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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Resistensi 

Kata “perubahan” telah menjadi sangat popular belakangan ini. Dari forum-

forum informal seperti obrolan di kantin-kantin sampai yang sangat formal 

dibicarakan oleh para ahli strategi di korporasi bisnis, universitas ataupun lembaga 

pemerintahan, nampak antusiasme yang sangat tinggi ketika topik yang dibahas 

adalah mengenai perubahan. Perubahan teknologi yang revolusioner, perubahan 

sosial-politik dan ekonomi, konsumen yang makin sulit diprediksi, lingkungan bisnis 

yang makin kompleks, dan lain sebagainya. Angin perubahan memang tengah dan 

akan terus berhembus, bahkan meningkat kecepatannya dari hari ke hari.
1
 

Namun, antusiasme itu seringkali tak tertransformasikan secara baik ke level 

operasional. Mind-set ataupun paradigma tentang perubahan seringkali lebih 

terapresiasi  ketika masih dalam tahap formulasi strategi. Dan ketika ide itu diadopsi 

dan selanjutnya diimplementasi, resistensi pun muncul kemudian, bahkan kadangkala 

ketika sebuah awal sedang dimulai.
2
   

Leonardo da Vinci pun pernah menulis: “It is easier to resist at the beginning 

than at the end”. Banyak yang sepakat dengan pernyataan tersebut. Ini terjadi pada 
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banyak organisasi, dimana resistensi hampir tidak pernah absen ketika organisasi 

tersebut mulai menerapkan sesuatu yang baru, entah itu strategi baru, proses baru 

ataupun sistem yang baru sebagai antisipasi terhadap perubahan-perubahan eksternal
3
 

Penerapan strategi baru, proses baru ataupun sistem baru memang identik 

dengan perubahan-perubahan internal lainnya. Bahkan ketika organisasi 

mencanangkan suatu visi barupun, banyak perubahan yang harus menyertainya. Visi 

menjadi universitas terkemuka di dunia misalnya, haruslah disertai perubahan dalam 

kapabilitas layanan akademis, teknologi, disiplin dan komitmen, bahasa internasional, 

dan perubahan-perubahan lain yang sangat mendukung pencapaian visi tersebut. 

Kebanyakan orang tidak senang dengan perubahan karena mereka memang 

tidak senang diubah. Bahkan ada yang mengatakan: “Lakukanlah suatu perubahan, 

maka kamu akan mendapatkan musuh baru!”. Begitu menakutkannyakah suatu 

perubahan? Lantas apa yang terjadi sebenarnya? 

Resistensi atau penolakan pada perubahan pada umumnya akan terjadi ketika 

ada sesuatu yang mengancam „nilai‟ seseorang atau individu. Ancaman tersebut bisa 

saja riel atau sebenarnya hanya suatu persepsi saja. Dengan kata lain, ancaman ini 

bisa saja muncul dari pemahaman yang memang benar atas perubahan yang terjadi 

atau sebaliknya karena ketidakpahaman atas perubahan yang terjadi.  

Coba diuraikan secara lebih terinci, berikut adalah beberapa alasan utama orang 

melakukan perlawanan terhadap perubahan (dari berbagai sumber):
4
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1. Takut terhadap kemungkinan yang tidak diketahui. 

Perubahan berimplikasi pada ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah sesuatu yang 

tidak memberikan kenyamanan. Ketidakpastian berarti keraguan atau ketidaktahuan 

terhadap apa yang mungkin akan terjadi. Ini dapat menimbulkan rasa takut, dan 

menolak perubahan menjadi tindakan yang dapat mengurangi rasa takut itu.  

2. Takut akan kegagalan. 

Perubahan mungkin menuntut keterampilan dan kemampuan diluar kapabilitasnya. 

Resistensi terhadap pendekatan/strategi baru kemudian muncul karena orang 

mengetahui bagaimana operasionalisasinya, sementara mereka merasa tidak memiliki 

keterampilan baru atau perilaku baru yang dituntut. 

