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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan perolehan data mengenai Manajemen Penyediaan Air Bersih di 

UPT-SPAM Kuala Kampar yang telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

6.1.1 Manajemen Penyediaan Air Bersih di UPT-SPAM Kuala Kampar 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan:  

a. Perencanaan, di UPT-SPAM Kuala Kampar sudah dilaksanakan dengan 

baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan pada 

kegiatan perencanaan yakni kurangnya pegawai dengan pendidikan terakhir 

S1, Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan khususnya 

upaya pembesaran jaringan perpipaan. Masih minimnya alat untuk 

mendeteksi kehilangan air seperti Leak Detector, metal detector, WM 

tester,serta sistem DMA (Distric Metered Area) barumencapai 20% itu dari 

16 cabang. Masih ada masyarakat yang belum menerima air selama 24 jam 

dikarenakan jumlah masyarakat lebih banyak sedangkan jaringan perpipaan 

belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian berkembang.  

b. Pengorganisasian, kegiatan pengorganisasian tercemin dari adanya bagan 

struktur organisasi di UPT-SPAM Kuala Kampar. Struktur bagan organisasi 

tersebut menyangkut tugas dan wewenang masing-masing bagian yang ada. 

Namun untuk komunikasi antar pegawai masih kurang baik, dikarenakan 

tugas dan wewenang yang berbeda-beda sehingga jarang dilakukan 

komunikasi. 
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c. Pengarahan, kegiatan pengarahan telah dilaksanakan oleh pihak UPT-

SPAM Kuala Kampar. Pengarahan dilakukan melalui sosialisasi dan 

pertemuan rutin. Permasalahan yang terjadi yakni pertemuan rutin hanya 

dilakukan pada pegawai bagian teknis, sedangkan untuk bagian non teknis 

hanya pertemuan rutin hanya dilakukaan ketika ada permasalahan tertentu. 

d. Pengawasan, kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh pihak UPT-SPAM 

Kuala Kampar melalui dua jenis pengawasan. Pengawasan prefentif dan 

represif. Pengawasan prefentif pada manajemen penyediaan air bersih 

dilakukan dengan mengadakan pemantauan berkala dengan inspeksi 

jaringan. Sedangkan pengawasan prefentif untuk karyawan dilakukan 

dengan memberikan pengarahan atau peringatan untuk selalu menggunakan 

alat pelindung diri dalam bekerja. Pengawasan represif dilakukan dengan 

upaya perbaikan atas peralatan atau jaringan perpipaan yang mengalami 

kerusakan. Dalam kegiatan pengawasan pihak Wonosobo masih mengalami 

kendala seperti tingkat kebocoran yang melebihi standar minimal yakni 

sebesar 30% sedangkan standar kebococran 20%. 

6.1.2 Hambatan-hambatan UPT-SPAM Kuala Kampar dalam menyediakan 

air bersih.  

a. Perencanaan, pemenuhan anggaran pihak UPT-SPAM harus menunggu satu 

tahun untuk realisasi anggaran yang digunakan pada upaya pembesaran 

jaringan perpipaan, masih minimnya alat untuk mendeteksi kehilangan 

(kebocoran) air.  
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b. Pengorganisasian, hambatan yang menghambat kinerja UPT-SPAM Kuala 

Kampar dalam penyediaan air bersih. Namun pihak UPT-SPAM Kuala 

Kampar menegaskan agar pegawainya senangtiasa menjaga komunikasi 

supaya koordinasi dapat berjalan dengan baik.  

c. Hambatan yang terdapat dalam kegiatan pengarahan yakni pegawai yang 

tidak mendengarkan dengan seksama arahan dari pimpinan, pegawai jarang 

mengikuti ketika diadakan sosialisasi oleh pimpinan.  

d. Pihak UPT-SPAM Kuala Kampar kesulitan mengontrol faktor yang 

mempengaruhi tingginya tingkat kebocoran pada pipa. Faktor tersebut 

adalah faktor alam yang disebabkan oleh curah hujan tinggi, faktor 

lingkungan yang disebabkan oleh kendaraan berat yang melintas di atas 

jaringan perpipaan serta faktor manusia yang kurang teliti dalam bekerja.  

6.1.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyediaan 

air bersih. 

a. Upaya yang dilakukan pihak UPT-SPAM Kuala Kampar yakni dengan 

minimnya alat untuk mendeteksi kehilangan air cabang yang belum 

mendapatkan alat tersebut yaitu menggunakan inspeksi jaringan yang 

dilakukan dimalam hari,  

b. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kerusakan yakni dengan melakukan 

evaluasi terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kerusakan yang sifatnya 

darurat.  

c. Upaya terkait pengorganisasianya itu dengan melakukan pertemuan rutin 

dan sosialisasi agar komunikasi pegawai lebih baik.  
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d. Upaya terkait dengan pengarahan yakni selalu menertibkan pegawai agar 

bias mendengarkan arahan dari direksi.  

e. Upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan pihak UPT-SPAM Kuala 

Kampar untuk saat ini masih melakukan pemantauan yang dilakukan 

dengan adanya inspeksi jaringan karena belum biasa mengetahui 

penyebabnya sehingga UPT-SPAM Kuala Kampar mengantisipasi melalui 

inspeksi jaringan tersebut. Apabila terdapat kebocoran maka disitu pasti ada 

pipa yang pecah sehingga, selanjutnya akan diadakan upaya perbaikan.  

 

6.2 Saran  

Berdasarkan pemaparan dan berbagai permasalahan yang ada mengenai 

manajemen penyediaan air minum UPT-SPAM Kuala Kampar dalam 

menyediakan air bersih terdapat beberapa saran yang perlu diperuntukkan bagi 

pihak pengelola penyediaan air bersih, yakni sebagai berikut:  

a. Hendaknya pihak UPT-SPAM membuat perencanaan perluasan jaringan 

perpipaan, sehingga tahun depan pihak UPT-SPAM Kuala Kampar dapat 

memeperluas jaringan perpipaan melalui perencanaan anggaran yang telah 

dibuat.  

b. Hendaknya pihak UPT-SPAM Kuala Kampar mengajukan anggaran untuk 

pengadaan alat yang digunakan mendeteksi kehilangan (kebocoran) air.  

c. Pihak UPT-SPAM Kuala Kampar hendaknya memberikan jaminan 

pendistribusian air bersih selama 24 jam kepada masyarakat dan jaminan 

kepada masyarakat yang menerima air dengan kondisi keruh.  
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d. UPT-SPAM Kuala Kampar hendaknya meningkatkan kegiatan pengawasan 

terutama pada kerusakan jaringan perpipaan yang disebabkan karena faktor 

alam atau faktor lingkungan seperti menyesuaikan kekuatan pipa dengan 

memperkirakan curah hujan yang tinggi. 

e. Pihak UPT-SPAM hendaknya lebih meneliti manajemen perencanaan, 

khusunya pada bangunan instalasi pengelolaan air, dan penggunaan bahan  

  


