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Setelah mengikuti sesi pembekalan ini peserta dapat: 

1. Menjelaskan cara akses website NUWSP untuk mendapatkan data dan 
informasi kegiatan NUWSP

2. Melakukan pengisian format dan input data pada Aplikasi tentang 
progres pelaksanaan kegiatan NUWSP

3. Menyebutkan kebutuhan data, proses dan koordinasi pengumpulan 
data untuk perhitungan Self Assesment Toolkit (SAT) 

4. Melakukan input data dan perhitungan SAT dengan menggunakan 
aplikasi 
    

                                           WAKTU: 3 Jam Pelajaran = 3 x 45 menit



1.   PENGENALAN WEBSITE NUWSP
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Website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang 
terangkum di dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di 

dalam WWW (World Wide Web) dan tentunya terdapat di dalam Internet. 

Domain merupakan alamat/nama yang digunakan untuk mengakses website 
dalam hal ini seperti memudahkan orang menemukan alamat. Website 
dibuat untuk dapat diakses secara luas melalui sebuah browser perambahan 
menggunakan URL (Uniform Resource Locator). URL yang untuk kegiatan 
NUWSP adalah http://www.nuwsp.com. 

Pada pelaksanaan kegiatan NUWSP telah di susun website dengan 
kondisi saat ini sudah di publikasi serta dapat diakses oleh para pelaku dan 
stakeholder. Dalam website NUWSP selain sebagai publikasi informasi juga 
ada beberapa aplikasi yang tersedia, salah satu aplikasi yang sudah dapat di 
pergunakan adalah Self Assesment Toolkit (SAT) sedangkan untuk aplikasi 
yang lain dalam proses pengembangan.  Beberapa aplikasi yang dapat 
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untuk mengirikan data dengan hasil secara real time serta bisa di lihat pada 
website.  

Salah satu fungsi website yang paling utama yaitu sebagai sumber berbagai 
informasi. Website NUWSP adalah tempat mencari sesuatu informasi 
kegiatan NUWSP, fungsi dari website NUWSP antara lain:

	 	Sarana publikasi kegiatan
	 	Sebagai media transparansi
	 	Sebagai media pembelajaran 
	 	Sebagai tools pengendalian dan monitoring

1.1 
Fungsi Website



Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)

Dashboard adalah suatu media untuk menampilkan informasi penting yang 
diperlukan dalam satu layar (single screen), Dalam dashboard biasanya 
menampilkan informasi secara ringkas berupa grafik dan tabel diharapkan 
user dengan mudah mendapatkan informasi.

Gambar 1.1 Tampilan Halaman Depan  NUWSP

1.2.
Dashboard
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Pada dashboard website NUWSP diatas terdapat menu dan sub menu yang 
dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Menu Dashboard NUWSP
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·	 Menu Home: Berfungsi kembali ke halaman depan
·	 Menu Agenda: Berisi informasi kegiatan NUWSP baik yang sudah dilakukan 

maupun yang baru direncanakan
·	 Menu Profile:Berisi informasi umum tentang proyek NUWSP
·	 Menu Link Terkait: Berisi link website instansi maupun lembaga yang 

berkaitan dengan kegiatan NUWSP
·	 Menu Kontak Kami: Berisi layanan pengaduan yang berkaitan dengan 

NUWSP
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·	 Menu Dokumen Digital : Pada menu ini ada sub menu sebagai berikut :
o Sub Menu Dokumen : Berisi semua dokumen ke proyekan NUWSP 

(Project Management Manual (PMM), Laporan Kinerja PDAM, Perhitungan 
SAT) 

o Sub Menu Perpustakaan: Berisi dokumentasi kegiatan workshop yang 
telah dilaksanakan oleh NUWSP 

o Sub Menu Artikel: Berisi tentang Peraturan dan Perundangan yang 
berkaitan dengan NUWSP

o Sub Menu Video: Berisi video kegiatan NUWSP yang telah di lakukan.
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·	 Menu Sistem Informasi:  Saat ini baru berisi aplikasi SAT dan ke depan akan 
lebih banyak aplikasi yang ada di dalam menu ini.

