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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu yang pertama yaitu Peran PDAM dalam penyediaan 

air bersih di Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. eJournal Administrasi 

Negara Volume 5, (No 2) 2017:5732-5746 ISSN 0000-0000. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Peran PDAM Kota Balikpapan dalam penyediaan air 

bersih sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam meningkatkan 

kuantitas air bersih air baku yang berasal dari waduk manggar masih tidak 

mencukupi, PDAM sudah menjalankan pendistribusian air bersih secara 2 jam 

setiap hari tetapi masih banyak hambatan. Adapun faktor pendukung dan 

penghambat yaitu hubungan kerjasama pegawai PDAM sangat bagus dan 

adanya sertifikat manajemen mutu dan adanya gangguan jaringan produksi 

yang mengakibatkan kualitas air tidak stabil, kebocoran pipa distribusi, 

kekurangan air baku pada musim kemarau dan kondisi Kota Balikpapan yang 

berbukit yang menjadi penghambat. Dalam penelitian ini konsep kebijakan 

publik George C. Edwards III yang digunakan. 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah milik Widya Mulya yang berjudul 

kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan tahun 2018. Jurnal Karya Ilmiah 

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Vol 4 No 2 (2018). Penelitian 

ini menunjukkan hasil kebutuhan air kota Balikpapan yang rata-rata 1.620 

L/det tahun 2018 dengan kapasitas IPA sebesar 1.190 L/det dengan cakupan 

layanan sebesar 76,70%. Hal juga diproyeksikan kebutuhan air pada 2020 
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akan mencapai 1.723 L/det dan tahun 2025 kebutuhan air akan mencapai 

2.012 L/det. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa air 

bersih di Kota Balikpapan sangat dibutukan oleh warga kota dengan 

penambahan sistem penyediaan air bersih mengikuti laju pertumbuhan 

penduduk 

Penelitian terdahulu ketiga yaitu milik Rohani Budi Prihatin dengan judul 

problem air bersih di perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian kota 

di dunia, khususnya di Indonesia sedang begerak memasuki tahapan krisis 

sumber daya air. Perlu adanya langkah persiapan dan pencegahan agar 

permasalahan ini dapat diminimalisir. Pemerintah harus melakukan intervensi 

yang tegas dengan melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah yang ketat, 

pembangunan dan perbaikan kualitas air bersih untuk melindungi 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UU No 7 tahun 2004 tentang 

sumber daya air 

Penelitan terdahulu keempat yaitu dari Fadjri Alihar dengan judu 

penduduk dan akses air bersih di Kota Semarang. Jurnal Kependudukan 

Indonesia Vol 13 No. Penelitian ini menggunakan konsep George C. Edwards 

III. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemkot Semarang hingga saat ini belum 

mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyediakan air bersih bagi 

setiap warganya. Hal ini disebabkan persoalan kurangnya dana untuk 

menambah dan membangun infrastruktur jaringan. Pemkot Semarang saat ini 

juga membangun Waduk Jatibarang dan melakukan normalisasi kali 

arang/banjir kanal barat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota 

Semarang. 
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2.2 Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan pada dasarnya adalah prinsip atau cara bertindak yang 

dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan
1
.Kebijakan publik 

merupakan hasil interaksi intensif antara para actor pembuat kebijakam 

berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu, 

kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna 

menghasilkan keputusan yang terbaik. George C. Edwards III dan Ira 

Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang 

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu 

dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. 

Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-

peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras 

pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan 

pemerintah.
2
  

Dalam kehidupan masyarakat modern, sebagai akibat dari kemajuan 

teknologi dalam bidang informasi dan transportasi, permasalahan publik 

menjadi sangat kompleks. Tidak ada satu masalah yang hanya dilihat sebagai 

“satu” aspek yang berdiri sendiri. Berbagai aspek saling terkait dan saling 

mempengaruhi.
3
 Kebijakan publik adalah output atau hasil berupa peraturan 

perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik. Oleh 

                                                             
1 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm 7. 
2 George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, The Policy Predicament: Making and Implementing 

Public Policy, (San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1978), hlm.2. 
3 Prof. Said Zainal Abidin, Ph.D., MPIA., Kebijakan Publik (Edisi 3), Jakarta: Salemba Humanika, 
2016, hlm 5. 
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karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan 

dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk 

negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara 

memberi pengaruh pada substansi dan proses kebijakan publik, terutama 

karena peranan negara sebagai wadah dari proses kebijakan publik. Suatu 

negara merupakan bangunann pengelolaan kekuasaan yang strukturnya akan 

menjadi saluran bagi mengalirnya proses kebijakan, demikian juga dengan 

bentuk dan sistem pemerintahan. Kedua aspek tersebut menjadi pembingkai 

bagi dinamika proses pembuatan kebijakan publik. 

Dalam konteks Indonesia, wilayah ditandai oleh ciri keberagaman. 

Ungkapan bahwa Indonesia adalah negara kepualuan, Pepatah yang 

meyatakan bahwa “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya” 

adalah cermin dari kesadaran bangsa Indonesia akan keberagaman wilayah 

dan masyarakatnya. Demikian juga, sebutan “tanah air” yang diberikan oleh 

bangsa Indonesia terhadap wilayah negara seharusnya menjadi tuntutan bagi 

apa pun yang menjadi isi setiap kebijakan publik. Kebijakan publik menjadi 

dasar pengaturan wilayah daratan dan wilayah perairan (lautan) secara 

proporsional, dengan orientasi dasar yakni bagi “sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”. Dengan makna tersebut, maka kebijakan publik sangat ereat 

kaitannya dengan karakter wilayah negara. Dalam hal ini, wilayah negara 

sebagai lokasi dari aktivitas pemerintahan negara seharusnya menjadi tempat 

persemaian nilai yang terkandung dalam kebijakan publik. 
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Secara umum, kebijakan dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu 

kebijakan umum, kebijakan pelaksana, dan kebijakan teknis.
4
 Kebijakan 

umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, 

baik yang bersifat positif maupun negatif yang melliputi keseluruhan wilayah 

atau instansi yang bersangkutan. Agar suatu kebijakan umum supaya menjadi 

patokan untuk kedudukan peraturan di bawah, harus memenuhi tolak ukur. 1. 

