
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Air bersih merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Selain untuk 

minum, air bersih juga diperlukan untuk keperluan sanitasi dan rumah tangga. 

Akses terhadap air bersih yang aman dan mudah terjangkau berdampak pada 

kesehatan dan taraf hidup masyarakat. Peningkatan pasokan air dan sanitasi, serta 

pengelolaan sumber air yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara, serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Secara global, 

ketersediaan akses ke air bersih dan sanitasi masuk dalam target Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB, yaitu tercapainya akses 

universal dan setara terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua 

pada tahun 2030.  

Pada tahun 2014, akses air bersih yang layak di Indonesia baru mencapai 70% 

(Bappenas 2015). Pemerintah menargetkan akses air bersih yang layak terpenuhi 

100% di tahun 2019. Pemenuhan akses air bersih melalui jaringan perpipaan 

diusahakan oleh perusahaan air minum, baik yang dikelola oleh BUMD melalui 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maupun yang dikerjasamakan dengan 

badan usaha. Menurut data BPS (2018), pada tahun 2017, terdapat 534 perusahaan 

air minum di Indonesia. Walaupun jumlah perusahaan air minum berkurang 

dibandingkan dengan tahun 2012, namun terdapat peningkatan jumlah pelanggan 

dari 9,84 juta di tahun 2012 menjadi 12,90 juta di tahun 2017. Untuk mempeluas 

cakupan layanan dalam rangka pemenuhan akses air bersih yang layak, perlu 

dilakukan usaha pengembangan kapasitas dari perusahaan air minum yang ada 

maupun pengembangan kerjasama dengan badan usaha.   

Di sisi lain, karakteristik dari sektor air dan sanitasi adalah banyaknya risiko 

yang dihadapi, yang antara lain disebabkan oleh intensitas modal yang tinggi 

sehingga membatasi ruang lingkup persaingan langsung, adanya berbagai tujuan 

kebijakan publik sehingga meningkatkan ketidakpastian politik dan regulasi, 

mahalnya biaya untuk mendistribusikan air sehingga membuat layanannya lebih 

bersifat lokal, serta tingginya tingkat ketidakpastian tentang kondisi aset karena 

sebagian besar berada di bawah tanah sehingga berdampak pada kurangnya 

investasi dan biaya perawatan (Haarmeyer dan Mody 1998). Risiko yang muncul 

terdiri dari risiko pasar (terkait permintaan dan pembayaran, yaitu ability to pay dan 

willingness to pay dari pelanggan), risiko konstruksi (terkait penyelesaian proyek 

sesuai jadwal, anggaran dan spesifikasi yang ditetapkan), risiko operasional (terkait 

pemenuhan parameter kinerja), risiko nilai tukar (terkait kemampuan untuk 

menghasilkan pendapatan dalam mata uang yang nilainya dapat dipertahankan dan 

dikonversi ke valuta asing), risiko regulasi dan politik (termasuk pengambilalihan, 

perubahan kontrak secara sepihak, pemutusan dini, dan perubahan hukum), serta 

force majeure (termasuk peristiwa politik dalam negeri, seperti perang, kerusuhan, 

pemogokan umum, dan perubahan hukum, dan alam, kebakaran, dan epidemi). 

Karena banyaknya risiko yang dihadapi, kemampuan mengelola risiko yang 

timbul merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam memberikan pelayanan air 

bersih ke masyarakat. Namun, survey yang dilakukan Pangeran (2012) terhadap 

perusahaan penyedia layanan air bersih di beberapa tempat di Indonesia, baik 



 

2 

PDAM maupun perusahaan swasta yang memperoleh konsesi menunjukkan bahwa 

metode dan alat pengelolaan risiko masih kurang digunakan. Selain itu, strategi 

respon risiko belum menjadi bagian dari kebijakan dan strategi perusahaan.  