·	 Menu Forum:  Berisi ruang diskusi antar pelaku NUWSP 
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PENGENALAN WEBSITE NUWSP
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Format yang harus di input oleh FA sudah tersedia pada masing-masing 
materi. Materi MIS ini hanya menekankan data yang di kirimkan oleh FA 

harus lengkap, valid dan konsisten, maksudnya adalah :

·	 Lengkap: semua format harus terisi lengkap dan benar cara mengisinya
·	 Valid: data yang di laporkan harus sesuai dengan kondisi di lapangan
·	 Konsisten: data progres tidak boleh turun,  minimal sama dengan 

periode kemarin atau ada kenaikan

A. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh FA dan diiput ke MIS seperti sudah dijelaskan 
pada materi – materi sebelumnya didapat dari berbagai sumber. Pengumpulan 
data dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, 
yaitu:

2.  FORMAT INPUT DATA MIS

2.1
Data
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FORMAT INPUT DATA  MIS

a. Data Pengamatan (Observasi).
  Pengamatan atau peneliti lapangan ini adalah cara pengumpulan data 

dengan terjun langsung atau melihat langsung ke lapangan seperti data 
rona awal lingkungan.

b. Penelusuran Litelatur.
  Penelusuran litelatur atau laporan adalah cara pengumpulan data 

dengan menggunakan sebagaian ataupun semua data yang ada seperti 
data dari Laporan Bulanan PDAM.

c. Penggunaan Kuesioner.
  penggunaan Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan ataupun daftar isian terhadap objek 
yang diteliti, seperti cara kerja OP IPA atau data penapisan lingkungan.
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d. Wawancara.
  Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung 

mengadakan banyak pertanyaan kepada objek yang diteliti seperti 
pertanyaan kebutuhan pelatihan pada pegawai PDAM.

B. Pengiriman Data
a.  Data yang bersifat rutin akan disediakan aplikasi dan FA 

berkewajiban mengiputnya pada aplikasi 
b.  Data yang dilaporkan cukup sekali selama masa pendampingan 

maka FA dapat mengirimkan data tersebut ke RMAC.  Format 
yang digunakan adalah format excel yang selanjutnya akan di 
upload ke database server oleh TA MIS RMAC. 

c.  Data yang berupa gambar/foto kegiatan ke aplikasi MIS, akan di 
atur pada manual masing-masing aplikasi.
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Pada kegiatan NUWSP input data dapat dilakukan mulai dari FA, RMAC, 
TACT dan CMC tergantung sumber data berasal, untuk menjaga kelengkapan 
dan validitas data maka perlu di lakukan verifikasi secara berjenjang seperti 
diagram 2.1	SOP	Input	Data	dan	Verifikasi di halaman berikut:

Data yang masuk ke aplikasi MIS akan di verifikasi sebelum masuk ke server, 
FA melakukan input dan akan di verifikasi oleh TA MIS RMAC jika data sudah 
benar maka akan langsung di setujui (approve) dan masuk ke server jika data 
salah akan di kembalikan ke FA untuk di perbaiki.

2.2.
SOP Input 

Data dan 
Verifikasi
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2.3.                    
Identifikasi	dan	
Mitigasi Dampak
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Input Data MIS dan Perhitungan SAT PDAM 

  
PEMBEKALAN FA 10 

 

Diagram	2.1	SOP	Input	Data	dan	Verifikasi
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Setelah data MIS tersimpan pada server maka oleh sistem akan di buatkan 
report yang dapat di manfaatkan oleh para pelaku dan stakeholder sebagai 
berikut:

1.  Field Assistants dapat memanfaatkan data MIS sebagai tolok ukur 
kinerja lokasi dampingan.

2.  RMAC, TACT dan CMC, dapat menggunakan dengan data MIS sebagai 
alat monitoring progres dan mengetahui kendala masing-masing lokasi 
dampingan serta untuk di analisa sebagai bahan penyusunan laporan.