3. Tidak sepakat dengan kebutuhan akan perubahan. 

Anggota organisasi merasa bahwa langkah yang baru adalah langkah yang salah dan 

tidak masuk akal. 

4. Takut kehilangan sesuatu yang bernilai baginya. 

Setiap anggota organisasi tentu ingin mengetahui bagaimana dampak perubahan pada 

mereka. Jika merasa yakin bahwa mereka akan kehilangan sesuatu sebagai hasil dari 

penerapan perubahan, maka mereka akan menolak. 

5. Enggan meninggalkan „wilayah‟ yang sudah nyaman. 

Seringkali orang merasa takut menuruti „keinginan‟ melakukan hal baru 

karena akan memaksa mereka keluar dari wilayah yang selama ini sudah nyaman. 

Melakukan hal baru juga mengandung sejumlah risiko tentunya.  
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6. Keyakinan yang salah. 

Tidak sedikit orang merasa yakin bahwa segala sesuatu akan selesai dengan 

sendirinya, suatu saat, tanpa melakukan apapun. Sebenarnya hal demikian sekadar 

untuk memudahkan diri sendiri dan menghindar dari risiko. Itu tindakan yang 

sungguh bodoh! 

7. Ketidakpahaman dan ketiadaan kepercayaan. 

Anggota organisasi menolak perubahan ketika mereka tidak memahami 

implikasinya dan menganggap bahwa perubahan bisa jadi hanya akan lebih banyak 

membebani daripada apa yang dapat diperoleh. Situasi demikian terjadi apabila tidak 

ada kepercayaan antara pihak yang mengusulkan perubahan dengan para anggota 

organisasi. 

8. Ketidakberdayaan (inertia). 

Setiap organisasi bisa mengalami suatu kondisi ketidakberdayaan pada 

tingkatan tertentu, dan karenanya mencoba mempertahankan status quo. Perubahan 

memang membutuhkan upaya, bahkan seringkali upaya yang sangat serius, dan 

kelelahan pun bisa terjadi. 

Angin perubahan akan terus berhembus, dan kita tak mampu mencegahnya, apalagi 

menghentikannya. Ia ada di sekitar kita, dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Segala 

yang ada di dunia pun segera menjadi tua, usang, dan harus diganti. Harus diubah.
5
 

Namun, tidaklah mudah memang meyakinkan dan menerapkan suatu 

perubahan. Salah-salah, ide perubahan yang begitu cemerlang sulit diaktualisasi 
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karena diiringi oleh kecurigaan, kemarahan, perlawanan, atau bahkan sabotase. Jika 

ini yang kita alami, maka semangat „jump out of the box’ yang kita nyalakan akan 

padam perlahan-lahan. David
6
 mengusulkan tiga pendekatan yang dapat diterapkan:

a. Force change strategy. Bahwa perubahan harus terjadi (dipaksakan) dan orang yang

dapat mengharuskan terjadinya perubahan adalah orang yang memiliki kekuasaan,

yaitu pimpinan. Ketika pimpinan yang memiliki kekuasaan formal telah memutuskan

adanya perubahan, maka anggota organisasi harus menerima perubahan tersebut.

Pendekatan ini tidak selalu buruk, jika diterapkan pada kondisi yang tepat.

b. Educative change strategy. Yaitu mengedukasi, atau memberikan pengetahuan dan

informasi tentang perlunya suatu perubahan. Melalui edukasi, anggota organisasi

diharapkan akan memahami pentingnya perubahan sehingga merekapun akan

menerima perubahan tersebut.

c. Rational/self-interest change strategy. Yaitu menunjukkan benefit yang akan

diperoleh individu dari diterapkannya suatu perubahan, sehingga individu tersebut

dengan sendirinya akan tertarik melakukan perubahan-perubahan.