Secara garis besar, ADB (2010) mengelompokkan risiko generik di sektor 

penyediaan air bersih menjadi risiko institusional (meliputi kebijakan, kerangka 

hukum, dan regulasi), risiko organisasional (meliputi perencanaan, pengelolaan 

keuangan, pengadaan dan sumber daya manusia), serta risiko operasional (meliputi 

pengambilan air baku, pengolahan air, distribusi dan hubungan kepelangganan). 

Berdasarkan tahapan penyediaan air bersih, risiko operasional generik yang 

dihadapi perusahaan air minum antara lain risiko kehandalan pasokan air (pada 

proses pengambilan air baku), risiko pemenuhan standar kualitas air (pada proses 

produksi), risiko akses layanan yang tidak merata dan kolusi dengan kartel air untuk 

mencegah perluasan cakupan layanan (pada proses distribusi), serta risiko 

keterlambatan proses sambungan baru, adanya sambungan illegal, perusakan meter, 

keterlambatan pemasangan dan penggantian meter (pada proses pengelolaan 

pelanggan). 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengelolaan risiko operasional 

yang dilakukan oleh perusahaan air minum, yang didasarkan pada risiko yang 

dihadapi pada setiap tahapan kegiatan pada rantai nilai penyediaan layanan air 

bersih, dari mulai pengambilan air baku sampai dengan pengelolaan pelanggan. 

Sebagai studi kasus, digunakan PT Aetra Air Tangerang (Aetra Tangerang) sebagai 

salah satu penyedia layanan air minum perpipaan. 

Aetra Tangerang adalah perusahaan air minum dengan skema Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang didirikan berdasarkan Perjanjian 

Konsesi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Aetra Tangerang mendapatkan 

konsesi selama 25 tahun untuk penyediaan dan pelayanan air bersih masyarakat di 

8 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Konsesi yang diberikan meliputi 

pengambilan dan pengolahan air baku, pendistribusian air bersih, sampai dengan 

pengelolaan pelanggan. Aetra Tangerang mulai beroperasi secara komersial di 

tahun 2011 dengan target untuk melayani 72000 pelanggan di akhir tahun konsesi. 

Sampai dengan akhir tahun 2017, Aetra Tangerang telah mampu melayani 85% dari 

target jumlah pelanggan.  

Aetra Tangerang diambil sebagai studi kasus karena sebagai perusahaan air 

minum yang relatif baru, fokus perusahaan mulai beralih dari kegiatan yang bersifat 

proyek ke kegiatan yang bersifat operasional. Dengan semakin besarnya tantangan 

operasional ke depan, terutama dalam hal pemenuhan target kontraktual serta 

pelayanan pelanggan, Aetra Tangerang merasa perlu untuk memiliki standar 

pengelolaan risiko.  

Selain itu, Aetra Tangerang telah menerapkan ISO 9001:2015 di bidang 

sistem manajemen mutu, dimana salah satu perubahan dalam ISO 9001:2015 

dibandingkan dengan versi sebelumnya adalah pemikiran berbasis risiko (risk-

based thinking) dengan melakukan tindakan untuk menangani risiko dan peluang.  

Walaupun dalam ISO 9001:2015 tidak ada persyaratan yang jelas mengenai sumber 

risiko yang harus dikelola, nampaknya risiko yang dipertimbangkan adalah yang 

terkait dengan kesesuaian produk dan layanan (Chiarini 2017). Selain itu, 

pengelolaan risiko merupakan elemen yang penting dalam manajemen mutu yang 

efektif sehingga perusahaan harus menentukan bagaimana pengelolaan risiko 

diterapkan secara strategis ke seluruh organisasi dan secara operasional di berbagai 



 

3 

area dan tingkatan bisnis (Anttila dan Jussila 2017). Persyaratan pemikiran berbasis 

risiko berarti bahwa sudut pandang risiko harus dipertimbangkan di semua aspek 

dan tidak hanya dalam beberapa klausul risiko tertentu. Namun, saat ini perusahaan 

belum memiliki unit yang secara khusus menangani pengelolaan risiko. Perusahaan 

juga belum memiliki unit audit internal. Audit internal sendiri merupakan mitra 

dalam pengelolaan risiko, antara lain dalam membangun hubungan antara proses 

dan risiko strategis dan antara proses dan risiko operasional, serta menggeser 

paradigma dari audit berbasis kontrol ke audit berbasis risiko (Selim dan McNamee 

1999). 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengidentifikasi 

risiko operasional di setiap tahapan dalam proses penyediaan air bersih. Selain itu, 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan air minum, 

khususnya Aetra Tangerang, dalam mengembangkan kerangka kerja pengelolaan 

risiko.   