3.  CPMU dapat menggunakan data MIS untuk melakukan pemantauan 
kemajuan pekerjaan dan kendala serta sebagai bahan pengambilan 
keputusan.

4.  Stakeholder dapat menggunakan data MIS berdasarkan kebutuhan 
masing-masing.

2.3.
Pemanfaat 

Data MIS 
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Sebagai salah satu tools pengendalian FA dilapangan, maka disusunlah 
aplikasi absensi yang akan dilakukan oleh FA dalam satu hari dua kali absen 
yaitu pada pagi hari dan sore hari di kantor penugasan.

Untuk menggunakan absen online, maka FA harus download dahulu aplikasi 
pada Handphone masing-masing, jika pada handphone sudah terinstall 
aplikasi absen langkah selanjutnya adalah setting GPS. 

Setelah semua prosedur sudah dilakukan baru handphone dapat di pakai 
untuk melakukan absen secara online.

2.4.  
Aplikasi 
Absensi
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SOP Absensi FA:

a. RMAC menyusun Master Schedule kegiatan pendampingan NUWSP 
kepada Pemda/ PDAM/ DPIU.

b. FA menyusun rencana kerja harian berdasarkan master schedule yang 
telah disusun oleh RMAC.

c. Setiap hari kerja FA diwajibakan untuk melakukan Absensi online 
menggunakan aplikasi berbasis mobile application

d. FA melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan sesuai rencana 
kegiatan yang telah disusun.

17
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e. FA melakukan upload data/ berita acara/ foto kegiatan/ notulensi/ 

tulisan/ laporan melalui aplikasi maksimal 24 Jam setelah kegiatan di 
laksanakan.

f. RMAC melakukan verifikasi data dan kegiatan yang diupload oleh FA, 
hasil verifikasi data terpublish dalam SIM NUWSP, Jika ditemukan data 
yang salah/anomaly dan tidak valid maka RMAC memberikan feed back/
Catatan kepada FA untuk perbaikan.

g. Data yang telah diverifikasi oleh RMAC akan disimpan dalam SIM 
NUWSP dan terpublish di website NUWSP.
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2.5.
MIS Day

Pada pelaksanaan NUWSP di harapkan semua pelaporan berbasis data 
MIS, maka data MIS yang tersaji pada website harus betul-betul sudah valid. 
Untuk menjaga validitas data MIS, perlu di lakukan verifikasi dan validasi 
data oleh semua pelaku,  kegiatan tersebut kita beri nama MIS Day. 

Pelaksanaan MIS Day akan dilakukan secara periodik dan melibatkan 
semua pelaku NUWSP, khusus untuk FA saat pelaksanaan MIS Day wajib 
ikut semua karena sebagai sumber data awal.

Kegiatan MIS Day juga dapat digunakan untuk pelatihan aplikasi kepada FA, 
khususnya jika ada update aplikasi atau ada aplikasi baru.   

19
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3. PERHITUNGAN SAT
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Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan utuh tentang 
pengembangan SPAM yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka 

disusun instrumen perhitungan yang bisa dioperasionalkan secara mandiri 
oleh Pemerintah Daerah dan PDAM. Instrumen perhitungan tersebut; 
dinamakan SAT (self assessment toolkit).  Tujuan perhitungan SAT adalah 
untuk mengetahui capaian kinerja tahunan PDAM.

Perhitungan SAT mengakomodasi hasil penilaian kinerja yang diprakarsai 
oleh BPPSPAM, dan kapasitas pemerintah daerah yang tertuang dalam 
beberapa indikator terkait perencanaan dan kapasitas fiskal.  Kategori 
kapasitas fiskal Pemda meliputi: Sangat tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah. 

3.1  
Tujuan 
Perhitungan SAT
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Aplikasi SAT terdiri dari 7(tujuh) halaman yaitu:

1. SAMPUL, yang menerangkan tentang judul: Perangkat Penilaian Kinerja 
PDAM dan Pemda dan lembaga yang menyusunnya: ©2016 Economic 
Consulting Associates Ltd.