Terlepas dari manapun strategi yang kita terapkan dalam mengatasi penolakan

terhadap perubahan, ada beberapa hal yang menentukan keberhasilannya diantaranya

1).Komuniasi dan eduasi, 2).Keterlibatan dan partisipasi, 3).Dukungan dan fasilitasi,

4).Kesepakatan dan negosiasi, 5). Pemaksaan, 6) Manipulasi dan kooptasi
7
, berikut
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a. Komunikasi dan edukasi. Komunikasi maupun edukasi harus dilakukan secara 

efektif, sehingga semangat dan ide dibalik perubahan yang akan diterapkan dapat 

ditangkap oleh seluruh anggota organisasi. Efektifitas komunikasi dapat menekan 

ketidakpahaman akan pentingnya perubahan yang berujung pada penolakan. Ciptakan 

jalur-jalur komunikasi yang tepat dan manfaatkan juga forum informal untuk 

mensosialisasikan suatu perubahan. 

b. Keterlibatan dan partisipasi. Apresiasi dan penghargaan terhadap kapabilitas anggota 

organisasi harus terus mendapat tempat. Karena keterlibatan dan partisipasi anggota 

organisasi dalam mengadopsi maupun mengimplementasi perubahan akan 

memotivasi dan mendorong semangat mereka dalam menerima perubahan itu sendiri. 

c. Dukungan dan fasilitasi. Ide perubahan tentu saja membutuhkan dukungan dan juga 

fasilitas yamg memadai dari organisasi. Terus mengakomodasi untuk munculnya ide-

ide baru maupun penggodokan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

pelaksanaannya, menjadi sangat urgen. Tanpa fasilitasi, perubahan hanya sebatas ide 

diatas kertas dan bahkan bisa menimbulkan kesinisan atau sikap apatis.  

d. Kesepakatan dan negosiasi. Perubahan yang akan diterapkan organisasi mustinya 

bukan ide satu orang atau satu pihak saja, melainkan hasil kesepakatan dan negosiasi 

lintas orang, tim ataupun fungsi. Hal ini sangat penting untuk harmonisasi dan 

terhindar dari konflik yang justru akan bersifat kontraproduktif.  

e. „Pemaksaan‟ secara eksplisit dan implisit. Pemaksaan pada suatu level tertentu 

seringkali dibutuhkan. Tentu kita harus menerapkannya secara tepat dan proporsional, 

seperti aturan main yang tegas tentang bagaimana perubahan akan dilaksanakan, atau 

ketika terjadi kemandekan.   
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f. Manipulasi dan kooptasi. Ini tentunya yang harus dihindari dalam arti yang 

sebenarnya. Di era yang menuntut kesoliditasan kerjasama tim ini, manipulasi dan 

kooptasi justru dapat mendorong munculnya kecurigaan atau bahkan kemarahan yang 

sangat kontraproduktif. 

Teori Perubahan mengatakan bahwa „human systems seek homeostasis and 

equilibrium‟. Begitupun hukum Newton yang hampir senada mengatakan bahwa „a 

body at rest tends to stay at rest‟. Jadi memang pada dasarnya manusia cenderung 

lebih menyenangi dunia yang stabil dan terprediksi. Sifat ini cukup natural.Namun 

kenyataan yang kita hadapi adalah bahwa dunia ini ternyata tidaklah selalu stabil. 

Justru dinamikanya luar biasa tinggi. Duniapun menjadi sulit diprediksi. Maka, jika 

kita terus menerus hanya menginginkan kestatisan, jangan-jangan kitalah yang 

menjadi tokoh dibalik pepatah “Seperti katak dalam tempurung”.  

Kunci pertama dalam menghadapi perubahan adalah memahami bahwa 

perubahan tidak akan berhenti. Kadangkala bahkan perubahan-perubahan ini (seperti 

perubahan lingkungan, persaingan atau pasar global) tidak ada presedennya. Maka 

kita harus berteman dengan perubahan. Keinginan saja yang kuat untuk 

sukses/berhasil dalam dunia yang berubah cepat ini, tentu tidaklah cukup. Melainkan 

harus diimbangi dengan semangat yang tinggi untuk belajar melihat perubahan 

sebagai teman. Teman yang memberikan begitu banyak peluang untuk perbaikan dan 

pertumbuhan.
8
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Fleksibilitas kemudian menjadi kunci berikutnya yang perlu kita miliki untuk 

menghadapi dunia yang sulit diprediksi ini. Kita harus membangun sebesar mungkin 

derajat fleksibilitas dalam organisasi, karena fleksibilitas sangat dibutuhkan demi 

kelangsungan hidup (survival) kita. Charles Darwin yang sangat terkenal dengan 

teorinya tentang evolusi kehidupan pun mengatakan: “It’s not the strongest nor most 

intelligent of the species that survive; it is the one most adaptable to change”. 
9
 

