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BABI 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang Masalah 

Sejak Jaman Penjajahan Belanda yakni Sekitar tahun 1930 di kota poso telah ada 

sarana air bersih yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat yang berasal dari dua sumber 

mata air yaitu sumber mata air Maliyogu debit 3,7 l/dtk dan mata air Lombogia debit 1,7 

l/dtk. Kedua sumber inilah yang melayani konsumsi sumber air bersih sebagian masyarakat 

kota Poso pada waktu itu, dimana sistem operasionalnya di lakukan dengan cara yang sangat 

sederhana yaitu dari sumber air baku terlebih dahulu di tampung pada bak – bak 

penampungan lalu di alirkan ke kota poso secara gravitasi melalui pipa transmisi berdiameter 

3 inci dengan jarak 7 km. 

Dengan melalui situasi perkembangan kota yang di ikuti oleh pertumbuhan jumlah 

penduduk yang semakin meningkat maka dari waktu ke waktu dirasakan bahwa kondisi 

sarana air bersih tersebut tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka pada tahun 

1978/1979 Departemen Pekerjaan Umum Mulai melaksanakan pembangunan air bersih di 

kota Poso dan sekitarnya secara bertahap.Setelah Sarana Air bersih ini dapat di fungsikan, 

maka untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya di bentuk Badan Pengelola Air Minum ( 

BPAM) Kabupaten Poso Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 

115/KPTS/OK/1981 pada Tanggal 25 November 1981. 



12 

 

Pembentukan ini pada awalnya masih bersifat uji coba dan kemudian pada tanggal 4 Juni 

1982 di resmikan oleh Wakil Presiden Adam Malik. Setelah Peresmian ini BPAM Kabupaten 

Poso mulai melaksanakan tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan air minum yang 

mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. 

Berdasarkan Surat keputusan menteri dalam negeri dan mentri pekerjaan umum NO : 

2 tahun 1984 dengan No : 26/KPTS?1994 tanggal 23 Januari 1984 di nyatakan bahwa PBAM 

menjalankan tugas pokoknya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berfungsi 

sampai terbentuknya Perusahaan Daerah Air Minum. 

PDAM Kabupaten Poso mengambil sumber mata air dari sungai poso        ( air 

permukaan ) dengan Kapasitas produksi terpasang 130 l/dtk, namun telah rusak total sebesar 

50 l/dtk, sehingga yang dapat di manfaatkan sebesar 80 itr/dtk saja, dengan 0perasional setiap 

hari hanya 18 jam perhari, jumlah distribusi air perbulan sebesar 146.292 m3 dan distribusi 

selama 1 tahun 1.755.511 m3, air yang terjual sebesar 97.603m3/bulan. Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Poso memanfaatkan air bersih yang berasal dari mata air dan 

sungai Poso. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka manusia membutuhkan 

air dalam kuantitas dan kualitas yang meningkat pula dalam menopang kehidupannya.  

Kehilanganair dapat dilihat dari duasisi yaitu sisikehilangan itusendiridandari sisi 

jikatidak kehilangan. Pemahaman duadimensiini 

memberikankitagambaranbahwakehilanganairmerupakan gambarandari 

suatuprosespelayananairsecarakeseluruhan.Sementaradarisisijikatidakkehilangan  

memberikannilai bahwaada hakpublikyangdiambil yang seharusnyaada. 

Agar pelayananair PDAMkemasyarakat tidak terganggudandapat mencapai standart 

pelayanan makaharusmemperhatikanaspek-aspekyangsangat 



13 

 

berpengaruhyaitukualitas,kontinuitas, dan kuantitas (K3).Untuk itupengelolaair minumdi 

Indonesiamulai mencari suatumetodologi yang tepat digunakanuntukindikasi kehilanganair. 

Berdasarkan Latar belakang di atas penulis mengambil penelitian ini engan Judul. 

“ANALISIS TINGKAT KEHILANGAN AIR PDAM KOTA POSO  

(STUDI KASUS JALAN PULAU IRIAN KECAMATAN POSO KOTA KABUPATEN 

POSO )” 

B.PerumusanMasalah 

Penelitiantugasakhir ini penulis ingin menitik beratkantingkat kehilanganair, yang 

mana Penulis mengambil lokasi di Jalan Pulau. Irian Kecamatan Poso Kota. 

Secaraumum,terjadinyapeningkatan kehilanganair di sebabkanolehmasapakai pipayang 

telahhabis dimanaumur pemakaianpipasudah melebihi 10tahun, yangmenyebabkankebocoran 

padapipa tersebut. 

1. Berapakah tingkat kehilanganair di KecamatanPoso Kota khususnya jalan Pulau Irian 

2. Berapakah tingkat kehilangan air yang terjadi, pada jaringan distribusi air PDAM 

diKecamatanPoso Kotaditinjaudandibatasi pada wilayah jalan Pulau Irian 

3. Berapa besar Nilai indeks kebocoran infrastruktur(ILI) pada jaringan distribusi 

PDAM di jalan Pulau Irian. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapuntujuanpenelitian tugasakhir iniadalah: 

1. UntukmengetahuibesarnyatingkatkehilanganairPDAM Kabupaten Poso Khususnya di 

Jalan Pulau Irian 

2. Untuk Mengetahui berapa besar tingkat kehilangan air bersih di kecamatan Poso Kota 

Khususnya Di wilayah Jalan Pulau Irian 
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3. Untuk Mengetahui berapa besar nilai indeks kebocoran infrastruktur (ILI) pada 

jaringan distribusi PDAM Jalan Pulau Irian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mampu mengaplikasikanilmuyangdiperoleh selamamasaperkuliahan dengancara 

mempraktikkannya langsungdi lapangan. 

2. BagiPDAM,dapatdijadikanperbandinganataupunmasukanlebihbanyakberkaitan 

dengantingkat kehinganair. 

D. BatasanMasalah 

1. Dalam penulisantugasakhirini penulispenulishanya memfokuskan pada daerah jalan 

Pulau. Irian Kecamatan Poso Kota. 

2. Penulisan tugasakhir inihanyadifokuskan pada kehilanganair sajayaitu dengan 

menghitung kehilangan air (NRW)menggunakan indeks kebocoran infrastruktur 

(ILI) 

E. SistematikaPenulisan 

Sistematika Panulisan pada tugasakhir ini,penulisantugasakhir ini dikelompokkanke 

dalam5(lima) babdengansistematika penulisansebagaiberikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang, rumusan, tujuan, batasan masalah, sistematika 

penulisan. 

BABII TINJAUANPUSTAKA 

Terdiri teori kehilanganair yang meliputi standarkebutuhan airpada masyarakat, 

definisikehilanganair, sumber-sumberkehilangan air, kerugianakibatkehilangan 

air, metode pengendalianairbersih, danneracaair. 
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BABIII METODOLOGIPENELITIAN 

Menguraikanlangkah-langkah penelitian yang meliputi pengambilan data yang 

akan dibutuhkan dalam analisis yaitu data primer dan sekunder. 

BABIV ANALISA DANPEMBAHASAN 

Menganalisiskehilanganairyang terjadi padaPDAM Kabupaten Poso dengan 

metode Indeks Kebocoran Infrastruktur  (ILI). 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan yang tertuang dalam 

kesimpulan dan saran perbaikan untuk kedepannya. 

  