2. DAFTAR ISI, yang menerangkan tentang daftar kertas kerjanya, 
penjelasan, dan kunci/legenda yang digunakan.

3. PETUNJUK PENGISIAN, untuk PDAM dan Pemda, yang berisi tentang: 
Mengenal lembar pengisian, Lembar pengisian/pengubahan data dan 
Cara mengisi lembar INPUT yang terperinci 5(lima) hal dengan indicator 
masing-masing. 

4. INPUT, yang menerangkan tentang kolom-kolom untuk mengisi data 
SAT yang terperinci dalam 5(lima) hal dengan indikator masing-masing. 

3.2.
Perhitungan SAT

21
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5. KALKULASI, yang menerangkan tentang rumus perhitungan yang 

digunakan untuk perhitungan SAT. Halaman ini merupakan dapur untuk 
mengolah data sehingga hasilnya dapat tersaji dalam keluaran seperti 
yang diinginkan. 

6. OUTPUT/KELUARAN, yang menerangkan tentang hasil perhitungan 
dari masing-masing indikator dan  terpilah berdasarkan 5 hal perhitungan 
SAT. Dari halaman ini kita bisa mendapatkan informasi terperinci tentang 
PDAM dan Pemda, khususnya yang sesuai dengan instrumen SAT yang 
dipergunakan.  

7. RINGKASAN, yang menerangkan tentang ringkasan dari output 
perhitungan. Output disajikan lebih sederhana dan mudah untuk 
difaahami. Berisi tentang skor akhir keuangan, operasional, cakupan 
pelayanan dan klasifikasi PDAM menurut BPPSPAM. Dari halaman 
ini kita bisa mendapatkan informasi tentang kategori PDAM hasil 
perhitungan SAT. 
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Apabila akan melakukan perhitungan SAT maka, lembar pertama yang 
harus dicermati adalah lembar cara pengisian. Dalam lembar tersebut 
dijelaskan bahwa pada lembar input ada 5 (lima) hal yang akan dihitung 
secara berturutan: 

1. Kategorisasi PDAM menggunakan data dari laporan audit BPKP terakhir 
2. Cakupan Pelayanan menggunakan data dari laporan teknis bulanan 

PDAM yang terakhir
3. Operasional menggunakan data dari laporan teknis bulanan PDAM 

yang terakhir
4. Financial menggunakan data dari laporan keuangan bulanan PDAM 

yang terakhir
5. Pemerintah Daerah yang pengisiannya harus didiskusikan dengan 

Pemda setempat
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Masing-masing hal dirinci ke dalam beberapa indikator penilaian dengan 
tujuan untuk lebih memberikan kecermatan dalam melakukan penilaian. 

Klasifikasi hasil dari perhitungan SAT ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: PDAM 
Sakit, PDAM Kurang Sehat, PDAM Potensi Sehat, PDAM Sehat, dan PDAM 
Sehat Berkelanjutan.



Pelaksanaan perhitungan SAT menggunakan alat/ aplikasi yang 
didalamnya berisi tentang rincian 5 hal yang dijadikan indikator utama dan 

masing-masing juga dilengkapi indikator turunannya. Untuk memudahkan 
pelaksanaan perhitungan maka ada petunjuk penggisian pada masing-
masing baris isian. 

Untuk perhitungan dilakukan secara otomatis dengan rumus yang sudah 
disiapkan, sehingga proses memasukkan data dengan benar menjadi kunci 
keberhasilan pelaksanaan perhitungan SAT. 

4.  ALUR PROSES PERHItungAN SAT PDAM
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Diagram 4.1 Alur Perhitungan SAT
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Bila data akurat dan proses pengisian dilakukan dengan benar maka hasilnya 
akan akurat juga. Akhir dari proses aplikasi dilengkapinya dengan ringkasan 
hasil yang berupa kondisi masing-masing PDAM Kota/kabupaten. 

Untuk mempelajari form perhitungan SAT, harus dilihat langsung tabel yang 
digunakan dalam aplikasinya.

