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I. PENDAHULUAN 

Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang sangat utama, baik itu tumbuhan, hewan, 

maupun manusia. Ketersediaan air di bumi ini semakin lama semakin berkurang dikarenakan 

kurangnya perhatian manusia terhadap alam. Kabupaten Klaten secara geografis terletak di 

antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah 

kabupaten Klaten mencapai 655,56 km². Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Sukoharjo. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa 

Yogyakarta). Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa 

Yogyakarta) serta Kabupaten Magelang dan di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 

Boyolali. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni Sebelah Utara 

Dataran Lereng Gunung Merapi, Sebelah Timur Membujur Dataran Rendah, sebelah Selatan 

Dataran Gunung Kapur. Menurut topografi Kabupaten Klaten terletak di antara gunung 

Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan 

laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, 

wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan (Wikipedia, 24 Januari 2021). Melihat 

keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan 

banyaknya sumber air, maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang 

potensial disamping penghasil kapur, batu kali, dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. 

Meskipun Kabupaten Klaten terkenal dengan mata airnya, tetapi tidak semua air tanahnya 

bisa dikonsumsi untuk air minum dan kebutuhan memasak. Ada 6 desa di Kabupaten Klaten 

yang merupakan air bersihnya kurang memenuhi jika dikonsumsi. Ada yang mengandung 

kapur, besi, dan mangan, di mana kadar yang dikandungnya melebihi dari air minum yang 

dipersyaratkan pada standar kualitas air minum menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor/907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air 

Minum. Desa tersebut antara lain yaitu Desa Gentan, Desa Tijayan, Desa Kebonalas, Desa 

Jetis, Desa Kranggan, dan Desa Bolali. Dari 6 desa tersebut hamper semua air sumurnya 

tidak bisa dikonsumsi, untuk itu pihak pemerintah desa bekerjasama dengan PAMSIMAS 

Kabupaten Klaten mengajukan untuk dibangun jaringan air bersih pada 6 desa tersebut. 

PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah pelayanan 

penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, program ini bertujuan untuk memenuhi 

ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana air 

dan sanitasi yang baik akan memberi dampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan 

masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air dan sanitasi 

yang baik. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga 

masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah 

perdesaan dan peri-urban. Dengan adanya Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses 

pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku 

hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target 

MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengurusutamaan dan perluasan pendekatan 
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pembangunan berbasis masyarakat. Jaringan pelayanan air bersih PAMSIMAS pun belum 

menjangkau ke 6 desa ini. Untuk itu dibutuhkan Perencanaan Jaringan Air Bersih pada 

Enam Titik Lokasi pada Enam Desa di Kabupaten Klaten yang efektif dan efisien agar 

dalam pembangunan jaringan air bersih 6 desa tersebut dapat berjalan lancar dan mampu 

memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ke 6 desa tersebut.  

Triastuti, M. et all (2013) dalam penelitiannya diambil kesimpulan bahwa kegiatan 

pengelolaan program PAMSIMAS di lingkungan permukiman Kecamatan Mijen saat ini 

dapat dikategorikan baik. Dari 68 responden, sebagian besar mengatakan bahwa setelah 

adanya program PAMSIMAS, masyarakat merasa adanya peningkatan akses terhadap sarana 

air bersih, dimana sebanyak 55.9% masyarakat mengaku mengatakan mudah mendapatkan 

air bahkan 29.4% dari responden mengatakan sangat mudah. 

Maukari, am, et all (2016) pada penelitiannya mengambil kesimpulan bahwa pengukuran 

debit pada sumber air dilakukan secara langsung di lapangan pada puncak kemarau dengan 

menggunakan metode volumetrik diperoleh Q = 0,991 ltr/dtk. perhitungan perkembangan 

penduduk dan hasil proyeksi jumlah penduduk Dusun IV, Desa Nunusunu pada tahun 

2034jumlah penduduk menjadi 1337 orang. Kebutuhan penduduk akan air bersih pada tahun 

rencana adalah 0,712 ltr/dtk, dengan demikian sumber Air Oe Paleo mampu memenuhi 

kebutuhan air di Desa Nunusunu untuk 20 tahun ke depan. 

Eviyani (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa debit rencana yang disalurkan ke 

Desa Jlamprang sebesar 6.23 lt/detik dari reservoir mampu memenuhi kebutuhan air bersih 

sampai tahun 2033 dengan perencanaan jaringan pipa distribusi sepanjang ± 3, 5 km 

menggunakan pipa jenis PVC dengan besarnya diameter pipa disesuaikan dengan kebutuhan 

aliran debit serta perencanaan jaringan air bersih ini sangat membantu masyarakat desa 

Jlamprang yang sebelumnya mengambil air dari PDAM.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan mempunyai hubungan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang adalah sebagai berikut: 

1. Triastuti, M, et all (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pengelolaan 

Program PAMSIMAS di Lingkungan Permukiman Kecamatan Mijen Semarang 

diambil kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan program PAMSIMAS di lingkungan 

permukiman Kecamatan Mijen saat ini dapat dikategorikan baik. Dari 68 responden, 

sebagian besar mengatakan bahwa setelah adanya program PAMSIMAS, masyarakat 

merasa adanya peningkatan akses terhadap sarana air bersih, dimana sebanyak 55.9% 

masyarakat mengaku mengatakan mudah mendapatkan air bahkan 29.4% dari 

responden mengatakan sangat mudah. 