Kebijakan mencakup dan bermaksud kepada sudut pandang atau area 

tertentu. 2. Berjangka panjang. Waktu yang dilakukan dalam kebijakan harus 

di dalam waktu yang tidak ada batas waktu atau tidak berjangka pendek. 3. 

Strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Karena kebijakan umum 

ini bersifat relatif. Sesuatu yang dianggap umum di tingkat kabupaten 

mungkin dianggap teknis atau operasional untuk tingkat provinsi dan sangat 

operasional dalam pandangan tingkat nasional. 

Kebijaksanaan pelaksanaan merupakan kebijaksanaan dari 

kebijaksanaan umum. Pada pemerintah pusat, kebijaksanaan ini yaitu 

merupakan peraturan perihal pengerjaan UU atau Permen pelaksanaan Kepres 

yang dijabarkan merupkan contoh dari pelaksanaan itu. Untuk pemerintah 

propinsi, Perbup atau Perwali ataupun Keputusan kepala dinas yang 

dijabarkan dari keputusan Pergub atau Perda. 

Kebijaksanaan teknis adalah kebijaksanaan operasional yang ada 

dibawah kebijaksanaan pelaksanaam tersebut. Pada dasarnya, kebijaksanaan 

umum adalah kebijaksanaan level pertama, kebijaksanaan pelaksanaan 

                                                             
4 Ibid., hlm 13. 
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merupakan kebijaksanaan level jedya dan kebijaksanaan teknis merupakan 

kebijaksanaan level ketiga. 

2.2.2 Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik 

Sekalipun kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, 

kebijakan tetap berada pada tingkat strategis. Dengan kata lain, suatu 

kebijakan tidak boleh bersifat terlalu teknis. Tingkatan yang terlalu 

teknis tidak dapat digolongkan sebagai kebijakan. Hal ini berhubungan 

dengan pengertian bahwa suatu kebijakan menjadi pedoman bagi unsur 

pelaksana. Karena pelaksanaan perlu penyesuaian seperti petunjuk 

pelaksanaan. Pengertian strategi di sini dimaksudkan bahwa suatu 

kebijakan mencakup wawasan yang luas, menjangkau jangka waktu 

yang panjang, mengandung resiko yang besar, dan melibatkan banyak 

pihak
5
. 

2.2.3 Unsur-Unsur Kebijakan Publik 

Sebagai suatu sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, 

komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu dari 

proes kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, 

terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi 

kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi 

struktur, terdapat lima unsur kebijakan. 

1. Tujuan kebijakan 

Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada 

tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada 

                                                             
5 Ibid, hlm 21. 
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kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari 

suatu kebijakan. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. 

Tujuan yang baik itu sekurang-kurangnya memenuhi empat 

kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis 

(rational or realistic), jelas (clear), dan berorientasi ke depan 

(future oriented). 

2. Masalah 

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam 

kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat 

menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. 

Tidak ada artinya satu cara atau metode yang baik untuk 

pemecahan masalah kebijakan jika pemecahannya dilakukan 

terhadap masalah yang tidak benar. Dengan kata lain, jika suatu 

masalah telah dapat diidentifikasikan secara tepat, berarti sebagian 

pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai. 

3. Tuntutan (Demand) 

Partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi 

itu berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik seperti 

halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat 

atau radikal. Tergantung pada pentingnya dari tuntutan tersebut. 

4. Dampak (Outcome) 

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh 

dari tercapainya suatu tujuan 

 



 

29 
 

5. Sarana atau Alat Kebijakan (Policy Instrument) 

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang 

dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, 

pengembangan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri. 

2.2.4 Faktor-Faktor Dibuatnya Kebijakan Publik 

Dalam kebiijakan publik, ada beberapa factor yang dipengaruhi, yakni: 

a. Terdapat tekanan dari luar yang berpengaruh 

Dalam penyusunan kebijakan, biasanya ada tekanan dari pihak-pihak 

luar kepada penyusun kebijakan itu. Meskipun tetap terjadi negoisasi 

dari penyusunan kebijak atas nama “rasional”. Akan tetapi mekaniske 

penyusunan kebijakan tidak bisa disisihkan dari kenyataan dunia. Jadi, 

dengan teaknan dari pihak luar sangat memberi impak secara 

signifikan kepada proses penyusunan kebijakannya. 

b. Terdapat pengaruh tata cara tradisional (konservatif) 

Tata cara tradisional yang disampaikan oleh “Nigro” adalah  “sunk 

cost” contohnya yakni penanaman capital, asal usul & pembiayaan 

rancangan tertentu dalam suatu waktu, akan mengarah pada tabiat dari 

penguasa meski kebijakan yang ada kaitannya dengan hal tersebut 

dikritik sebabmerupakan hal yang harus dirubah Karen salah. Tata 

cara tradisional iniakan terus terjadi jika sudah dianggap memuaskan 

hasilnya. 

c. Terdapat pengaruh sifat-sifat pribadi 

Dalam proses penyusunan kebijakan, pengaruh sifat pribadi 

dari penyusun kebijakan sangat berpengaruh. Kasus yang banyak 
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terjadi yakni dari penerimaan pegawai. Bisa dibilang sifat pribadi 

seseorang dalam penyusunan kebijakan sangat berperan di 

pemerintahan. 

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar 

Latar belakang social & orang penyusun kebijakan mempunyai 

pengaruh pada pembuatan kebijakan. Irfan Islami memberi contoh 

mengengai permasalah konflik di pekerjaan, yakni umumya orang-

orang yang mempunyai konflik tidak adanya rasa hormat kepada 

upaya untuk menyelesaikan oleh orang dalam komunitas yang 

berkonflik. Akan tetapi akan puas jika kebijakan diperolehdari orang-

orang dari luar. Seringkali pula pembuatan-pembuatan keutusan 

dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari 

orang lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan.
6
 

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu 

Maksud dari faktor ini adalah bbahwa pengalaman latihan dan 

pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada 

pembuatan keputusan. Misalnya orang yang mengkhawatirkan 

pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena 

khawatir disalahgunakan. 