Langkah pertama, pastikan memasukkan 

A. Nama PDAM dan lokasi dengan benar (tulisan yang salah akan diproses 
secara juga oleh statistik)

B. Tanggal masukan (saat perhitungan dilakukan) 
C. Periode laporan yang digunakan (periode terakhir dimana data PDAM 

bulanan tersedia)

4.1. 
Form Perhitungan 

SAT. 
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Perhitungan SAT pada hal Kategorisasi PDAM menggunakan sumber data 
dari laporan audit BPKP tahun terakhir dimana status kinerja PDAM nya 
diambil dari perhitungan BPPSPAM. Untuk sampai ke dalam perhitungan 
ada beberapa istilah yang perlu diketahui.

·	 Indikator kinerja PDAM dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat 
digunakan untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan kegiatan 
pengelolaan PDAM.  

·	 4 aspek yang dinilai menurut Petunjuk teknis Penilaian Kinerja BPPSPAM 
yaitu (1) Aspek Keuangan (2) Aspek Pelayanan (3) Aspek Operasional 
(4) Aspek SDM.

·	 Hasil penilaian empat aspek tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam 
3 kategori kinerja BUMD Penyelenggara SPAM yaitu (1) Sehat, nilai 
lebih dari 2,8 (2) Kurang Sehat, nilai 2,2 s.d 2,8 (3) Sakit, nilai kurang 
dari 2,2.

4.2. 
Input Data 
Kategori
PDAM
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Pada bagian ini ada beberapa kolom yang harus diisi dengan 
mengikuti petunjuk pengisiannya sebagai berikut: 

·	 		Data Nilai total kinerja dari BPPSPAM dan nilai kinerja tiap aspek 
dari BPPSPAM diambil dari laporan BPKP, Ketik tahun dimana audit 
BPKP diterbitkan.

·	 		Data Status kinerja PDAM diambil dari laporan BPKP yang mengacu 
pada perhitungan BPPSPAM. Data yang di input yaitu Status kinerja 
PDAM 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun sebelum tahun perhitungan SAT.
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No. Petunjuk Pengisian 
Ketik tahun audit BPKP terbit, sel E15, E16 dan E17

1.1 Masukkan skor total dari laporan BPKP 
1.2 Masukkan skor finansial dari laporan BPKP 
1.3 Masukkan skor operasional dari laporan BPKP 

No 1.4-1.6 data tiga thn terakhir kinerja BPPSPAM:
1.4 Pilih dari menu, kategori BPPSPAM tahun sebelumnya 
1.5 Pilih dari menu, kategori BPPSPAM 2 tahun sebelumnya 
1.6 Pilih dari menu, kategori BPPSPAM 3 tahun sebelumnya 

Tabel 4.1 Perhitungan Kategori PDAM
30



Cakupan pelayanan teknis adalah suatu ukuran untuk mengetahui berapa 
besar prosentase jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibanding dengan 
jumlah penduduk di wilayah pelayanan PDAM. 

Formulasi indikator cakupan pelayanan teknis adalah:

Jumlah penduduk terlayani (jiwa)
Jumlah penduduk di wilayah pelayanan (jiwa) x 100%

Perhitungan SAT pada hal Cakupan pelayanan menggunakan sumber data 
dari laporan teknis bulanan PDAM dan data penduduk administratif dari BPS 
terakhir. Pada hal Cakupan Pelayanan ada 6 (enam) poin yang harus diisi 
dengan mengikuti petunjuk pengisiannya sebagai berikut: 

4.3. 
Input Data 

Cakupan 
Pelayanan
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Tabel 4.2 Perhitungan Cakupan Pelayanan PDAM
32



·	 Untuk mengisi 2.1 yang dimasukkan adalah jumlah penduduk 
administratif Kabupaten/Kota, untuk data yang tidak terdapat pada 
laporan bulanan PDAM, gunakan data BPS terakhir dan sesuaikan 
tahunnya dengan tahun pada laporan BPS. 