2. Maukari, am, et all (2016) pada penelitiannya yang berjudul Perencanaan Teknis 

Jaringan Air Bersih di Desa Nunusunu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah 

Selatan mengambil kesimpulan bahwa pengukuran debit pada sumber air dilakukan 

secara langsung di lapangan pada puncak kemarau dengan menggunakan metode 

volumetrik diperoleh Q = 0,991 ltr/dtk. perhitungan perkembangan penduduk dan hasil 

proyeksi jumlah penduduk Dusun IV, Desa Nunusunu pada tahun 2034 jumlah 

penduduk menjadi 1337 orang. Kebutuhan penduduk akan air bersih pada tahun 
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rencana adalah 0,712 ltr/dtk, dengan demikian sumber Air Oe Paleo mampu memenuhi 

kebutuhan air di Desa Nunusunu untuk 20 tahun ke depan. 

3.   Eviyani (2018) dalam penelitiannya berjudul Perencanaan Jaringan Air Bersih Desa 

Jlamprang Wonosobo menyimpulkan bahwa debit rencana yang disalurkan ke Desa 

Jlamprang sebesar 6.23 lt/detik dari reservoir mampu memenuhi kebutuhan air bersih 

sampai tahun 2033 dengan perencanaan jaringan pipa distribusi sepanjang ± 3, 5 km 

menggunakan pipa jenis PVC dengan besarnya diameter pipa disesuaikan dengan 

kebutuhan aliran debit serta perencanaan jaringan air bersih ini sangat membantu 

masyarakat desa Jlamprang yang sebelumnya mengambil air dari PDAM. 

 

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan 

jaringan air bersih PAMSIMAS pada 6 desa pada Kabupaten Klaten yang baik dan 

efisien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada PAMSIMAS 

dan masyarakat agar pembangunan jaringan air bersihnya dapat mengalir lancar 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat 6 desa yang 

ada di Kabupaten Klaten. 

IV. METODE PENELITIAN 

Pada tahap persiapan penelitian ini disusun hal-hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini, yaitu: 

1. Studi Pustaka, mengumpulkan dan mempelajari literature serta teori-teori yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

2. Pengumpulan data: Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

data-data yang akan digunakan dalam perencanaan jaringan air bersih 

PAMSIMAS pada 6 desa yang ada di Kabupaten Klaten. Peranan instansi terkait 

sangat diperlukan terutama pemerintah desa yang akan dibangun jaringan air 

bersih Pamsimas dan PAMSIMAS Kabupaten Klaten. Data sekunder dari 

pemerintah desa dan PAMSIMAS Kabupaten Klaten yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Jumlah penduduk 

Data jumlah penduduk diperlukan untuk mengetahui berapa banyak penduduk 

yang telah menjadi pelanggan atau terlayani oleh jaringan serta berapa banyak 

penduduk yang belum terlayani. 

b. Peta Desa di mana daerah yang akan dibangun Jaringan Air Bersih Pamsimas. 

Peta jaringan merupakan data utama dengan fasilitas pendukung karena melalui 

peta jaringan yang ada akan mudah membuat perencanaan jaringan air bersih 

Pamsimas. 

c. Data sumber air 
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Sumber air yang dimanfaatkan layak dikonsumsi untuk masyarakat 

berdasarkan kualitas maupun kuantitasnya. 

d. Data perkembangan daerah 

Data perkembangan daerah / wilayah sangat dibutuhkan untuk perencanaan 

pengembangan pada waktu yang akan datang. 

e. Peta kontur wilayah data yang sangat penting berkaitan dengan analisis 

jaringan air bersih. 

f. Data pelanggan/ masyarakat yang akan memanfaatkan jaringan air bersih 

Pamsimas sangat diperlukan yang berkaitan dengan data kebutuhan air penting 

untuk mengetahui banyaknya air yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. 

3.   Analisis dan pengelolaan data: analisis dan pengelolaan data dilakukan 

berdasarkan data sekunder dan primer yang telah diperoleh dari hasil survey di 

lapangan. Melalui tahapan ini diharapkan diperoleh data yang akurat sebagai 

pemecahan masalah yang tepat. Analisis yang dilakukan meliputi, melakukan 

survey dan mencatat jumlah penduduk yang akan menjadi pelanggan pada 

jaringan air bersih Pamsimas. Melakukan pengukuran di lapangan pada lokasi 

reservoir ke tampungan yang rencana akan dibangun kemudian ke pelanggan. 

Merencanakan jaringan air bersih Pamsimas dengan menggunakan Software 

Waternet.  

 

4. Pemecahan masalah: dari hasil analisis dan pengolahan data yang ada, maka 

selanjutnya dilaksanakan tahap pemecahan masalah. Pemecahan masalah 

dilakukan dengan melakukan simulasi hasil perencanaan jaringan air bersih 

tersebut. Jika hasil simulasi menunjukkan warna hijau menunjukkan jaringan air 

bersih tersebut sudah layak untuk di gunakan di lapangan dengan melihat dari 

efisiensi biaya dari pembangunan jaringan air bersih Pamsimas tersebut. 

