
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

  Air merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dalam 

beragam aktivitas yang dilakukan setiap harinya seperti misalnya 

untuk minum, keperluan memasak di dapur, keperluan mandi, 

berwudhu, dan keperluan sehari-hari lainnya. Kebutuhan tersebut 

sudah menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat, maka dari 

itu diperlukannya peran pemerintah khusunya Perusahan Daerah 

Air Minum (PDAM) terhadap kelancaran distribusi air bagi 

masyarakat dan menjaga kebersihan air. Sumber air bersih berasal 

dari sumber air permukaan seperti  air  tanah, air sungai, air danau, 

air sungai, dan jenis air lainnya yang berada di permukaan.  

Salah satu wilayah yang mengambil air bersih dari air 

sungai ialah Kota Banjarmasin yang merupakan ibu kota provinsi 

Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin sering dijuluki dengan Kota 

Seribu Sungai karena selain memanfaatkan sungai sebagai sumber 

air bagi masyarakat kota ini juga memberikan ciri khas tersendiri 

terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai 

sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan 

dan perdagangan. 

Kota Banjarmasin terletak pada 3°,15 sampai 3°,22 Lintang 

Selatan dan 114°,32 Bujur Timur, ketinggian tanah berada pada 



0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah 

digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin dibelah oleh 

sungai Martapura dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, 

sehingga berpengaruh kepada drainase kota. (sumber 

http://www.banjarmasinkota.go.id) 

Pada tahun 2015 hingga awal tahun 2016  sungai Martapura 

yang menjadi sumber air di Banjarmasin mengalami tingginya 

tingkat pencemaran di sungai tersebut. Badan Lingkungan Hidup 

Daerah (BLHD) Kota Banjarmasin dalam press release-nya 

mengemukakan bahwa pihaknya menemukan kandungan air 

Sungai Martapura mengalami pencemaran tinggi dengan Total 

Dissolved Solid (TDS) dan Total Suspended Solid (TSS). Menurut 

Kepala BLHD Kota Banjarmasin Hamdi di Banjarmasin, Sabtu 

(18/4), pencemaran yang dimaksud dengan TDS tersebut adalah 

benda padat yang terlarut berasal dari banyak sumber organik 

seperti lumpur, daun, plankton serta limbah industri, dan kotoran.1 

Pencemaran tersebut dipenuhi terus menerus dengan 

sampah-sampah yang tertumpuk semakin banyak. Hal ini 

meresahkan bagi pihak Pemerintah maupun masyarakat. Maka dari 

itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah 

dengan masyarakat Banjarmasin. Seperti dilakukannya upaya 

                                                 
1 Anonim a, 2016. Tingkat Pencemaran di Sungai Martapura Sangat Tinggi diakses 27 januari 

2016 pukul 14:04 melalui http://www.beritasatu.com/kesra/266656-tingkat-pencemaran-di-sungai-

martapura-sangat-tinggi.html 

http://www.beritasatu.com/kesra/266656-tingkat-pencemaran-di-sungai-martapura-sangat-tinggi.html
http://www.beritasatu.com/kesra/266656-tingkat-pencemaran-di-sungai-martapura-sangat-tinggi.html


pembersihan sungai dari tumpukan sampah oleh jajaran Ditpol Air 

Polda Kalsel dan Sat Pol Air Polresta Banjarmasin. Bersama 

masyarakat peduli sungai, mereka bahu membahu membersihkan 

pampangan, tumpukan sampah yang menumpuk di Sungai 

Martapura di bawah Jembatan Antasari dekat Pasar Sudimampir, 

Minggu (24/1/2016) siang. 2 

Gambar 1.1 : Ditpol Air Polda Kalsel dan Sat Pol Air Polresta Banjarmasin 

membersihkan sungai dari tumpukan sampah 

 

(sumber:www.tribunnews.com/regional/2016/01/24/polair-kerahkan-empat-
perahu-untuk-bersihkan-sampah-di-sungai-martapura) 

 
Masalah tersebut secara langsung berpengaruh pula 

terhadap pengelolaan sumber air bersih bagi masyarakat dari 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih. Pihak 