·	 Untuk mengisi 2.5 yang dimasukkan adalah jumlah kumulatif sambungan 
baru selama periode laporan, misalnya, apabila data tersedia pada 
bulan terakhir adalah bulan Juli 2018: maka ketik jumlah sambungan 
baru pada bulan Januari + Februari + Maret + April + Mei + Juni 2018.

Perhitungan SAT pada hal Operasional menggunakan sumber data dari 
laporan bulanan PDAM terakhir dan data tagihan bulanan. 

Pada bagian ini ada beberapa kolom yang harus diisi dengan mengikuti 
petunjuk pengisiannya sebagai berikut: 

4.4.
Input Data 

Operasional
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·	 Sistem yang beroperasi adalah jumlah sistem yang dioperasikan sistem 
yang terpisah secara hidrolis).

·	 Jumlah IKK atau cabang atau sistem dari PDAM yang masih beroperasi 
(berdasarkan jumlah unit pelayanan).

·	 Air terdistribusi adalah jumlah total air yang didistribusikan selama periode 
laporan

·	 Air terjual jumlah total air yang terjual selama periode laporan. Kapasitas 
pengambilan air baku adalah kapasitas instalasi pengambilan sumber air 
baku

Pada hal ini ada 11 poin yang harus diisi dengan mengikuti petunjuk 
pengisiannya sebagai berikut: 

34



Tabel 4.4 Perhitungan Operasional
35
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Untuk mengisi 3.3 yang dimasukkan adalah jumlah akumulatif air yang 
diproduksi selama periode laporan, misalnya, apabila data terakhir yang 
tersedia adalah bulan Juni 2018: maka ketik total air yang diproduksi pada 
bulan Januari + Februari + Maret + April + Mei + Juni 2018.

Untuk mengisi 3.5, 3.6 yang dimasukkan adalah data terakhir yang tersedia 
selama periode laporan, misalnya, apabila data terakhir yang tersedia adalah 
bulan Juni 2018: maka ketik total air yang diproduksi pada bulan Januari + 
Februari + Maret + April + Mei + Juni 2018.

Perhitungan SAT pada hal Keuangan menggunakan sumber data dari laporan 
keuangan PDAM bulan terakhir.   Pada bagian ini ada beberapa kolom yang 
harus diisi dengan mengikuti petunjuk pengisiannya sebagai berikut: 
·	 Total biaya usaha tanpa penyusutan (kumulatif selama periode laporan) 

adalah total biaya usaha (biaya operasional) tanpa depresiasi selama 
periode laporan. 

4.5. 
Input Data 
Keuangan
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·	 Pendapatan air, yaitu data rekening ditagih (DRD) adalah DRD kumulatif 
selama periode laporan, 

·	 Penerimaan dari penjualan air adalah total penerimaan dari DRD 
kumulatif selama periode laporan.

         Ada 6 (enam) poin yang harus diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian 
pengisiannya sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Petunjuk pengisian keuangan
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Untuk mengisi 4.1 yang dimasukkan adalah total biaya energi kumulatif 
selama periode laporan, misalnya, apabila data terakhir yang tersedia 
adalah bulan Juli 2018: maka ketik jumlah biaya energi pada bulan Januari+ 
Februari + Maret + April + Mei + Juni 2018.
 
Dengan pola yang sama berlaku untuk pengisian pada indikator yang 
lainnya.      

Perhitungan SAT pada hal Pemerintah Daerah menggunakan sumber data 
RISPAM (rencana induk system penyediaan air minum) dan APBD Kota/
Kabupaten. 

2.6 
Input Data 
Pemerintah Daerah
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Gambar 4.6 Alur Hal Pemerintah Daerah
39

Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)

ALUR PROSES PERHITUNGAN SAT PDAM



Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)

Pada bagian ini ada beberapa kolom yang harus diisi dengan mengikuti 
petunjuk pengisiannya sebagai berikut: 

·	 Jumlah penduduk proyeksi di tahun target dalam RISPAM adalah 
perkiraan jumlah penduduk di akhir tahun perencanaan RISPAM. 