 

5. Hasil Pembahasan: hasil pembahasan merupakan hubungan atau yang didapat 

dari data-data yang telah dianalisis dan dapat diterangkan dengan tabel, grafik 

atau gambar kemudian temuan-temuan yang didapat dibahas dalam kerangka 

teoritis. 

 

6. Tahap Analisis dan Pengolahan Data 

Dari hasil pengumpulan data dilanjutkan dengan tahap analisa melalui indikator 

teknis maupun kinerja berdasarkan KepmenDagri Nomor 47 tahun 1999, hal 

tersebut diantaranya dengan analisis teknis dilaksanakan berdasarkan data 

sekunder yang telah diperoleh dan dilakukan dengan menggunakan Software 

WaterNet Beta 5 Versi 15 dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Merencanakan jaringan air bersih Pamsimas dengan memasukkan data 

penduduk yang dilayani, besarnya tampungan yang akan dibangun, diameter 

pipa,  jenis pipa, panjang pipa,  kekasaran pipa, kebutuhan tiap Node, fluktuasi 

kebutuhan, data tangki dan elevasi, dan jika menggunakan pompa untuk 

pendistribusiannya maka, dikaji juga jenis pompa dan asesoris pendukung 
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lainnya, sehingga aplikasi Software WaterNet dapat bekerja sesuai dengan 

fungsinya. 

2. Kemudian melakukan running pada jaringan yang sudah jadi, jika hasil 

running tersebut menunjukkan warna hijau maka jaringan air bersih tersebut 

dapat mengalirkan air lancar sampai ke pelanggan dengan memperhatikan 

nilai ekonomis dan infestasinya berdasarkan pertimbangan dan kriteria 

optimalisasi jaringan. 

3. Hal terakhir yaitu membuat kesimpulan dan saran dari perencanaan jaringan 

air bersih Pamsimas yang sudah direncanakan tadi dengan berbagai 

pertimbangan yaitu pertimbangan ekonomis dan pertimbangan teknis, yang 

mengacu pada kriteria atau standar yang berlaku sehingga dapat melayani 

kebutuhan air bersih masyarakat secara berkesinambungan. 

 

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

5.1 Simulasi dan Rancangan Jaringan Pamsimas di Enam Desa 

Berdasarkan data yang didapat dari Disperwaskim dan Pemerintah 6 Desa Kabupaten 

Klaten beserta pihak yang terkait dengan pembangunan PAMSIMAS, maka rencana 

jaringan distribusi air bersih dapat dilakukan dengan menggunakan software 

WaterNet Beta 3 Versi 15. Untuk mempermudah mensimulasikan jaringan yang akan 

dibuat, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

5.1.1 Mengukur Jarak Jaringan  

 Untuk mengetahui jarak jaringan yang akan direncanakan saluran air bersih, maka 

harus dilakukan pengukuran jarak, untuk mengetahui panjang pipa yang akan 

digunakan dalam perencanaan jaringan. Dalam hal ini peneliti menggunakan aplikasi 

yang digunakan untuk mengukur jarak yaitu Google Earth. 

5.1.2 Menggambar Skema Jaringan Pipa  

 Berdasarkan data yang  diperoleh dari hasil mengukur jarak, maka langkah 

selanjutnya yaitu mensimulasikan jaringan pipa menggunakan program WaterNet 

Beta 3 Versi 15. Jaringan pipa Pamsimas dari ke enam desa seperti pada Gambar 5.1 

di bawah ini. 
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Gambar 5.1 Rencana Jaringan Pamsimas enam desa di Kabupaten Klaten 

 

 

 

 

D E 

F Keterangan Gambar 5.1 

A = Rencana Jaringan Pamsimas Desa Jetis, 
Karangnongko 

B = Rencana Jaringan Pamsimas Desa Kranggan, 
Polanharjo 

C = Rencana Jaringan Pamsimas Desa Bolali, 
Wonosari 

D = Rencana Jaringan Pamsimas Desa Gentan, 
Gantiwarno 

E = Rencana Jaringan Pamsimas Desa Kebonalas, 
Manisrenggo 

F = Rencana Jaringan Pamsimas Desa Tijayan, 
Manisrenggo 
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5.1.3 Kebutuhan Air (Demand) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari enam pemerintah desa, yaitu Desa Jetis 

Kecamatan Karangnongko, Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo, Desa Bolali 

Kecamatan Wonosari, Desa Gentan Kecamatan Gantiwarno, Desa Kebonalas dan 

Desa Tijayan Kecamatan Manisrenggo   Kabupaten Klaten, total kebutuhan air bersih 

yang mendapatkan jaringan distribusi daerah pelayanan dapat ditunjukkan pada 

Tabel 5.1.  