Menjadi yang berbeda, merekayasa ulang cara kita menjalankan bisnis, adalah 

bagian dari tindakan-tindakan operasionalisasi yang tak bisa dihindarkan. Tinggalkan 

pendekatan atau hirarki lama yang penuh birokrasi dan tidak efektif atau bahkan 

hanya memboroskan energi dan kapabilitas yang ada. Bangun kepercayaan, 

kepemimpinan, dan lakukan aliansi-aliansi yang memang sangat dibutuhkan saat ini.  

B. Kebutuhan Air Minum 

Dalam kehidupan sehari-hari air merupakan salah satu komponen yang paling 

dekat dengan manusia yang menjadi kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan 

kehidupan manusia, oleh karena hal tersebut air harus tersedia dalam kuantitas dan 

kualitas yang memadai. Selain merupakan sumber daya alam, air juga merupakan 

komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya, yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat pentingnya kebutuhan akan air 

bersih, maka sangatlah wajar apabila sektor air bersih mendapatkan prioritas 
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penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. Bertambahnya 

jumlah penduduk maka akan mengakibatkan bertambah jumlah kebutuhan air bersih.  

Berdasarkan data kependudukan, kecepatan pertambahan jumlah penduduk 

Indonesia adalah 2,3 % per tahun, artinya, apabila percepatan pertambahan penduduk 

tersebut tidak dikurangi, setiap 30 tahun jumlah penduduk menjadi dua kali lipat.
10

 

Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam langka. 

Sekitar 97.2 % dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat 

dikonsumsi oleh manusia dan 2.15% merupakan air yang membeku. Jumlah yang 

kurang dari 1% ni terdapat pada sungai-sungai, danau-danau, atau telaga-telaga dan 

air bawah tanah. 

  Penanganan akan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Di daerah 

perkotaan, sistem penyediaan air bersih dilakukan dengan sistem perpipaan dan non 

perpipaan. Sistem perpipaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

sementara sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat baik secara individu 

maupun kelompok. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan yang 

berbentuk Badan Hukum yang dapat mengurus kepentingannya sendiri, ke luar dan 

ke dalam terlepas dari Organisasi Pemerintah Daerah, seperti PU Kabupaten/ 

Kotamadya dan lain sebagainya.
2
 Dengan adanya parameter kualitas air, maka 

dibutuhkan peran Pemerintah khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air yang 

ada dalam parameter kualitas air terutama dalam kelas satu yang digunakan sebagai 

air baku atau air minum.  
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1. Hidrologi dan Kualitas air 

a. Hidrologi 

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat 

alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-

anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air 

yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkan 

melalui sungai utamanya (single outle laint) satu daerah aliran sungai dipisahkan dari 

wilaa lain disekitarnaya (DAS-DAS lain)oleh ppemisah topografi seperti punggung 

pperbukitan dan pegunungan. Sedangkan wilaah DAS adalah suatu wilayah ang 

terdiri dari dua atau lebih DAS yang secara geografis dan fisik teknis layak 

digabungkan sebagai unit perencanaan dalam rangka penyesunan rencana maupun 

pengelolaannya. 

b. Kualitas Air 

Kualitas air yanggg diamati dalam studi ini adalah air di sumber utama air 

yan aan di alirkan dalam embung dan reservoir. Prameter fisika, kimi, dan biologi di 

analisis secara in-situ uji laboratorium untuk mengetahui kondisi kualitas air dan 

kelayakannya. Secara detail hasil analisis in-situ dan uji laboratorium dapat dilihat 

pada tabel
11

 1 dibawah ini : 
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Table 2.1 hasil penggujian in-situ parameter kualitas air di lokasi 