·	 Target populasi yang akan terlayani dengan jaringan perpipaan adalah 
target populasi yang akan dilayani jaringan perpipaan pada akhir tahun 
perencanaan RISPAM. 

·	 Alokasi APBD untuk penyertaan modal PDAM adalah jumlah penyertaan 
modal dari APBD untuk PDAM pada tahun anggaran periode laporan. 

·	 Alokasi DAK untuk penyediaan air minum adalah jumlah DAK yang 
dialokasikan untuk penyediaan air minum pada tahun anggaran periode 
laporan.
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Ada 17 poin yang harus diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian yang 
sudah disediakan. Kinerja SPAM tidak bisa ditumpukan hanya pada PDAM 
saja, karena masih bergantung kepda dukungan kebijakan dari pemerintah 
daerah masing-masing. Jadi pemerintah daerah merupakan salah satu 
pelaku yang memegang peranan penting bagi kinerja SPAM kota/kabupaten, 
karenanya kinerjanya juga harus diukur setiap tahunnya. 
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Tabel 4.6 Petunjuk Pengisian Data Pemerintah Daerah
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Dari hasil perhitungan SAT yang dilakukan menghasilkan 5 (lima) kategori 
PDAM, yaitu: 

a. PDAM Sakit
b. PDAM Kurang Sehat
c. PDAM Potensi Sehat 
d. PDAM Sehat 
e. PDAM Sehat Berkelanjutan.

Untuk mengetahui Batasan pada masing-
masing kategori PDAM, bisa dilihat pada 
table berikut:

2.7. 
Keluaran 

SAT
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Tabel 4.7 Keluaran SAT kategori PDAM

Skor Total Skor Skor Klasifikasi Cakupan Kategori
Finansial Operasi BPPSPAM Layanan PDAM

≥ 3.5 ≥ 1.0 ≥ 1.0 Sehat ≥ 75% Sehat Berkelanjutan
≥ 3.5 Sehat < 75% Sehat

2.8 - 3.5 Sehat ≥ 50%
2.8 - 3.5 Sehat < 50% Berpotensi Sehat
2.2 - 2.8 ≥ 0.7 ≥ 0.7 Kurang Sehat ≥ 75%
2.2 - 2.8 Kurang Sehat < 75% Kurang Sehat

≤ 2.2 Sakit ≥ 75%
≤ 2.2 Sakit < 75% Sakit
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Untuk melakukan perhitungan SAT dengan mengisi 5 hal dan seluruh 
indikatornya maka dibutuhkan data. Data yang dibutuhkan harus 

dipersiapkan terlebih dahulu dari sumber data: primer ataupun sekunder. 
Apabila data belum lengkap untuk semua indicator maka perhitungan SAT 
akan tidak sempurna dan menghasilkan keluaran yang tidak valid dan 
lengkap. 

Kebutuhan data untuk perhitungan SAT beserta sumber datanya dijelaskan 
seperti gambar berikut: 

5.  DATA DAN INSTANSI YANG TERLIBAT
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Gambar 5.1 Data dan Instansi Terkait SAT
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Jenis data tersebut harus terkumpul lengkap, setelah itu dilakukan 
pemeriksaan terhadap kelengkapan pada masing-masing indikator. 

Melakukan koordinasi intensif dengan lembaga terkait untuk keperluan akses 
data yang dibutuhkan untuk perhitungan SAT, utamanya kepada Pemerintah 
Daerah dan PDAM. Melengkapi data yang dibutuhkan juga bisa dilakukan 
dengan mengumpulkan data sekunder dari beragam sumber termasuk 
pencarian secara online. 
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DAFTAR PUSTAKA

1.  Panduan Pengelolaan Proyek (project management Manual) NUWSP.

2.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/
PRT/M/2007, Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum

3.  Sistem Informasi Manajemen, Jogiyanto Hartono, 2017

4.     Perangkat Penilaian Kinerja PDAM dan Pemda, SAT               
(self assessment toolkit).

5.  Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM, BPPSPAM
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