Tabel 5.1. TOTAL KEBUTUHAN AIR PADA 6 DESA 

KABUPATEN KLATEN 

NO Nama Desa 
JUMLAH DEMAND 

(l/dt) 

Demand 

(m3/hari) SAMBUNGAN 

1 Jetis 168 0.5980 51.664 

2 Kranggan 156 0.8928 77.140 

3 Bolali 140 0.5093 44.000 

4 Gentan 254 0.8966 77.464 

5 Kebonalas 150 0.8681 75.000 

6 Tijayan 80 0.2778 24.000 

 

Untuk memperhitungkan kebutuhan air masing masing titik, maka perlu menentukan 

kebutuhan air harian maksimum dan kebutuhan air jam maksimum dengan kebutuhan 

rata-rata. Sebagai contoh perhitungan kebutuhan air untuk Desa Jetis Kecamatan 

Karangnongko sebagai berikut:              

Kebutuhan orang per hari yaitu sebesar 60lt/org/hari 

Penduduk yang menyalur (166 x 5) = 830 jiwa 

Kebutuhan harian (830 x 60)/1000 = 49.8 m³/hari 

Kebutuhan Masjid (1000/1000) = 1m³/hari 

Kebutuhan kantor Desa: (0.01x24x60x60)/1000 =0.864m³/hari 

Total kebutuhan = 51.66 m³/hari dibulatkan menjadi 52 m³/hari 

Berdasarkan perhitungan di atas jumlah keseluruhan kebutuhan air yang dipenuhi di 

Desa Jetis sebesar 52 m³/hari. 
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5.1.4 Fluktuasi Kebutuhan Air  

 Untuk mengetahui kebutuhan air masing-masing titik (node), maka perlu 

menentukan kebutuhan air harian maksimum dan kebutuhan air jam maksimum 

dengan referensi kebutuhan rata-rata. Sebagai standar untuk memudahkan dalam 

merancang kebutuhan yang bervariasi air bersih seperti yang tertera pada (tabel). 

Selain perbedaan kebutuhan air bersih antara satu titik dengan titik yang lain, maka 

harus menyesuaikan dengan kebutuhan air yang digunakan oleh masyarakat. 

Tabel 5.2 Fluktuasi kebutuhan per jam 

Jam 
Koefisien 

Fluktuasi 

Demand 

Per Jam 

01.00 0.53  1.14 

02.00 0.45  0.97 

03.00 0.40  0.86 

04.00 0.40  0.86 

05.00 0.45  0.97 

06.00 0.62  1.33 

07.00 0.90  1.94 

08.00 1.40  3.01 

09.00 1.30  2.80 

10.00 1.25  2.69 

11.00 1.20  2.58 

12.00 1.20  2.58 

13.00 1.20  2.58 

14.00 1.25  2.69 

15.00 1.30  2.80 

16.00 1.30  2.80 

17.00 1.42  3.06 

18.00 1.50  3.23 

19.00 1.55  3.34 

20.00 1.40  3.01 

21.00 1.10  2.37 

22.00 0.75  1.61 

23.00 0.60  1.29 

24.00 0.53  1.14 

  24.00  51.66 

Sumber: hasil perhitungan 
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Dari hasil yang ditunjukkan pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa variasi waktu 

perubahan koefisien fluktuasi harian dengan kebutuhan puncaknya yaitu 3.34m³.Dan 

ditunjukan dengan diagram grafik seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Grafik Fluktuasi kebutuhan per jam 

5.1.5 Simulasi Jaringan Pipa Distribusi 

Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa kondisi aliran berubah tersebut sudah berjalan 

dengan lancar, hal ini dapat ditunjukan pada hasil running yang menunjukkan warna 

hijau, hal ini dapat ditunjukkan pada simulasi dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5.3. a. Running aliran berubah Desa Jetis Karangnongko 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jam Demand Per Jam

10 



page 14 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. b. Running aliran berubah Desa Kranggan Polanharjo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.3. c. Running aliran berubah Desa Bolali Wonosari 
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 Gambar 5.3. d. Running aliran berubah Desa Gentan Gantiwarno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. e. Running aliran berubah Desa Kebonalas Manisrenggo 
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Gambar 5.3. f. Running aliran berubah Desa Tijayan Manisrenggo 

Dari enam gambar jaringan air bersih PAMSIMAS di atas menunjukkan jaringan 

berwarna hijau yang artinya distribusi jaringan air bersih tersebut mengalir lancar ke 

pelanggan atau masyarakat yang rumahnya paling jauh dalam rangka pemenuhan air 

bersih.  

VI. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dari  hasil didapatkan untuk kebutuhan berdasarkan perhitungan di atas jumlah 

keseluruhan kebutuhan air yang harus dipenuhi di enam desa di Kabupaten Klaten 

yaitu, Desa Jetis Karangnongko sebesar 52 m³/hari, Desa Kranggan Polanharjo 

sebesar 71,14 m³/hari, Desa Bolali Wonosari sebesar 44 m³/hari, Desa Gentan 

Gantiwarno sebesar 77,47 m³/hari, Desa Kebonalas Manisrenggo sebesar 75 

m³/hari, serta Desa Tijayan Manisrenggo sebesar 24 m³/hari. 

