tanah bersifat korosif 

 

D. CARA PENGERJAAN 

1. Persiapan Operasi 

1.1 Jaringan Pipa Distribusi 

1.1.1 Inventarisasi 

Lakukan inventarisasi dokumen-dokumen mengenai operasi dan pemeliharaan sarana distribusi 
air minum yang meliputi : 

1) Peta daerah yang sudah disurvai 

2) Gambar-gambar jaringan distribusi terpasang 

3) Laporan pengujian 

4) Peta detail yang memperlihatkan diameter pipa, lokasi katup, jembatan pipa dan stasiun 
pompa berikut garis kontur dan tanggal pembangunannya; 

5) Potongan-potongan memanjang dan peta yang memperlihatkan sungai serta titik-titik 
perpotongan; 

6) Gambar-gambar struktur, 

7) Foto-foto penting pada waktu pengerjaan konstruksi; 

8) Laporan-laporan harian dan bulanan sehubungan dengan operasional; 

9) Cara kerja peralatan: 
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10) Brosur-brosur teknis dari pahrik yang memproduksi peralatan beban yang diijinkan, 
ukuran, kapasitas; 

11) Panduan tentang operasi dan pemeliharaan dari pabrik; 

12) Daftar suku cadang alat dan perlengkapan; 

13) Catatan detail mengenai pemeliharaun dan perbaikan termasuk tanggal dilakukannya 
perbaikan. penggantian komponen serta alasannya. 

1.1.2 Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi 

1) Persiapan 

Siapkan bahan dan peralatan sesuai dengan ketentuan teknis. 

2) Pemeliharaan jaringan pipa distribusi 

Lakukan pemeliharaan jaringan pipa distribusi sebagai berikut: 

a. lakukan secara berkala penyusuran jalur pipa distribusi untuk memeriksa keadaan pipa-
pipa dan perlengkapannya; 

b. bersihkan rumput-rumput penghalang; 

c. periksa dan beri tanda bila terjadi tanah longsor dan kebocoran pipa; 

d. lakukan pengurasan pipa dengan membuka pipa penguras pada saat jam pemakaian 
minimum; 

e. masukkan udara dari kompresor ke dalam pipa; 

f. bila diperlukan, perbaiki dan ganti jalur pipa; 

g. pasang klem pada pipa yang bocor; 

h. buat laporan harian sehubungan dengan keadaan pipa dan perlengkapannya; 

i. lakukan pemeriksaan tekanan air secara berkala pada jaringan pipa; 

1.1.3 Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Pipa Distribusi 

 

1) Pemeliharaan katup udara jenis bola 

a. periksa katup pengontrol dan packing; 

b. beri sedikit pelumas pada tangkai katup dan packing gland; 
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c. bersihkan kerak dan kotoran yang menempel pada bagian katup bola; 

d. periksa dudukan katup bola; 

e. lakukan perbaikan atau penggantian bagian yang rusak; 

f. periksa secara periodik minimal 3 bulan sekali 

 

2) Pemeliharaan katup penghenti aliran : 

a. buka seperempat bagian katup, tutup rapat kembali lalu buka, lakukan beberapa kali; 

b. buka baut pengikat katup; 

c. angkat dengan alat bantu tripot; 

d. periksa packing, tangkai dan pintu katup; 

e. perbaiki dan ganti bagian yang aus; 

f. kembalikan katup pada dudukan semula; 

g. kencangkan baut pengikat; 

h. lakukan pemeriksaan secara periodik 3 bulan sekali.  

 

3) Pemeliharaan katup pencegah aliran balik : 

a. buka baut pengikat; 

b. angkat dengun alat bantu tripot; 
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c. bersihkun kotoran yang menempel pada dudukan katup; 

d. ganti bagian yang aus; 

e. kembalikan katup pada dudukan semula; 

f. kencangkan baut pengikat; 

g. lakukan pemeriksaan sebulan sekali;  

 

4) Pemeliharaan manometer 

a. lakukan pembuangan udara sebelum manometer difungsikan; 

b. hindari adanya tekanan yang besar secara tiba-tiba dan maksimal; 

c. lakukan pemeliharaan sebagai berikut : 

I. buka baut pada bagian belakang manometer; 

II. periksa tabung bourdan; 

III. ganti tabung bourdan bila pecah; 

IV. bersihkan gigi bila penuh dengan endapan; 

V. letakkan posisi pada gigi penggerak pada posisi yang sebenamya; 

VI. tutup kembali bagian belakang. 

d. lakukan pemeriksaan setiap saat sebelum manometer difungsikan. 

5) Pemeliharaan kotak katup 

a. periksa kotak katup minimal 6 bulan sekali kecuali pada perbaikan jalan atau pelebaran 
jalan; 

b. periksa dan betulkan letak kotak agar kotak katup berada ditempat yang tepat dan tidak 
bergeser dari kedudukan semula bila ada perbaikkan jalan; 

c. cat tutup katup setahun sekali. 

6) Perbaikan Pipa 

Prinsip Perbaikan adalah: 

a. Cepat; 

b. Mudah dan Praktis; 

c. Jangka Panjang; 
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d. Keselamatan Kerja 
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USAID IUWASH PLUS  PANDUAN LAYANAN SAMBUNGAN MASTER METER     |     73 
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LAMPIRAN 5: DOKUMEN FORM DAFTAR PERIKSA KEBERLANJUTAN 
(SUISTAINABILITY CHECKLIST - SC) UNTUK PROGRAM 
MASTER METER 
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