2.2.5 Aktor-Aktor Kebijakan Publik 

Aktor dan tokoh penyusun kebijaksanaan publik dan pendidikan 

adalah orang-orang dimana tugasnya menganalisa/merumus/menyusunkan 

kebijaksanaan. Administratorn pembuat kebijaksanaan merupakan tokoh 

                                                             
6 Irfan Islami, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm 26 
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yang diberi kewenangan yang sah supaya bisa ikut dalam pemyusunan 

kebijaksanaan publik, meskipun bisa jadi orang yang mempunyai 

kewenangan bisa dikendalikan oleh orang luar.  

Aktor penggarap kebijaksanaan publik ada 2, yakni: 

1. Pembuatan kebijakan primer 

Ini merupakan pejabat atau pemangku kepentingan yang punya kuasa 

secara undang-undangs supaya melaksanakan aksi, contohnya kuasa 

bertindak di dewan yang bebas tanpa bergantung pada unit pemerintah 

lain. 

2. Pembuat kebijakan sekunder/pendukung 

Aktor ini harus mendapatkan wewenang supaya dapat melakukan 

tindakan dari aktor kebijakan primer, oleh karena itu, mereka sangat bisa 

dikendalikan oleh mereka sang actor primer 

Di dalam bidang pendidikan, actor kebijaka primer pendidikan 

merupakan lembaga ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan di Indonesia. Aktor kebijakan sekunder merupakan orang 

ataupun lembaga yang terdiri dari media, kelompok kepentingan dan juga 

partai politik. 

Pejabat pembuat kebijakan diantaranya adalah: 

a. Legislatif 

Legislatif mengerjakan tugas yang berhubungan dengan tugas politik 

sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam 

suatu sistem politik. Legislatif lebih berperan dalam pembentukan 
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kebijakan di negara-negara demokratis daripada di negara-negara 

otoriter. 

b. Eksekutif 

Efektifitas pemerintah selaku lembaga eksekutif secara substansial 

tergantung pada kepemimpinan eksekutif, baik dalam pembentukan 

kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. 

c. Instansi Adminstratif 

Instansi administrasif merupakan sumber utama usulan perundang-

undangan dibuat dalam suatu sistem politik. Instansi administrasif 

tidak hanya mampu mengusulkan perundangan yang 

dibutuhkan/diinginkan tetapi, secara aktif merekamendekati dan 

berusaha untuk mendesakkan penggunaannya. 

d. Lembaga Peradilan 

Tinjauan hukum merupakan kekuasaan pengadilan untuk untuk 

menentukan hukum bagi kegiatan legislatif dan cabang-cabang 

eksekutif serta mengumumkan pembatalan dan tidak berlakunya bila 

didapati kegiatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. 

Partisipasi Non-Pemerintah dalam Pembuat Kebijakan 

a. Warga Negara 

Warga negara ada hak untuk didengar oleh pejabat publik dan 

pastinya pejabat publik punya kewajiban supaya mendengar aspirasi 

warga. Warga Negara sebagai individu memegang kans supaya untuk 

ikut secara langsung untuk pengerjaan keputusan. 
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b. Kelompok Kepentingan 

Kelompok Kepentingan adalah sumber utama untuk pemerintah dalam 

memproses kebijakan publik kepada masyarakat. Dari kelompok 

seperti inilah biasanya pemerintah dapat mengidentifikasi harapan-

harapan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum diberikan 

atau seharusnya ada dengan apa adanya, jadi ke depannya pemerintah 

dapat menggarap kebijakan publik yang lebih menyeluruh dan dapat 

menjawab harapan atau tuntutan dan kebutuhan warganya. 

c. Partai Politik 

Partai politik di Negara-negara demokratis sangat berperan penting 

disaat kompetisi saat Pemilihan Umum untuk memantau dan 

memasukkan orang-orang di pemerintahan 

Aktor dalam Kebijaksanaan Publik di Republik Indonesia 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan actor yang 

Mengesahkan UUD, Membuat dan mengesahkan Tap MPR, & 

Mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan actor yang membuat 

UU  dengan presiden. 

3. Presiden, adalah aktor yang membuat UU yang harus disetujui DPR, 

dan mengesahkan Perpres pengganti Peraturan perundang-undangan. 

4. Pemerintah, contohnya: 

a. Presiden yang merupakan kepala pemerintahan (pemerintah pusat). 

b. Mentri, membuat dan mengesahkan Keputusan dan PERMEN untuk 

peraturan pelaksanaan. 
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c. Lembaga Pemerintah Non-Departemen, membuat peraturan tenis 

seperti regulasi pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih 

tinggi tingginya. 

d. Dirjen, tugasnya membuat peraturan-peraturan pelaksanaan yang 

bersifat teknis dibidangnya sendiri-sendiri. 

e. Badan-Badan Negara Lainnya (BUMN, Bank Sentral, dan lain-lain), 

membuat regulasi pelaksanaan yang isinya rincian ketentuan di 

undang-undang yang mengurusi di bidang tupoksinya. 

f. Pemprov, menetap Perda propinsi yang harus disetuji oleh DPRD 

Provinsi. 

g. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, menetap Perda yang harus 

disetujui oleh DPRD Provinsi atau Kota Kabupaten atau Kota. 

h. Kades, membuat kebijakan dari keputusan desa dengan yang disetujui 

oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). 

5. DPRD, membuat Perda Propinsi bersamaan dengan Pemprov. 

6. DPD Kota/Kabupaten, membuat Perda Kota/Kabupaten serentak 

dengan Pemda Kota/Kabupaten. 

7. Badan Perwakilan Desa (BPD), membuat keputusan dan Perdes 

serentak dengan Kades. 

2.2.6 Proses Kebijakan Publik 

Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau 

fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Walaupun rangkaian tahap 

ini tampak bersifat linear, dalam kenyataannya tahap-tahap tersebut 

umumnya justru sebaliknya, yakni non-linear atau iteratif. Para ahli 
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kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan 

tahap-tahap tersebut. Namun demikian, umumnya proses pembuatan 

kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam 5 tahap berikut: 

1. Penentuan Agenda (Agenda Setting) 

Penentuan agenda (Agenda Setting) merupakan sebuah periode 

dan metode diplomatis dalam kebenaran dalam kebijakan publik. 