2. Jaringan air bersih yang direncanakan berjalan dengan lancar sampai kepada 

pelanggan terjauh rumahnya dengan ditunjukkan warna hijau pada running 

software waternet di mana tekanan air terendah pada aliran kurang dari 10m. 
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Abstract 

 

 Water is a very important need for living things. Klaten Regency is famous for its springs, but not 

all of its groundwater can be consumed for drinking and cooking needs. There are 6 villages in Klaten 

Regency whose groundwater cannot be consumed because the content of lime, iron, and manganese 

exceeds the drinking water required by the drinking water quality standard according to the RI 

Minister of Health No. 907. The villages include: Jetis Village, Kranggan Village, Desa Bolali, 

Gentan Village, Kebonalas Village, and Tijayan Village. The village government in collaboration 

with PAMSIMAS Klaten Regency proposed the construction of a clean water network in the 6 

villages. For this reason, it is necessary to have a Clean Water Network Planning at six location 

points in six villages in Klaten Regency that is effective and efficient. This study aims to determine 

the planning of a good and efficient PAMSIMAS clean water network using the Waternet Beta 3 

application version 15. From the results of the analysis, it was found that the need for clean water in 

six villages, among others: Jetis Karangnongko Village, 52 m3/day with 168 connections, Kranggan 

Village Polanharjo is 77.14 m3/day with 156 connections, Bolali Wonosari Village is 140 m3/day 

with 140 connections, Gentangantiwarno Village is 77.46 m3/day with 254 connections, Kebonalas 

Manisrenggo Village is 75 m3/day the number of connections is 150, and the village of Tijayan 

Manisrenggo is 24 m3/day with the number of connections 80. The results of running the Waternet 

software show a green color which means that the planned clean water network is running smoothly 

with the lowest water pressure at a flow of less than 10 m. 

 

Keywords: clean water, conections, network planning, village 

 

Abstrak 

 

Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang sangat utama. Kabupaten Klaten terkenal dengan 

mata airnya, tetapi tidak semua air tanahnya bisa dikonsumsi untuk air minum dan kebutuhan 

memasak. Ada 6 desa di Kabupaten Klaten yang merupakan air tanahnya tidak dapat dikonsumsi 

karena kandungan kapur, besi, dan mangan melebihi dari air minum yang dipersyaratkan pada 

standar kualitas air minum menurut MENKES RI No 907. Desa tersebut antara lain: Desa Jetis, 

Desa Kranggan, Desa Bolali, Desa Gentan, Desa Kebonalas, dan Desa Tijayan. Pihak pemerintah 

desa bekerjasama dengan PAMSIMAS Kabupaten Klaten mengajukan pembangunan jaringan air 

bersih pada 6 desa tersebut. Untuk itu perlu adanya Perencanaan Jaringan Air Bersih pada enam 

titik lokasi pada enam desa di Kabupaten Klaten yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui perencanaan jaringan air bersih PAMSIMAS yang baik dan efisien dengan 

menggunakan aplikasi Waternet Beta 3 versi 15. Dari hasil analisis didapatkan kebutuhan air bersih 
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pada enam desa antara lain: Desa Jetis Karangnongko sebesar 52 m3/hari dengan jumlah 

sambungan 168, Desa Kranggan Polanharjo sebesar 77,14 m3/hari dengan jumlah sambungan 156, 

Desa Bolali Wonosari sebesar 140 m3/hari dengan jumlah sambungan 140, Desa Gentan 

Gantiwarno sebesar 77,46 m3/hari dengan jumlah sambungan 254, Desa Kebonalas Manisrenggo 

sebesar 75 m3/hari dengan jumlah sambungan 150, dan Desa Tijayan Manisrenggo sebesar 24 

m3/hari dengan jumlah sambungan 80. Dari hasil running software Waternet menunjukkan warna 

hijau yang berarti jaringan air bersih yang direncanakan berjalan dengan lancar dengan tekanan 

air terendah pada aliran kurang dari 10 m.   

Kata kunci: air bersih; sambungan; perencanaan jaringan; desa. 

 

 

1. Pendahuluan 

Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang sangat utama, baik itu tumbuhan, hewan, maupun 

manusia. Ketersediaan air di bumi ini semakin lama semakin berkurang dikarenakan kurangnya 

perhatian manusia terhadap alam. Kabupaten Klaten secara geografis terletak di antara 110°30'-

110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 

655,56 km². Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta Kabupaten Magelang dan 

di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 

tiga dataran yakni Sebelah Utara Dataran Lereng Gunung Merapi, Sebelah Timur Membujur Dataran 

Rendah, sebelah Selatan Dataran Gunung Kapur. Menurut topografi Kabupaten Klaten terletak di 

antara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas 

permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, 

wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan (Wikipedia, 24 Januari 2021). Melihat keadaan 

alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air, 

maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil 

kapur, batu kali, dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. Meskipun Kabupaten Klaten terkenal 

dengan mata airnya, tetapi tidak semua air tanahnya bisa dikonsumsi untuk air minum dan kebutuhan 

memasak. Ada 6 desa di Kabupaten Klaten yang merupakan air bersihnya kurang memenuhi jika 

dikonsumsi. Ada yang mengandung kapur, besi, dan mangan, di mana kadar yang dikandungnya 

melebihi dari air minum yang dipersyaratkan pada standar kualitas air minum menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan RI Nomor/907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan 

Kualitas Air Minum. Desa tersebut antara lain yaitu Desa Gentan, Desa Tijayan, Desa Kebonalas, 

Desa Jetis, Desa Kranggan, dan Desa Bolali. Dari 6 desa tersebut hamper semua air sumurnya tidak 

bisa dikonsumsi, untuk itu pihak pemerintah desa bekerjasama dengan PAMSIMAS Kabupaten 

Klaten mengajukan untuk dibangun jaringan air bersih pada 6 desa tersebut. PAMSIMAS 

(Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah pelayanan penyediaan air minum 

dan sanitasi bagi masyarakat, program ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan air bersih dan air 

minum bagi masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana air dan sanitasi yang baik memberi 

dampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari 

usaha untuk mendapatkan air dan sanitasi yang baik. Program Pamsimas bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat 

berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan adanya Pamsimas, diharapkan 

mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan 

penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung 

pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengurusutamaan dan perluasan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunungkidul
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magelang
file:///D:/A_PRIBADI/Ratnanik.wa_Internal%20Penelitian/Penelitian%20Jar%20Air%20Bersih%20Ratnanik.wa@unwidha.ac.id/PenelitianPAMSIMAS_KLATEN21/Kabupaten%20Boyolali
https://id.wikipedia.org/wiki/Topografi
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pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Jaringan pelayanan air bersih PAMSIMAS pun 

belum menjangkau ke 6 desa ini. Untuk itu dibutuhkan Perencanaan Jaringan Air Bersih pada 

Enam Titik Lokasi pada Enam Desa di Kabupaten Klaten yang efektif dan efisien agar dalam 

pembangunan jaringan air bersih 6 desa tersebut dapat berjalan lancar dan mampu memenuhi 

kebutuhan air bersih masyarakat ke 6 desa tersebut.  

Triastuti, M. et all (2013) dalam penelitiannya diambil kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan 

program PAMSIMAS di lingkungan permukiman Kecamatan Mijen saat ini dapat dikategorikan 

baik. Dari 68 responden, sebagian besar mengatakan bahwa setelah adanya program PAMSIMAS, 

masyarakat merasa adanya peningkatan akses terhadap sarana air bersih, dimana sebanyak 55.9% 

masyarakat mengaku mengatakan mudah mendapatkan air bahkan 29.4% dari responden mengatakan 

sangat mudah. 

Maukari, am, et all (2016) pada penelitiannya mengambil kesimpulan bahwa pengukuran debit pada 

sumber air dilakukan secara langsung di lapangan pada puncak kemarau dengan menggunakan 

metode volumetrik diperoleh Q = 0,991 ltr/dtk. perhitungan perkembangan penduduk dan hasil 

proyeksi jumlah penduduk Dusun IV, Desa Nunusunu pada tahun 2034jumlah penduduk menjadi 

1337 orang. Kebutuhan penduduk akan air bersih pada tahun rencana adalah 0,712 ltr/dtk, dengan 

demikian sumber Air Oe Paleo mampu memenuhi kebutuhan air di Desa Nunusunu untuk 20 tahun 

ke depan. 

Eviyani (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa debit rencana yang disalurkan ke Desa 

Jlamprang sebesar 6.23 lt/detik dari reservoir mampu memenuhi kebutuhan air bersih sampai tahun 

2033 dengan perencanaan jaringan pipa distribusi sepanjang ± 3, 5 km menggunakan pipa jenis PVC 

dengan besarnya diameter pipa disesuaikan dengan kebutuhan aliran debit serta perencanaan jaringan 

air bersih ini sangat membantu masyarakat desa Jlamprang yang sebelumnya mengambil air dari 

PDAM.  

 

2. Metode Penelitian 

Pada tahap persiapan penelitian ini disusun hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

3. Studi Pustaka, mengumpulkan dan mempelajari literature serta teori-teori yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 

4. Pengumpulan data: Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang 

akan digunakan dalam perencanaan jaringan air bersih PAMSIMAS pada 6 desa yang ada di 

Kabupaten Klaten. Peranan instansi terkait sangat diperlukan terutama pemerintah desa yang 

akan dibangun jaringan air bersih Pamsimas dan PAMSIMAS Kabupaten Klaten. Data sekunder 

dari pemerintah desa dan PAMSIMAS Kabupaten Klaten yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

g. Data Jumlah penduduk 

 Data jumlah penduduk diperlukan untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang telah 

menjadi pelanggan atau terlayani oleh jaringan serta berapa banyak penduduk yang belum 

terlayani. 

h. Peta Desa di mana daerah yang akan dibangun Jaringan Air Bersih Pamsimas. 

 Peta jaringan merupakan data utama dengan fasilitas pendukung karena melalui peta 

jaringan yang ada akan mudah membuat perencanaan jaringan air bersih Pamsimas. 

i. Data sumber air 

 Sumber air yang dimanfaatkan layak dikonsumsi untuk masyarakat berdasarkan kualitas 

maupun kuantitasnya. 

j. Data perkembangan daerah 
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 Data perkembangan daerah/wilayah sangat dibutuhkan untuk perencanaan 

pengembangan pada waktu yang akan datang. 

k. Peta kontur wilayah data yang sangat penting berkaitan dengan analisis jaringan air bersih. 

l. Data pelanggan/ masyarakat yang akan memanfaatkan jaringan air bersih Pamsimas 

sangat diperlukan yang berkaitan dengan data kebutuhan air penting untuk mengetahui 

banyaknya air yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. 