PDAM mengalami gangguan terhadap pendistribusian air bersih 

yang layak pakai untuk kehidupan masyarakat. Bukti yang 

menunjukan hal tersebut terdapat melalui portal news online 

(banjarmasin.tribunnews.com, 25 januari 2016 12:18). Selain itu 

                                                 
2 Anonim b, 2016, “Polair Kerahkan Empat Perahu Untuk Bersihkan Sampah di Sungai 
Martapura” diakses 27 januari 2016 pukul 14.55 melalui 
http://www.tribunnews.com/regional/2016/01/24/polair-kerahkan-empat-perahu-untuk-bersihkan-
sampah-di-sungai-martapura 

http://banjarmasin.tribunnews.com/


Direktur Utama PDAM Bandarmasih Ir. Muslih juga mengatakan 

bahwa kadar garam Sungai Martapura di kawasan Intake PDAM 

Sungai Bilu mencapai 600 miligram per liter, jauh lebih tinggi dari 

standar kadar garam yang aman untuk pengolahan air bersih yang 

hanya 250 miligram per liter, yang dikutip dalam berita 

(http://www.antaranews.com 25 Januari 2016 09:26). Berikut 

kutipan berita-berita tersebut: 

  “Pencemaran membuat tingkat keasinan air 
sungai itu meningkat pertengahan tahun lalu, dan 
awal tahun ini rasanya menjadi asam, membuat 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Bandarmasih di Banjarmasin kesulitan 
mengolahnya.”3 

“Tingkat keasaman air sungai Martapura saat 
ini di bawah standar  baku mutu untuk bisa diolah 
menjadi air siap minum. PH-nya di bawah 5.  Yang 
bisa diolah menjadi air minum itu posisinya harus di 
atas 6. Sebagaimana tahun kemarin, kemarau 
panjang melanda daerah ini, di mana krisis air bersih 
pun terjadi, sebab air Sungai Martapura meningkat 
 keasinannya hingga tidak mampu diolah," ujar 
Direktur Utama PDAM  Bandarmasih.”4 

  

 Krisis air bersih ini sudah seringkali terjadi berulang-ulang 

setiap tahunnya di Banjarmasin, julukan Kota Seribu Sungai 

ternyata tidak menjamin masyarakatnya akan mendapatkan 

banyaknya air bersih dari sumber air sungai yang ada. Buktinya  

                                                 
3 Anonim c, 2016, “Air Sungai Martapura Tercemar Berubah Jadi Asin” diakses 27 Januari 2016 

pukul 15:17 melalui http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/01/25/air-sungai-martapura-

tercemar-berubah-jadi-asin-dan-asam  
4 Sukarli, 2016, “Saat Air Sungai Martapura Menjadi Asin dan Asam” diakses 27 januari 2017 

pukul 15:25 melalui http://www.antaranews.com/berita/541773/saat-air-sungai-martapura-

menjadi-asin-dan-asam 
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krisis air bersih makin parah seperti yang diberitakan melalui 

berbagai media online: 

  “Nasional.tempo.co. Direktur PDAM 
Bandarmasih, Muslih, mengakui kemarau menjadi 
biang utama krisis air bersih karena mengakibatkan 
surutnya air baku di Sungai Martapura. Kondisi kian 
parah setelah kadar garam di Sungai Martapura 
mencapai angka 6.000 miligram/liter, jauh melebihi 
ambang batas maksimal 250 miligram/liter. Selama 
ini, pasokan air baku PDAM Bandarmasih berasal 
dari Sungai Martapura, waduk riam kanan, dan 
Sungai Tabuk. Dua sumber air baku pertama dalam 
kondisi tidak layak. Praktis, pihaknya kini 
bergantung pada air baku di Sungai Tabuk, 
Kabupaten Banjar. Akibatnya ada penurunan 
kapasitas produksi air bersih hampir 30 persen, dari 
1.800 liter/detik menjadi 1.400-an liter/detik. PDAM 
Bandarmasih sendiri memiliki kapasitas produksi 
terpasang sebanyak 2.200 liter/detik.”5 

 Beragam peristiwa di atas memunculkan pro kontra antar 

bagian pemerintahan khususnya PDAM Bandarmasih dengan 

masyarakat Banjarmasin. Karena air merupakan kebutuhan wajib 

bagi kelangsungan hidup, dalam hal ini memang keduanya harus 

saling selaras satu sama lain. Peran pemerintah dan masyarakat 

sama-sama diperlukan untuk menjaga kebersihan sumber air 

sungai. 

 Distribusi air bersih dari PDAM pada tahun 2015 terutama 

pada pertengahan tahun hingga akhir tahun semakin menurun. 