Sebelum menentukan dan melaksanakan kebijakan publik, aktor 

kebijakan harus memulai dengan menyusun agenda dengan cara 

memilih masalah dan dimasukkan ke dalam prioritasyang akan 

dibahas. Permasalahan yang terpaut dalam kebijaksanaan kemudian 

dimasukkan yang akan kemudian diseleksi. Di proses ini kita akan 

mengetahui apa saja maslaah yang terjadi dan menjadi prioritas di 

dalam pelaksanaan agenda publik. Jikalau sebuah masalah sudah 

dapat status sebagai permasalahan publik, kemudian akan menjadi 

prioritas dalam agenda publik yang pada akhirnya akan mendapat 

alokasi sumber daya publik. Di dalam penentuan agenda ini sangatlah 

penting untuk menetapkan isu-isu publik yang kemudian dimasukkan 

ke dalam agenda pemerintah. Isu dari kebijakan (policy issues) juga 

sering disebutsebagai masalah dari kebijakan. Policy issues datang 

karena adanya perbedaan pendapat dari aktor-aktor yang mengarah 

kepada tindakanyang sudah ataupunakan dijalankan atau 

permasalahan pandangan terhadap karakter dari permasalahan 

tersebut. Ada beberapa kriteria maslaah yang biasnaya dijadikan 

agenda dari kebijakan publik yaitu: masalah jika dibiarkan akan 
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mencapai suatu titik dimanaakan menjadi ancaman yang sangat serius 

yang akan berdampak serius di khalayak orang banyak. Persoalan 

yang mendapat dukungan dari media, berdampak luas yang 

mempermasalah kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat sangat 

sulit untuk dijelaskan, akan tetapi mudah untuk dirasakan 

kehadirannya. 

Seharusnya agenda setting ini dilakukan berdasar tingkat 

urgensi dan isi kebijakan, dan juga kehadiran stakeholder. Pengaburan 

dari kebijakan tidak boleh dilakukan dari tingkat urgensi esens, dan 

keterlibatan stakeholder. 

2. Perumusan Alternatif Kebijakan (Policy Formulation) 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi 

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu 

masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap 

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat 

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.  

Yang patut dicatat bahwa perumusan kebijakan tidak selalu 

menghasilkan peraturan, perintah eksekutif, atau aturan administratif 

yang diusulkan. Para analis dan pembuat kebijakan dapat memutuskan 

untuk tidak mengambil tindakan apapun bagi suatu masalah publik 

atau justru membiarkannya untuk selesai secara sendirinya. Formulasi 
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kebijakan harus dapat dipahami sebagai suatu proses. Oleh karena itu, 

harus dipandang sebagai kegiatan yang dikemudian hari akan 

menentukan masa depan suatu kehidupan masyarakat. Karenanya, 

formulasi kebijakan tidak dapat dianggap sebagai sebuah kegiatan 

yang main-main. 

3. Penetapan Kebijakan/legitimasi (Policy Legitimation) 

Tujuan penetapan kebijakan yaittu supaya diberikannya 

kekuasaan untuk jalur dasasr pemerintahan. Arahan dari pemerintahan 

akan diikuti masyarakat jikalau kedaulatan rakyat mengatur akan 

suatu langkah validitas di dalam komunitas masyarakat. Akan tetapi, 

pemerintah harus dipercaya oleh masyarakat juga. Support terhadap 

pemerintahan biasanya berdifusi cadangan baik dari sikap & niat baik 

kepada langkah pemerintahan dalam bantuaan untuk anggota 

mentolerir pemerintahan yang disonansi. Legitimasi bisa diolah lewat 

dimanipulasinya symbol tersebut.  

4. Pelaksanaan atau Penerapan Kebijaksanaan (Policy Implementation) 

Referensi lain dari solusi terhadap masalah kebijaksanaan ini 

sudah pada sepakat yang kemudian pelaksanaannya pada tahap ini. 

Di tahap ini, kebijaksanaan biasanya terdapat berbagai masalah, 

rumusan yang sudah ditetapkan bisa saja beda dengan apa yang 

terjadi. Penyebabnya bisa berbagai factor yang mempengaruhinya 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan. 

Kebijaksanaan yang sudah lewat dari tahapan perumusan 

masalah tidak mesti berhasil di pelaksanaannya. Di upaya dalam 
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berhasil tidaknya penerapan kebijakan, hambatan yang bisa 

menghambat perlu dibereskan secepat mungkin. 

5. Pertimbangan atau Pengukuran Kebijakan (Policy Evaluation) 

Umumnya “policy evaluation” bisa diartikan yakni hal yang 

mengaitkan perkiraan atau pertimbangan kebijaksanaan yang 

didalamnya terdaoat isi, penerapan, dan hasil akibat. Oleh karena itu, 

evaluasi dianggat sebagai kegiatan yang sifatnya fungsional. 

Maksudnya, pertimbangan kebijakan bukan hanya dilaksanakan saat 

akhir saja, akan tetapi dilaksanakan dalam seluruh proses yang 

dilakukan. Oleh karena itu, pertimbangan kebijaksanaan dapat 

termasuk di dalam rumusan masalah kebijaksanaan, program yang 

dianjurkan dalam penyelesaian maslaah kebijaksanaan. Penerapan 

kebijakan serta hasil akibat dari kebijaksanaan.
7
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Proses Pembuatan Kebijakan Publik 
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 WilliamDunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 

1998, Hal: 24 
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2.3 Kebijakan Penyediaan Air Minum 

Air minum yaitu keperluan yang sangat penting dalam hidup masyarakat 

terus menerus untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat. Dalam 

pemenuhan keperluan ini tentunya memerlukan SPAM dengan kualitasi yang 

tinggi, efektif, efisien dan juga sehat terintegrasi dengan bidang-bidang yang 

lain terutama bidang sanitasi jadi rakyat bisa mempunyai kehidupan produktif 

& sehat.  

Pengembangan SPAM sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan 

dalam penyediaan air minum supaya meningkatkan, membangun, dan 

memperluas sistem fisik dan non fisik di kesatuan yang tujuannyapelaksanaan 

penyediaan air minum kepada rakyat menjadi sejahtera dan pastinya akanjadi 

baik.  