 

 

Perumusan Masalah 

 

Perusahaan perlu melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko yang ada 

dalam kegiatan operasionalnya sebelum risiko tersebut mempengaruhi bisnis dan 

pencapaian tujuan. Selain membantu dalam pengambilan keputusan, pengelolaan 

risiko juga membantu dalam meningkatkan kualitas layanan.  

Karena air merupakan kebutuhan pokok manusia dan akses air bersih yang 

merata menjadi dari tujuan yang ingin dicapai secara global, maka perusahaan air 

minum sebagai penyedia layanan air bersih perlu meningkatkan kapasitasnya untuk 

mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga menjadikan perusahaan air minum erat 

kaitannya dengan pelayanan pelanggan, terutama yang terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan air secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Untuk dapat memenuhi hal 

tersebut, perusahaan air minum perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin 

dihadapi dalam kegiatan operasionalnya serta merumuskan strategi untuk 

mengelola risiko-risiko tersebut. Salah satu perusahaan air minum yang perlu 

menerapkan pengelolaan risiko adalah PT Aetra Air Tangerang (Aetra Tangerang).  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor risiko apa yang 

mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan air minum, dalam hal ini Aetra 

Tangerang. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas risiko operasional apa 

yang signifikan berdasarkan kemungkinan terjadi (likelihood) dan dampaknya 

(impact), serta bagaimana penanganan dari risiko operasional yang signifikan 

tersebut. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian yang menganalisis proses pengelolaan risiko operasional di 

perusahaan air minum terutama di PT Aetra Air Tangerang ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi risiko operasional yang dihadapi oleh Aetra Tangerang 

2. Menganalisis risiko operasional yang signifikan pada Aetra Tangerang 
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3. Merumuskan penanganan risiko operasional yang signifikan pada Aetra 

Tangerang 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat praktis (bagi perusahaan) 

- sebagai acuan bagi Aetra Tangerang dalam mengembangkan kerangka 

kerja pengelolaan risiko sekaligus menjadi bagian dari pengelolaan 

kinerja perusahaan; 

- memberikan gambaran kepada perusahaan air minum lainnya dalam 

mengidentifikasi dan menangani risiko operasional yang mungkin 

dihadapi dalam kegiatan penyediaan air bersih; 

b. Manfaat teoritis 

- tersedianya referensi tentang risiko operasional di setiap tahapan dalam 

proses penyediaan air bersih; 

- menambah referensi tentang pengelolaan risiko operasional di industri 

selain bank. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi risiko operasional yang terkait dengan 

kegiatan inti perusahaan air minum, sesuai dengan rantai pasok penyediaan layanan 

air bersih dalam Gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

  

Gambar 1  Rantai pasok penyediaan layanan air bersih 

Adapun penanganan risiko operasional dibatasi hanya untuk risiko yang 

masuk dalam kategori high (not acceptable risk) berdasarkan matriks risiko 

perusahaan, dan tidak mencakup penanganan risiko dari sisi finansial (biaya yang 

dikeluarkan untuk menangani risiko terkait). 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kerangka Teori 

Pengertian Risiko 

Terdapat banyak definisi tentang risiko, sebagaimana dirangkum oleh 

Franzetti (2011). Risiko dianggap sebagai faktor atau elemen yang melibatkan 

bahaya yang tidak pasti, sebagai sumber bahaya atau kemungkinan terjadinya 
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