                                                 
5 Sumedi, Diananta P, 2015, “Krisis Air Bersih di Kota Seribu Sungai” diakses 27 januari 2016 

pukul 21:06 melalui http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/01/058696675/krisis-air-bersih-

di-kota-seribu-sungai 
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Seringnya dimatikan secara total dengan waktu yang berkala di tiap 

masing-masing Kecamatan membuat warga semakin resah. Warga 

mengeluhkan sulit untuk beraktivitas seperti mandi, memasak, 

mencuci, berwudhu dan lain sebagainya.  

  Alasan PDAM melakukan hal tersebut dikarenakan 

seringnya beberapa pipa yang bocor sehingga harus diperbaiki dan 

memerlukan waktu yang cukup lama. Perbaikan kebocoran pipa ini 

sangat sering terjadi di berbagai wilayah yang menjadi booster air. 

Sehingga mengharuskan PDAM melakukan mati total dalam 

pendistribusian air minimal 4-5 jam pengerjaan, dan akan kembali 

normal setelah 12 jam pengerjaan. (sumber: Fanpage Facebook 

PDAM Bandarmasih). 

  Selain itu juga distribusi air tidak lancar dikarenakan 

kendala air baku dari sungai yang semakin surut dan asin. Salah 

satunya Sungai Martapura debit airnya semakin menurun, di 

beberapa tempat mengalami kekeringan dan kondisi sungai 

kandungan garamnya relatif sangat tinggi, sehingga tidak bisa 

diolah. Selain itu terdapat pula sungai yang dangkal karena 

sedimentasi yang kuat sehingga tidak bisa diambil airnya. Dalam 

proses pendistribusian sering mengalami gangguan karena tidak 

jarang PLN di Banjarmasin juga melakukan pemadaman listrik 

yang akhirnya proses suplai air juga tidak maksimal.  



  Beberapa warga juga menggunakan pompa air yang dapat 

mengakibatkan pengurangan atau keterlambatan air untuk sampai 

ke rumah warga yang tidak menggunakan pompa air di rumahnya. 

Maka dari itu, untuk membantu mengatasi masalah ini Humas 

PDAM menyampaikan himbauan kepada masyarakat dalam press 

release-nya sebagai berikut: 

 "Untuk itu Humas PDAM bandarmasih juga 
menghimbau kepada seluruh masyarakat tidak 
memakai pompa sedot dan lebih bijak menggunakan 
air agar pendistribusian kepada warga terlebih yang 
berada di ujung jaringan dapat teraliri air.”6 

 Dari keseluruhan aspek permasalahan di atas, tentu peran 

Humas PDAM Bandarmasih diusahakan semaksimal mungkin 

untuk menjembatani jalannya arus komunikasi dari perusahaan 

kepada masyarakat. Hal ini perlu dioptimalkan agar seluruh tujuan 

informasi yang berkaitan dengan distribusi air bagi masyarakat 

dapat tersampaikan dengan jelas dan mengurangi kesalahpahaman 

serta keresahan masyarakat. Mengutip dari sebuah jurnal 

komunikasi online di dalamnya memaparkan peraturan yang 

tertuang dalam UUD 1945 terkait peran PDAM sebagai berikut: 

 “Cita-cita yang telah dirumuskan dalam UUD 
1945 dan Visi Indonesia 2020, penggalangan segala 
potensi patut kita berdayakan. Salah satu diantaranya 
mengoptimalkan penggunaan air sesuai dengan amanat 
pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yaitu ” Bumi dan air 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

                                                 
6 Muttaqin, Zainal, 2015 “Krisis Air Bersih di Banjarmasin” diakses 27/01/2016 pukul 23:10 

melalui http://banjarmasininfo.com/info-kota/krisis-air-bersih-di-banjarmasin 



kemakmuran rakyat”. Perangkat hukum lainnya yang 
mengatur pemanfaatan air juga dituangkan dalam UU 
No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU 
No.5 Tahun1962 Tentang BUMD (PDAM), Peraturan 
Pemerintah No.14 Tahun 1987 Tentang Desentralisasi 
Suplai Air Bersih, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1979 
Tentang PDAM.7 

  Dalam hal membangun komunikasi antar perusahaan dengan 

publik, Humas PDAM memanfaatkan berbagai media online untuk 

melakukan publish informasi dan menjalin interaksi dengan 

masyarakat Banjarmasin salah satunya dengan menggunakan Fanpage 

Facebook yang akunnya bernamakan PDAM Bandarmasih. Dalam 

akun tersebut humas seringkali memberitahukan kepada publik 

mengenai seluruh informasi seperti perbaikan pipa bocor, keadaan 

sumber air sungai, penanganan masalah distribusi, wilayah mana saja 

yang akan mengalami gangguan distribusi air, informasi pembayaran, 

informasi balik nama, serta berbagai informasi terkait lainnya. 