3.  Analisis dan pengelolaan data: analisis dan pengelolaan data dilakukan berdasarkan data 

sekunder dan primer yang telah diperoleh dari hasil survey di lapangan. Melalui tahapan ini 

diharapkan diperoleh data yang akurat sebagai pemecahan masalah yang tepat. Analisis yang 

dilakukan meliputi, melakukan survey dan mencatat jumlah penduduk yang menjadi pelanggan 

pada jaringan air bersih Pamsimas. Melakukan pengukuran di lapangan pada lokasi reservoir ke 

tampungan yang rencana dibangun kemudian ke pelanggan. Merencanakan jaringan air bersih 

Pamsimas dengan menggunakan Software Waternet.  

b. Pemecahan masalah: dari hasil analisis dan pengolahan data yang ada, maka selanjutnya 

dilaksanakan tahap pemecahan masalah. Pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan 

simulasi hasil perencanaan jaringan air bersih tersebut. Jika hasil simulasi menunjukkan 

warna hijau menunjukkan jaringan air bersih tersebut sudah layak untuk di gunakan di 

lapangan dengan melihat dari efisiensi biaya dari pembangunan jaringan air bersih Pamsimas 

tersebut. 

c. Hasil Pembahasan: hasil pembahasan merupakan hubungan atau yang didapat dari data-

data yang telah dianalisis dan dapat diterangkan dengan tabel, grafik atau gambar kemudian 

temuan-temuan yang didapat dibahas dalam kerangka teoritis. 

d. Tahap Analisis dan Pengolahan Data 

 Dari hasil pengumpulan data dilanjutkan dengan tahap analisa melalui indikator teknis 

maupun kinerja berdasarkan KepmenDagri Nomor 47 tahun 1999, hal tersebut diantaranya 

dengan analisis teknis dilaksanakan berdasarkan data sekunder yang telah diperoleh dan 

dilakukan dengan menggunakan Software WaterNet Beta 5 Versi 15 dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Merencanakan jaringan air bersih Pamsimas dengan memasukkan data penduduk yang 

dilayani, besarnya tampungan yang akan dibangun, diameter pipa,  jenis pipa, panjang 

pipa,  kekasaran pipa, kebutuhan tiap Node, fluktuasi kebutuhan, data tangki dan elevasi, 

dan jika menggunakan pompa untuk pendistribusiannya maka, dikaji juga jenis pompa 

dan asesoris pendukung lainnya, sehingga aplikasi Software WaterNet dapat bekerja 

sesuai dengan fungsinya. 

2. Kemudian melakukan running pada jaringan yang sudah jadi, jika hasil running tersebut 

menunjukkan warna hijau maka jaringan air bersih tersebut dapat mengalirkan air lancar 

sampai ke pelanggan dengan memperhatikan nilai ekonomis dan infestasinya 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria optimalisasi jaringan. 

Hal terakhir yaitu membuat kesimpulan dan saran dari perencanaan jaringan air bersih Pamsimas 

yang sudah direncanakan tadi dengan berbagai pertimbangan yaitu pertimbangan ekonomis dan 

pertimbangan teknis, yang mengacu pada kriteria atau standar yang berlaku sehingga dapat melayani 

kebutuhan air bersih masyarakat secara berkesinambungan.  
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Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Klaten 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Simulasi dan Rancangan Jaringan Pamsimas di Enam Desa 

Berdasarkan data yang didapat dari Disperwaskim dan Pemerintah 6 Desa Kabupaten Klaten beserta 

pihak yang terkait dengan pembangunan PAMSIMAS, maka rencana jaringan distribusi air bersih 

dapat dilakukan dengan menggunakan software WaterNet Beta 3 Versi 15. Untuk mempermudah 

mensimulasikan jaringan yang dibuat, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

3.1.1 Mengukur Jarak Jaringan  

Untuk mengetahui jarak jaringan yang akan direncanakan saluran air bersih, maka harus dilakukan 

pengukuran jarak, untuk mengetahui panjang pipa yang akan digunakan dalam perencanaan jaringan. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan aplikasi yang digunakan untuk mengukur jarak yaitu Google 

Earth. 

3.1.2 Menggambar Skema Jaringan Pipa  

Berdasarkan data yang  diperoleh dari hasil mengukur jarak, maka langkah selanjutnya yaitu 

mensimulasikan jaringan pipa menggunakan program WaterNet Beta 3 Versi 15. Jaringan pipa 

Pamsimas dari ke enam desa seperti pada Gambar 2. sampai dengan Gambar 7.  Di bawah ini.  
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Gambar 3. Jaringan Air Bersih Desa Kranggan, 

Polanharjo, Klaten 

 

 

Gambar 2. Jaringan Air Bersih Desa Jetis, Karangnongko, Klaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jaringan Air Bersih Desa Bolali, Wonosari, Klaten 
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Gambar 5. Jaringan Air Bersih Desa Gentan, Gantiwarno, Klaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Jaringan Air Bersih Desa Kebonalas, Manisrenggo, Klaten 
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Gambar 7. Jaringan Air Bersih Desa Tijayan, Manisrenggo, Klaten 

 

 

3.1.3 Kebutuhan Air (Demand) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari enam pemerintah desa, yaitu Desa Jetis Kecamatan 

Karangnongko, Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo, Desa Bolali Kecamatan Wonosari, Desa 

Gentan Kecamatan Gantiwarno, Desa Kebonalas dan Desa Tijayan Kecamatan Manisrenggo   

Kabupaten Klaten, total kebutuhan air bersih yang mendapatkan jaringan distribusi daerah pelayanan 

dapat ditunjukkan pada Tabel 5.1. 