Kebijakan penyediaan air bersih di Balikpapan diatur dalam Peraturan 

Walikota Balikpapan No 19 Tahun 2010 tentang Sistem Penyediaan Air 

Minum. Di dalam perwali mengatakan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum 

adalah BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum di 

wilayah kota Balikpapan. Tujuan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara 

berkesinambungan sesuai standar kesehatan. 

Penyelenggaraan dan pengembangan SPAM ini mengacu pada rencana 

induk (Master Plan) penyediaan air bersih kota Balikpapan yang telah 

ditetapkan. Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat di bidang 

perairminuman, PDAM harus mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan 
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puluh persen) dari jumlah penduduk. Upaya yang dilakukan adalah 

optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan perpipaan. 

2.4 Penyediaan Air Bersih 

2.4.1 Pengertian tentang Air 

Manusia dan air hubungannya sangatlah erat di kehidupan manusia. 

Air adalah hal yang utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dari 

masyarakat, dikarenakan air adalah alat dari bermacam-macam penularan 

penyakit, terutama sakit perut dan penjangkitan jentik nyamuk. 

Penambahan kuantitas dari air merupakan salah satu syarat karena dari 

tingkat hidup seseorag semakin maju, makan akan pula kebutuhan akan air 

akan meningkat di masyarakat. Untuk kebutuhan minum sendiri 

dibutuhkan air dengan rata-rata lima liter per hari sedangkan keseluruhan 

kebutuhan air di rumah tangga di Indonesia memerlukan sebesar 60 l/hari. 

Jadi untuk negara maju kebutuhan air pasti sangat besar dari negara 

berkembang. 

Dengan pesatnya pertumbuhan dari penduduk, sumber air merupakan 

salah satu kekayaan yang sangatlah penting.  Air adalah hal yang penting 

untuk konsumsi dan sanitasi bagi manusia, dan juga sebagai produksi 

barang-barang industri. Tidak semua air terakses dan melimpah, jadi 

ketersediaannya di suatu tempat akan berbeda dibanding tempat lain. 

Perencenaan yang berdasar keahlian serta pengolahan yang seksama 

adalah hal yang sangat penting untuk mencapai efisiensi pemanfaatan air 

yang sangat dibutuhkan ke depannya. Meskipun begitu, usaha ini harus 

punya ruang lingkup yang lebih luas. Pendanaan dalam pengembangan 
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SDA sangat dipengaruhi dari pertimbangan sosial,politik dan ekonomi 

serta fakta teknik dasar. 

Air adalah sumber daya alam yang mempunyai fungsi vital dalam 

hidup makhluk yang ada di bumi. Maka dari itu, air harus dilindungi 

supaya tetap bermanfaat bagi hidup semua makhluk hidup. Pengertian ini 

menunjukkan bahwa air punya peran yang sangat penting dan harus ada 

dan dilestarikan sehingga dapat mendukung kehidupan dan pembangunan 

dilaksanakan di masa sekarang dan masa depan. Tiadanya air maka hidup 

tidaklah normal. 

 Berdasar Kepmenkes RI No 1405 tahun 2002 tentang Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantorandan Industri ada makna daripada 

air jernih yaitu air yang diutilitaskan dalam keperluan harian & kualitasnya 

sesuai syarak  kesehatan air bersih berdasarkan peraturan yang ada. 

Tujuan dari SPAM yaitu untuk penyediaan air yang cukup banyak, 

yaitu untuk penyediaan air bersih ke tempat yang dikehendaki dengan 

tekanan yang cukup. Akan tetapi, sekarang ada batasandalam kuantitas air 

yang bisa diperoleh karena pertimbangan energi yang dihemat dan 

kurangnya sumber air. Dalam aspek teknis, penyediaan air bersih dapat 

dibedain ke dalam 2 sistem, yakni: 

1. Sistem suplai air bersih secara individu (Individual Water Supply 

System). 

Sistem   suplai air   bersih   secara individu merupakan sistem   

suplai air   bersih   dalam kegunaan individu. Sumbernya biasanya 

didapat dari air tanah. Hal ini dilakukan dikarenakan sumber lainnya 
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kualitasnya kalah dari kualitas air tanah. Tidak ada unit transmisii 30 

dan distribusi kecuali  pengembanng perumahan bisa membuat pada 

sistem suplai air ini. 

2. Sistem penyuplai air bersih komunal (Community/Municipality Water 

Supply System). 

Sistem   penyuplai air   bersih   komunal yaitu sistem penyuplai air 

bersih kepada rakyat umum/kota, serta untuk melayani suplai air 

secara penuh, contohnya untuk kebutuhan industri, rumah tangga, dan 

juga sosial. Dilihat dari pengertiannya, sistem ini sangatlah lengkap 

dan menyeluruh, baik dari segi pelayanan maupun teknisnya. Sistem 

penyuplai air ini melingkupi berbagai alat,contohnya tangki air atas 

atap, pompa, pipa, dan juga tangki bawah tanah. Di alat-alat ini, air 

minum dituntut bisa mengalir ke pelanggan dalamhal ini masyarakat 

tanpa adanya pencemaran air.  

Tabel 2.1 Unsur-unsur Fungsional dari SPAM 

Unsur Fungsional 

Prinsip Perencanaan 

(Sekunder/Primer) 

Keterangan 

Sumber Air Kualitas/Kuantitias 

Sumber air 

permukaan seperti 

sungai, mata air dan 

danau 

Pra sedimentasi Kualitas/Kuantitas 

Sarana simpan air 

permukaan yang 

ditempatkan di 
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sumberair 

Transmisi Kualitas/Kuantitas 

Sarana distribusi air 

dari penyimpanan 

dan pengolahan 

Pengolahan Kuantitas/Kualitas 

Sarana untuk 

mengubah kualitas 

air baku 

Transmisi dan 

Penampungan 

Kualitas/Kuantitas 

Sarana distribusi air 

pengolahan ke 

reservoir 

pendistribusian 

Distribusi Kualitas/Kuantitas 

Sarana penyaluran air 

kepada masyarakat 

Sumber: Buku Unit Air Baku dalam SPAM 

2.4.2  Sumber air  

Sumber air merupakan tempat yang berada di atas maupun di bawah 

permukaan untuk menampung air. Di bawah ini merupakan sumber-sumber 

dari air itu sendiri:  

1. Air Laut 

Air laut merupakan air yang berasal dari samudera atau laut. Air laut 

punya personalitas dasar asin disebabkan aka kandungan Natrium 

Klorida sebanyak 3%, gas terlarut, bahan organis danpartikel yang tak 
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terlarut. Dengan demikian, maka air laut sangatlah tidak bisa memenuhi 

syarat untuk dijadikan air minum masyarakat.  