NO Parameter Hasil Penggukuran Keterangan 

A Fisika   

1 Suhu (
o
C) 22,86  

2 TDS (mg/l) 0,106  

3 Warna Tidak berwarna  

4 Kekeruhan (NTU) 4,5  

5 Bau Tidak berbau  

B Kimia   

 Osigen terlarut (mg/l) 55,63  

 Salinitas (ppm) 0,1  

 pH 7,37  
Sumber: Dokumen upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantaaun Lingkungan (UPL) 

Tabel 2.2: Hasil pengujian laboratorium preameter kualitas air di lokasi 

No 

No 

Parameter 

Parameters 

Satuan 

Units 

Sampel Uji Batas Mkasimum 

yang Diperoeh 

Maximum Limit 

A Fisika/PHYSICAL    

1 Zat padat tersuspensi/total 

dispeendeed Sollid 

Mg/l tt - 

2 Zat padat terlarut/total dissolved solid Mg/l 230 500 

B Kimia/CHEMICAL    

1 Besi/iron (Fe) Mg/l tt 0,3 

2 Krimbal (Pb) Mg/l 0,0021 0,01 

3 Tembaga (Cu) Mg/l tt 2 

4 Cadmium (Cd) Mg/l tt 0,003 

5 Zeng (Zn) Mg/l 0,001 3 

6 Mangan (Mn) Mg/l tt 0,4 

7 Amoniak/Ammonia as N Mg/l 0,001 1,5 

8 Nitrat/Nitrate as N Mg/l 0,025 50 

9 Nitrit/Nitrite as N Mg/l tt 3 

10 Sulfat/Sulfate (SO4) Mg/l 56,12 250 

11 S Sebagai H2S Mg/l 0,009 - 

12 Kalsim (Ca) Mg/l 236,140 - 

13 Magnesium (Mg) Mg/l 25,320 - 

14 Fluorida Mg/l 0,674 1,5 

15 Chlorida/Choloride (Cl) Mg/l 121,5 250 

16 Biochenical OxYgen Demand (BOD) Mg/l tt - 

17 Chemical OxYgen Demand (COD) Mg/l tt - 

18 Minak dan Lemak Mg/l tt - 

19 Detergen (MBAS) Mg/l tt 0,05 

B Mikrobiologi    

1 Total Bakteri Coliform Colony/100 ml 0,0 0 

2 E. Coli Colony/100 ml 0,0 0 

Sumber: Dokumen upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantaaun Lingkungan (UPL) 
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Pamareter fisika air tanah yang di analisis secara laboratorium adalah jumlah 

zat padat terlarut (TDS), sedangkan para meter lainya seperti suhu, pengamatanya di 

lakukan secara in-situ padatan terlarut total (TDS) adalah bahan-bahan teriatur 

(diameter ‹10-6 mm) dan koloit (diameter 10
-6

-10
-3 

mm) yang berupa senyawa-

senyawa kimia dan bahan–bahan lain, yang tidak tersaring pada kertas saring yang 

berdiameter 0,45 um (Raw 1992) TDS biasanya disebabkan oleh bahan anorganik 

yang berupa ion-ion yang biasa di temukan di perairan kandungan TDS yang di 

peroleh pada lokasi pengukuran mempunyai niai 230 mg/l dan masih berada di bawa 

batas maksimal yang di standarkan. 

2. Parameter Kimia Air Tanah 

Parameter kmia air tanah ang diukur pada studi ini meliputi senyawa-

senyawa kimia ang dikategorikan sebagai ion utama (major ion)  di perairan. 

Bedasarkan hasil pengukuran unsur-unsur tersebut, ditemukan ada beberapa unsur 

dan beberapa bahan kimia organic yang tidak terdeteksi atau memiliki nilai sama 

dengan nol. Besi (Fe), tembaga (Cu), Kadmium (Cd), Mangan (Mn), Nitris, Minyak, 

lemak dan Detergen tidak ditemukan pada semua stasiun pengamatan air tanah 

 

 

 

 

 




