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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan, semua makhluk hidup membutuhkan 

air untuk kepentingan manusia, makhluk hidup lainnya dan kepentingan lainnya. 

Ketersedian air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak di perlukan. 

Kebutuhan air bersih sangat berperan untuk menunjang segala kegatan manusia, 

meliputi air bersih domestik dan non domestik. 

Pulau Gili Iyang adalah pulau kecil diantara gugusan pulau-pulau di 

sebelah timur Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah 

Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kecamatan Dungkek 

merupakan kawasan dengan potensi perikanan, wisata dan pertambangan. 

Salah satu potensi wisata di Kecamatan Dungkek adalah Pulau Gili Iyang. 

Berdasarkan hasil penelitian BPPT, dinyatakan bahwa kandungan oksigen (O2) di 

Pulau Gili Iyang lebih tinggi dari wilayah/area lain pada umumnya. Terkait 

dengan ini pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai program kedepan, yaitu 

akan menjadikan Pulau Gili Iyang sebagai area Wisata Kesehatan. Dengan 

demikian prasarana penyedian air minum sebagai salah satu kebutuhan dasar 

harus disediakan dengan baik dan cukup disamping untuk memenuhi kebutuhan 

dasar penduduk, juga sebagai salah satu penunjang pariwisata. 

Gili Iyang terdiri dari dua desa yaitu desa Bancamara dan Desa Banra’as. 

Air tawar terdapat pada desa Banra’as, sedangkan desa Bancamara merupakan air 

payau (asin). Umumnya pemukiman yang tidak memiliki sumber air tawar harus 

mengambil air kesumber air dan membelinya dipenjual air keliling. Masyarakat 

Pulau Gili Iyang sangat membutuhkan prasarana air bersih seperti tandon, pipa 

air, kran dan bak penampungan untuk mengaliri air bersih ke lokasi yang tidak 

memiliki air tawar dan penduduk yang berada di air payau membutuhkan bantuan 

air untuk keperluan sehari-hari. 
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Pada tahun 2014 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) 

merencanakan sistem distribusi air bersih ke Pulau Gili Iyang. Air bersih berasal 

dari Kecamatan Dungkek yang di aliri melalui pipa bawah laut menuju Gili Iyang. 

Selain itu BPWS juga merencanakan SPAM di Gili Iyang untuk kebutuhan air 

minum. Sehingga masyarakat pulau Gili Iyang tidak perlu berjalan jauh untuk 

mendapatkan air minum. Oleh karena inilah membuat peneliti membuat 

perencanaan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 

penduduk Pulau Gili Iyang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Berapa kebutuhan air bersih Pulau Gili Iyang pada tahun 2016?; 

2. Berapa kebutuhan air bersih Pulau Gili Iyang pada tahun 2024 ?; 

3. Bagaimana sistem penyediaan air bersih Pulau Gili Iyang pada tahun 2024 ?. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam Penulisan ini agar tidak melebar, maka penulis memberikan batasan 

masalah sebagai berikut :  

1. Perencanaan di kembangkan sampai tahun rencana 2024; 

2. Sumber air baku yang di gunakan berasal dari Desa Candi Kecamatan 

Dungkek dan tidak membahas sistem transmisi air baku; 

3. Daerah studi adalah Pulau Gili Iyang Kecamatan Dungkek Kabupaten 

Sumenep Provinsi Jawa Timur; 

4. Tidak membahas tentang sistem perpipaan di Dungkek dan pipa bawah laut;  

5. Tidak membahas tentang analisa biaya; 

6. Simulasi jaringan menggunakan Program Waternet. 

1.4 Tujuan Studi 

Tujuan perencanaan sistem distribusi atau jaringan pipa ini adalah : 

1. Untuk memperoleh kebutuhan air bersih di Pulau Gili Iyang pada tahun 

2016; 

2. Untuk memperoleh kebutuhan air bersih di Pulau Gili Iyang pada tahun 

2024; 
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3. Untuk merencanakan sistem jaringan distribusi air bersih untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih sampai tahun rencana 2024. 

 

1.5 Manfaat Studi 

“Adapun manfaat dari studi ini adalah untuk memberikan masukan alternatif 

untuk pelayanan distribusi air bersih kepada konsumen”. 

 