2. Air Permukaan 

Air permukaan merupakan air yang mengalir ke permukaan bumi 

seperti air hujan. Aor ini pada dasarnya akan kotor karena selama 

mengalir telah terkontaminasi oleh lumpur, batang kayu, daun-daun, 

kotoran industri dan lain sebagainya. Tingkat kotornya pun berbeda-

beda, tergantung kepada daerah aliran air itu sendiri. Jenis yang 

biasanya terjadiadalah kotoran fisik, kimia dan bakteri. Akan tetapi, 

setelah pengotoran terjadi, pada suatu saat air itu akan terjadi proses 

pembersihan dengan sendirinya. Udara yang didalamnya terdapat 

oksigen akan membantu proses tersebut yang terjadi pada air 

permukaan.  

Air permukaan ada dua macam yaitu:  

a. Air sungai 

Air sungai adalah sumber air yang pada umumnya tingkat 

pengotorannya sangat tinggi, jadi untuk bisa menggunakan air ini 

sebagai air minum, harus diolah secara sempurnya. Meskipun begitu, 

debit air dari air sungai sendiri sangatlah mencukupi untuk 

pemenuhan kuantitas air baku. 

b. Air danau atau rawa 

Air danau atau rawa biasanaya air yang berwarna hitan atau 

kuning kecoklatan. Hal ini dikarenakan adanya zat-zat organic yang 

sudah membusuk, seperti asam humus yang larut dalam air yang 
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mengakibatkan perubahan warna. Dikarenakan ada pembusukan 

kadar zat organic yang tinggi, makan pada umumnya kadar Fe dan 

Mn akan tinggi juga dan keadaan kelarutan O sangatlah kurang, 

maka unsur Fe dan Mn jadi larut. Pada permukaanair juga akan 

berkembangnya algae atau lumut karena adanya sinar matahari dan 

oksigen. 

3. Air Tanah 

Menurut definisi Undang-Undang Sumber Daya Air, air tanah 

adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah 

permukaan tanah pada lajur/zona jenuh air. Air tanah (ground water) 

berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian 

mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami 

proses filtrasi secara alamiah. Proses-proses yang telah dialami air 

hujan tersebut, di dalam perjalanannya ke bawah tanah, membuat air 

tanah menjadi lebih baik dan lebih murni dibandingkan dengan air 

permukaan. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang 

keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan 

dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.  

Skema lapisan air tanah ditunjukkan pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 . Skema Lapisan Air Tanah 

Menurut Sutrisno dalam C. Khairunnisa (2012), air tanah terdiri atas: 

a) Air tanah dangkal   

Air ini dikarenakan ada peresapan air dari permukaan. Lumpur 

akan stuck sehingga air akan menjadi jernih akan tetapi akan 

mengandung zat kimia yang banyak disebabkan tanah mempunyai 

unsur kimia tersendiri untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan 

ini gunanya sebagai saringan air. Tetapi tentunya akan terjadi 

pengotoran terutama di dekat permukaan tanah, air yang sudah 

terkumpul akan jadi air tanah dangkal yang merupakan air yang 

dimanfaatin sebagai sumber air melalui sumur dangkal. 

b) Air Tanah Dalam  

Ada lapisan air yang pertama. Dimana pengambilan air tanah 

dalam ini lebih sulit daripada air dangkal. Maka dari itum biasanya 

masyarakat menggunakan bor dan memasang pipa di dalamnya jadi 

di kedalaman tertentu akan mendapat 1 lapisan air. Jika tekanan air 
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ini lumayan besar, jadi air akan keluar dan dalam hal ini, air 

tersebut disebut sumur bor atau artetis. Jika kurang kuat untuk 

keluar sendiri, maka pompa dapat digunakan supaya membantu 

mengeluarkan air.  

c) Mata air 

Mata air merupakan air tanah yang bisa keluar sendiri ke 

permukaan tanah. Mata air ini berasal dari tanah dalam yang 

hampir tidak dipengaruhi oleh musim dan kualitasnya sangat 

bagus.  

2.4.3  Prinsip Sumber Air Bersih 

Dalam perencanaan penyediaan air bersih haruslah ada konsep yaitu 

3K yakni kuantitas, kontinuitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah dan 

ketersediaan air yang akan diolah yang dibutuhkan masyarakat yang 

dilayani. Kontinuitas adalah kebutuhan air yang terus menerus yang berarti 

sumber air yang memasok kebutuhan terus menerus tanpa jeda. Sedangkan 

kualitas air adalah mutu air, air baku ataupun air olahan yang siap 

disalurkan pada masyarakat
8
.  

2.4.4 Kualitas Air  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air 

minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, 

mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib 

dan parameter tambahan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

                                                             
8 Tri Joko,Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum, Sleman: Graha Ilmu, 2010 
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Indonesia Nomor 82 tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air, penggolongan atas kualitas air ditentukan 

jadi 4kelas, yaitu:  

a) Kelas 1, pada kelas ini, air berfungsi sebagai air baku untuk minum 

masyarakat. Dan juga manfaat lain dalam syarat kualitasi air yang 

sama dalam fungsi tersebut.   

b) Kelas 2, pada kelas ini, air ini bisa difungsikan sebagai budidaya ikan 

air tawar, pertamanan, peternakan saranan prasarana rekreasi air, dan 

juga fungsi lain yang mensyaratkan air yang sama dengan fungsi itu.  

c) Kelas 3, pada kelas ini, air bisa difungsikan sebagai pengairan taman, 

budidaya ikan air tawar, dan perternakan. dan tujuan lain yang 

mensyaratkan air yang sama dengan fungsi itu sendiri.  

d) Kelas 4, pada kelas ini, air ini gunanya untuk bisa difungsikan sebagai 

pengairan tanaman & untukan lainnya yang mensyaratkan kualitas air 

yang sama dengan kegunaan tersebut
9
. 