  Akun tersebut dikelola oleh Bagian Humas PDAM 

Bandarmasih, dalam setiap postingannya terkait perbaikan pipa bocor, 

pemberitahuan dimatikannya suplai air sementara, dan informasi 

lainnya mengenai pendistribusian air terdapat beberapa tanggapan dari 

khalayak di setiap komentar. Tanggapan tersebut ada yang bersifat 

pro, kontra, dan netral. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap publik yang dominan paling banyak berkomentar di akun 

Fanpage PDAM Bandarmasih tersebut. Peneliti membuat daftar 

                                                 
7  Kasenda, Yerni Moneta, “ Peranan Humas Dalam Membangun Citra Perusahaan Daerah Air 
Minum (Pdam) Jayapura” diakses 30/01/2016 pukul 21:56 melalui 
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/download/1917/1526 
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masyarakat daerah mana saja yang umumnya paling banyak atau 

paling sering berkomentar pada setiap postingan. 

  Peneliti mengambil rentang waktu pada pertengahan tahun 

2015 – awal tahun 2016. Di setiap komentar, mereka seringkali 

mencantumkan alamat tempat tinggal mereka untuk komplain melalui 

Humas PDAM. Dari situlah peneliti mengumpulkan beberapa data 

wilayah masyarakat yang memberikan komentar. Contohnya seperti 

berikut: 

Gambar 1.2 : Contoh komentar dari beberapa warga Kel. 

Alalak Utara 

 

 (Sumber: Fanpage PDAM Bandarmasih)  

 

 

 



Gambar 1.3: Contoh komentar dari beberapa warga Kel. Alalak 

Utara 

 

(Sumber Fanpage PDAM Bandarmasih)  

Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat yang paling 

sering atau paling banyak berkomentar terdapat di Kec. 

Banjarmasin Utara khusunya di Kel. Alalak Utara Banjarmasin. 

Beberapa hal yang menarik bagi peneliti ialah seperti Kota 

Banjarmasin dikatakan sebagai Kota Seribu Sungai namun bisa 

mengalami krisis air bersih seperti saat ini, terdapat pula ungkapan 

bahwa masyarakat sudah resah, kesal, marah bahkan ungkapan 

emosional lainnya ketika air bersih kian susah didapatkan di 

wilayah mereka, padahal Humas PDAM sudah selalu 

mengkomunikasikan hal-hal yang menyebabkan situasi tersebut 

secara jelas dalam postingan di fanpage PDAM Bandarmasih. 



Melihat fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengungkap “apakah masyarakat  Kel. Alalak Utara menerima, 

mengikuti, atau menolak terhadap pesan komunikasi yang 

disampaikan oleh Humas PDAM melalui fanpage facebook PDAM 

Bandarmasih.” Peneliti ingin mengetahui bagaimana khalayak 

tersebut memaknai pesan komunikasi yang disampaikan oleh 

Humas PDAM. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana penerimaan masyarakat di Kel. Alalak Utara tentang pesan 

komunikasi PDAM  dalam fanpage facebook PDAM Bandarmasih? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan masyarakat di Kel. 

Alalak Utara tentang pesan komunikasi PDAM dalam fanpage 

facebook PDAM Bandarmasih. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi referensi jurusan Ilmu Komunikasi khususnya 



studi resepsi dan perkembangan dunia public relations dalam 

penyampaian pesan komunikasi secara online terhadap publik. 

2. Manfaat Praktis  

a) Manfaat Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

praktisi Humas PDAM Bandarmasih sehingga dapat 

memaksimalkan perannya sebagai jembatan informasi antar 

perusahaan dan publik secara maksimal. 

b) Manfaat Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk 

memahami dan menerima pesan komunikasi Humas PDAM 

Bandarmasih agar tidak terjadi kesalahpahaman antar perusahaan 

dan publik. 

 