 

Tabel. 1 Total Kebutuhan Air Pada 6 Desa di Kabupaten Klaten 

NO Nama Desa 
JUMLAH DEMAND 

(l/dt) 

Demand 

(m3/hari) SAMBUNGAN 

1 Jetis 168 0.5980 51.664 

2 Kranggan 156 0.8928 77.140 

3 Bolali 140 0.5093 44.000 

4 Gentan 254 0.8966 77.464 

5 Kebonalas 150 0.8681 75.000 

6 Tijayan 80 0.2778 24.000 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Untuk memperhitungkan kebutuhan air masing masing titik, maka perlu menentukan 

kebutuhan air harian maksimum dan kebutuhan air jam maksimum dengan kebutuhan rata-

rata. Sebagai contoh perhitungan kebutuhan air untuk Desa Jetis Kecamatan Karangnongko 

sebagai berikut:              

Kebutuhan orang per hari yaitu sebesar 60lt/org/hari 

Penduduk yang menyalur (166 x 5) = 830 jiwa 

Kebutuhan harian (830 x 60)/1000 = 49.8 m³/hari 

Kebutuhan Masjid (1000/1000) = 1m³/hari 

Kebutuhan Kantor Desa: (0.01x24x60x60)/1000 =0.864m³/hari 

Total kebutuhan = 51.66 m³/hari dibulatkan menjadi 52 m³/hari 

Berdasarkan perhitungan di atas jumlah keseluruhan kebutuhan air yang dipenuhi di Desa 

Jetis sebesar 52 m³/hari. 
 

3.1.4 Fluktuasi Kebutuhan Air  

Untuk mengetahui kebutuhan air masing-masing titik (node), maka perlu menentukan kebutuhan air 

harian maksimum dan kebutuhan air jam maksimum dengan referensi kebutuhan rata-rata. Sebagai 

standar untuk memudahkan dalam merancang kebutuhan yang bervariasi air bersih seperti yang 

tertera pada (tabel). Selain perbedaan kebutuhan air bersih antara satu titik dengan titik yang lain, 

maka harus menyesuaikan dengan kebutuhan air yang digunakan oleh masyarakat. 
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Tabel. 2 Fluktuasi kebutuhan per jam 

Jam Koefisien Fluktuasi Demand Per Jam 

01.00 0.53  1.14 

02.00 0.45  0.97 

03.00 0.40  0.86 

04.00 0.40  0.86 

05.00 0.45  0.97 

06.00 0.62  1.33 

07.00 0.90  1.94 

08.00 1.40  3.01 

09.00 1.30  2.80 

10.00 1.25  2.69 

11.00 1.20  2.58 

12.00 1.20  2.58 

13.00 1.20  2.58 

14.00 1.25  2.69 

15.00 1.30  2.80 

16.00 1.30  2.80 

17.00 1.42  3.06 

18.00 1.50  3.23 

19.00 1.55  3.34 

20.00 1.40  3.01 

21.00 1.10  2.37 

22.00 0.75  1.61 

23.00 0.60  1.29 

24.00 0.53  1.14 

  24.00  51.66 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Dari hasil yang ditunjukkan pada Tabel. 2 dapat dilihat bahwa variasi waktu perubahan koefisien 

fluktuasi harian dengan kebutuhan puncaknya yaitu 3.34m³. Dan ditunjukan dengan diagram grafik 

seperti dibawah ini.  
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Gambar 8. Grafik Fluktuasi kebutuhan per jam 

 

3.1.5 Simulasi Jaringan Pipa Distribusi 

Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa kondisi aliran berubah tersebut sudah berjalan dengan lancar, 

hal ini dapat ditunjukan pada hasil running yang menunjukkan warna hijau, hal ini dapat ditunjukkan 

pada simulasi dibawah ini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Running aliran berubah Desa Jetis Karangnongko 
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Gambar 10. Running aliran berubah Desa Kranggan Polanharjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Running aliran berubah Desa Bolali Wonosari 
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Gambar 12. Running aliran berubah Desa Gentan Gantiwarno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Running aliran berubah Desa Kebonalas Manisrenggo 
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Gambar 14. Running aliran berubah Desa Tijayan Manisrenggo 

 

Dari enam gambar jaringan air bersih PAMSIMAS di atas menunjukkan jaringan berwarna hijau 

yang artinya distribusi jaringan air bersih tersebut mengalir lancar ke pelanggan atau masyarakat 

yang rumahnya paling jauh dalam rangka pemenuhan air bersih. 

 

 

4. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas didapatkan untuk kebutuhan berdasarkan perhitungan di 

atas jumlah keseluruhan kebutuhan air yang harus dipenuhi di enam desa di Kabupaten Klaten yaitu, 

Desa Jetis Karangnongko sebesar 52 m³/hari, Desa Kranggan Polanharjo sebesar 71,14 m³/hari, Desa 

Bolali Wonosari sebesar 44 m³/hari, Desa Gentan Gantiwarno sebesar 77,47 m³/hari, Desa Kebonalas 

Manisrenggo sebesar 75 m³/hari, serta Desa Tijayan Manisrenggo sebesar 24 m³/hari. Jaringan air 

bersih yang direncanakan berjalan dengan lancar sampai kepada pelanggan terjauh rumahnya dengan 

ditunjukkan warna hijau pada running software waternet di mana tekanan air terendah pada aliran 

kurang dari 10m. 
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