Syarat kualitas digambarkan sebagai kualitas ataupun mutu 

daripada air bersih. Syarat ini berupa syarat kimia biologis, fisik, dan 

radiologis. Syarat-syarat tersebut berdasarkan Permenkes 

No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air 

bersih adalah sebagai sebagi berikut:  

1. Persyaratan fisiks 

Secara fisik air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. 

Selain itu juga suhu air bersih sebaiknya sama dengan suhu udara atau 

                                                             
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas 
Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
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kurang lebih 25
o
c, dan apabila terjadi perbedaan maka batas yang 

diperbolehkan adalah 25
o
c 

a. Bau   

Bau dari air bisa menjadi petunjuk apakah kualitas air baik atau tidak. 

Yang akhirnya di distribusikan kepada masyarakat. 

b. Rasa 

Air bersih tidaklah ada rasa atau biasa disebut tawar. Jika air tidak 

tawar itu menunjukkan adanya zat lain yang bahaya kepada kesehatan.  

c. Warna 

Air sebaiknya tidak berwarna dan untuk mencegah keracunan dari 

berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna. Warna 

dapat disebabkan adanya taannin dan asam humat yang terdapat 

secara alamiah di air rawa, berwarna kuning muda menyerupai 

urin,oleh karenannya orang tidak mau menggunakannya. Selain itu, 

zat organik ini bila terkena khlor dapat membentuk senyawa-senyawa 

khloroform yang beracun. Warna pun dapat berasal dari buangan 

industri.  

d. Temperatur 

Temperatur yang pas yakni harus sejuk tidak panas supaya tidak 

terjadi pelarutan zat kimia pada pipa yang bisa membahayai 

kesehatan,menghambat reaksi biokimia di saluran pipa, sulit 

berkembangnya mikroorganisme pathogen.  
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e. Zat Padat yang Terlarut (TDS) 

Total TDS terdiri dari zat oorganik, garam anorganik, dan gas terlarut. 

Jika TDS naik maka dari itu keadaan akan bertambah juga.  

f. Kekeruhan 

Zat padat yang tertekan, baik itu anorganic ataupun organic akan 

menyebabkan air menjadi keruhy. Zat organic asalnya dari lapukan 

hewan atau tanaman, kemudian zat anorganic berasal dari lapukan 

logam atau batu. Limbah industri juga termasuk penyebab air menjadi 

keruh. 

2. Syarat – syarat kimia 

Persyaratak kimia di air bersih dalam kehidupan sehari hari 

harusnyatidak boleh lebih dari kadar maksimum yang ditentukan olen 

Permenkes No 416 Tahun 1990. Akibat buruk akan terjadi jika 

menggunakan air yang  sudah tercemar bahan kimia beraacun yang 

melewati batas persyaratan Menkes. Berikut contoh bahan kimianya:  

a. Besi (Fe) 

Besi (Fe) yang diatas batas yang ditentukan (1,0 m/Liter) 

mengakibatkan menurunnya fungsi paru-paru dan menimbulkan rasa, 

warna kuning, endapan di dinding pipa, tumbuhnya bakteri pada besi, 

dan tentunya akan keruh air tersebut.  

b. pH air 

pH air adalah tingkat asam-basa suatu air yang akan diteliti. Air bersih 

seharusnya tidak punya keasaman ataupun tidak basa untuk mencegah 
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adanya larutnya logam berat dan karat di jaringan pendistribusian air. 

pH yang dianjurkan adalah 6,5-9.  

c. Tembaga (Cu) 

Tembaga sangat diperlukan pada tumbuh kembang manusia. Akan 

tetapi jika dalam dosis tinggi akan mengakibatkan sakit ginjal, 

muntaber pusing kepala, anemia, hati, dan lain sebagainya yang bisa 

mengakibatkan kematian.  

d. Klorida  

Klorida merupakan senyawa Cl, rasa asin akan timbul jika terdapat 

banyak jumlah senyawa Cl, karat pada pipa juga bisa timbul. Residu 

Cl dalam penyediaan air sengaja dibiarkan akan tetapi dapat terikat 

kepada senyawa organic dan membuat halogen-hidrokarbon (CL-HC) 

yang dimana merupakan senyawa karsinogenik. Kadar paling tinggi 

yang dibolehkan pada air bersih adalah 600 mg/Liter.  

e. Seng (Zn) 

Seng ini bisa mengakibatkan warna air opalascent dan jikalau akan 

dimasak akan timbul endapan seperti pasir. Kadar tertingginya seng 

yang dibolehkan adalah 15 mg/Liter.  

f. Mangan (Mn) 

Mangan adalah metal berwarna kelabu-kemerah-merahan beracun 

yang biasanya mempunyai sifat kronis sebagai akibat hirupan uap 

logam dan debu.  

 

 



 

52 
 

3. Syarat – syarat mikrobiologis 

Dasarnya, sumber air berada di bumi ini terdapat bakteri. 

Jumlahnya dan jenisnya macam-macam dan tidak sama berdasar 

tempat dan kondisi dari yang ada. Maka dari itu, penggunaan air 

dalam kehidupan sehari-hari harus bebas dari bakter pathogen. Ada 

bakteri yang bukan merupakan bakteri pathogen akan tetapi 

merupakan indicator pencemaran air oleh bakteri pathogen, yakni 

bakteri golongan coli.  

4. Syarat – syarat radiokativitas  

Syarat radioaktivitas air efeknya sama dari sisi parameternya, 

yaitu dapat membuat rusak pada sel yang terpapar. Seperti kematian, 

dan pengubahan komposisi gen. Sel yang mati dapat diganti jika 

seluruh sel mati, akan tetapi perubahan gen dapat mengakibatkan 

penyakit contohnya tumor dan kanker. 

5. Syarat-syarat bakteriologis  

Bakteri di air baku tidak boleh ada dengan ambang tertentu 

yakni 1 coliper/100 mL air. Bakteriini asalnya dari tanah dan usus 

besar. Bakteri pathogen yang biasanya ada di dalam air, contohnya: 

a. Vibrio Colerae 

b. Bakteri Typosium   

c. Entamoeba Hystolotica 

d. Bakteri Enteristis (penyakit perut) 

e. Bakteri Dysentriae
10

 

                                                             
10 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 
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2.4.5 Infrastruktur Air Bersih 

Infrastruktur yang sulit dalam penyediaan air bersih merupakan hal 

yang terjadi sejak lama. Permasalahannya meliputi tidak adanya dana dari 

pemerintah, pertambahan penduduk, biasanya di kota-kota besar, 

kegembiraan otonomi yang berlebihan dari kota/kabupaten merupakan 

sebab pengembangan infrastruktur lebih lambat daripada pertumbuhan yang 

ada. Layanan air masih belum terasa ke semua rakyat yang sangat lagi 

butuh, baik itu dari kota maupun dari desa. Sistem infrastruktur adalah 

penyokong pertama fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi di hidup 

masyarakat. Sistem dalam infrastruktur dapat diartikan sarana-sarana atau 

struktur dasar, alat-alat, instalasi, yang dibangun dan dobutuhkan untuk 

menjalankan fungsi system sosial dan system ekonomi masyarakat. 

Pengertian teknis dapat memberitahu apa saja yang dilakukan sistem 

infrastrukturdan bilang bahwa infrastruktur merupakan asset dalam 

perancangan sistem yang jadi memberi layanan publik yang sangat krusial. 

Idealnya, alam adalah penyokong daripada sistem ekonomi dan infrastruktur 

Peran infastruktur dalam penghubung antara sistem ekonomi dan sosial dala  

hidup masyarakat dengan alam jadi sangat krusial. 

Kurangnya atau rusaknya infrastruktur tentunya memberi akibat yang 

parah kepada masyarakat.. Akan tetapi, infrastruktur yang berlebihan pada 

kepentingan masyarakat juga tentunya akan berdampak kepada manusia 

juga, karena akan merusak alam itu sendiri. Pada dasarnya penanganan 

infrastruktur di bidang air bersih diutamakan kepada masyarakat yang 



 

54 
 

belum ada akses air bersih, terutamadaerah rawan air, pemukiman kumuh, 

nelayan dan daeah tertingga. 

2.5  Air Bersih Sebagai Air Minum  

Air tanah yang bisa dikonsumsi sebagai air bersih untuk air minum 

harus memenuhi standar air yang layak. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, yang 

dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau 

tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

langsung diminum.  

Secara umum ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi 

dalam sistem penyediaan air bersih, antara lain: persyaratan kualitatif, 

mudah diperoleh oleh konsumen dan harga air relatif lebih murah
11

. 

Persyaratan kualitatif menggambarkan mutu/kualitas dari air bersih. 

Parameter-parameter yang digunakan sebagai standar kualitas air antara lain 

parameter fisik, parameter kimia dan parameter biologi.  Secara fisik air 

bersih harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Jernih 

berarti air bebas atau sedikit sekali tercampur lumpur. Tidak berwarna 

artinya tidak mengandung bahan organik dan bahan kimia yang berbahaya 

bagi kesehatan. Tidak berbau artinya tidak terjadi pelapukan di dalam air 

oleh mikroorganisme, karena bau yang kadang tercium dalam air 

merupakan ciri terjadinya proses pelapukan bahan-bahan organik oleh 

mikroorganisme dalam air
12

. 

                                                             
11 Tri Joko. Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum. – Edisi Pertama – Yogyakarta; 
Graha Ilmu. 2010 
12 Nur  Hidayati. Pemanfaatan  Karbon  Aktif  Pasar  Kayu  Sengon  Putih sebagai  absorben  Fe  
dan  Mn  dalam Air  Sumur.  Skripsi.  Yogyakarta: FMIPA UNY. 2006. 
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2.6  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Sumber air merupakan salah satu komponen utama yang ada pada 

suatu sistem penyediaan air bersih, karena tanpa sumber air maka suatu 

sistem penyedia air bersih tidak akan berfungsi. Salah satu perusahaan yang 

menjadi penyedia dan pengelola air bersih di Indonesia yaitu Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1962 tentang Perusahaan Daerah, adanya PDAM merupakan perusahaan 

milik Pemerintah Daerah yang memberikan jasa pelayanan dan 

menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. PDAM 

didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum 

masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan 

pelayanan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan juga 

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan merupakan 

bagian kekayaan daerah yang dipisahkan
13

. 

Sistem yang biasanya dikembangkan oleh PDAM dalam melakukan 

distribusi air kepada masyarakat yaitu melalui sistem jaringan menggunakan 

pipa. Pipa ini yang kemudian menghubungkan sumber air baku dengan kran 

air warga. Penyediaan air bersih merupakan salah satu contoh pemanfaatan 

air yang dilakukan oleh PDAM. Hal ini merupakan salah satu tahapan 

penting dalam teknik pengembangan sumberdaya air
14

.  

PDAM sebagai perusahaan air bersih bertanggung jawab ataskualitas 

dan juga kuantitas air yang di salurkan harus sesuai dengan standar air 

                                                             
13 Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 3 Tahun 2008 Perusahaan Daerah Air Minum Kota 
Balikpapan 
14 Suci Wulandari, et al. 2015. Higiene Dan Sanitasi Serta Kualitas Bakteriologis Damiu Di Sekitar 
Universitas Negeri Semarang. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang, Indonesia, (Online):http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph,). 
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minum. Standar air minum dibedakan menjadi kualitas air baik (B), sedang 

(S), danjelek (J)
15

. Air minum dengan kualitas baik (B) berarti semua sifat 

fisik, kimia, dan biologi memenuhi persyaratan baku mutu tgfvair minum 

sesuai ketentuan, sedangkan kualitas air sedang (S) adalah sifat fisik, kimia, 

dan biologi beberapa parameter ada yang memenuhi syarat baku mutu air 

minum, beberapa lagi belum memenuhi syarat namun masih bisa di atasi 

dengan pengelolaan sederhana dan kualitas air jelek (J) adalah sifat fisik, 

kimia, dan biologibanyak yang tidak memenuhi persyaratan baku mutu air 

minum dan tidak dapatdilakukan pengolahan dengan sederhana.  

 

                                                             
15 ibid 


