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BAB II  

TINJAUAN LITERATUR 

 

Pada bab kedua ini akan dilakukan pembahasan mengenai teori-teori dasar yang 

berkaitan dengan penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai Kebijakan-

kebijakan sistem penyediaan air minum, Kebutuhan air minum masyarakat, 

Penyediaan air minum masyarakat, dan Sintesa penelitian. Sintesa penelitian 

merupakan hasil sintesis dari kajian pustaka untuk menentukan faktor yang 

mempengaruhi keberlanjutan sistem air minum komunal. 

 

2.1 Kebijakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 13/PRT/M/2013 tentang 

Kebijakan dan Strategi Penyediaan Air Minum, kebijakan pengembangan SPAM 

dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan 

SPAM. Adapun arahan kebijakan tersebut adalah: 

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan 

dan perdesaan melalui jaringan pipa dan bukan jaringan pipa terlindungi 

2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif 

sumber pembiayaan 

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan 

SPAM 

4. Pengembangan dan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria) di pusat dan di daerah 

5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara keberlanjutan 

6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usahadan masyarakat 

7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM 

Dari kebijakan-kebijakan pengembangan sistem air minum diatas, terdapat strategi 

yang dapat dilakukan untuk mencapai kebijakan tersebut dan dari setiap strategi 

tersebut dapat dilaksanakan melalui rencana tindakan yang disebutkan dalam 
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 13/PRT/M/2013. Berikut merupakan 

kebijakan dan strategi dari pengembangan sistem penyediaan air minum.  

8. Tabel 2. 1 

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum 

No Kebijakan Strategi 

1 

Peningkatan akses aman air 

minum bagi seluruh 

masyarakat di perkotaan 

dan perdesaan melalui 

jaringan pipa dan bukan 

jaringan pipa terlindungi 

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas 

jangkauan pelayanan air minum terutama untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah 

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung 

pertumbuhan ekonomi 

Meningkatkan dan memperluas akses air minum 

yang aman melalui SPAM bukan jaringan pipa 

terlindungi dan keberlanjutan 

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi 

persyaratan baku mutu yang berlaku 

Menurunkan tingkat kehilangan air 

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan 

dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja 

pelayanan air minum 

2 

Peningkatan kemampuan 

pendanaan operator dan 

pengembangan 

alternatif sumber 

pembiayaan 

Meningkatkan kemampuan finansial internal 

Penyelenggara SPAM 

Meningkatkan komitmen Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dalam pendanaan 

pengembangan SPAM 

Mengembangkan pola pembiayaan melalui 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana 

non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam 

dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman 

non-perbankan, dan obligasi perusahaan 

Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD 

dalam percepatan pengembangan SPAM 

3 

Peningkatan kapasitas 

kelembagaan 

penyelenggaraan 

pengembangan SPAM 

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) di tingkat pusat dan daerah dalam 

pengembangan SPAM 

Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 

pengembangan SPAM 
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No Kebijakan Strategi 

Mendorong komitmen Pemda untuk lebih 

memprioritaskan Pengembangan SPAM 

Menerapkan prinsip Good Corporate Governance 

untuk Penyelenggara/operator SPAM 

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola 

Center of Excellent 

Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam 

rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan 

Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah 

dalam pelaksanaan SPAM Regional 

4 

Pengembangan dan 

penerapan NSPK (Norma, 

Standar, Prosedur, dan 

Kriteria) di Pusat dan di 

daerah 

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam 

penyelenggaraan pengembangan SPAM 

Menerapkan NSPK yang telah tersedia 

Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai 

dengan kaidah teknis 

5 

Peningkatan penyediaan air 

baku untuk air minum 

secara keberlanjutan 

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan 

perlindungan sumber air baku 

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air 

minum 

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan 

sumber daya air melalui pendekatan berbasis 

wilayah sungai 

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan 

air baku melalui sistem regional 

6 

Peningkatan peran dan 

kemitraan badan usaha dan 

masyarakat 

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam 

penyelenggaraan pengembangan SPAM 

Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi 

badan usaha dan koperasi 

7 
Pengembangan inovasi 

teknologi SPAM 

Mendorong penelitian untuk menciptakan 

teknologi bidang air minum 

Memasarkan hasil inovasi teknologi 

Menerapkan teknologi tepat guna dalam 

pengembangan SPAM pada daerah dengan 

keterbatasan kualitas air baku 

Menyusun rencana implementasi prinsip 

pembangunan keberlanjutan dalam pengelolaan 

SPAM 

Sumber: Permen PU No: 13/PRT/M/2013 
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2.2 Kebutuhan Air Minum bagi Masyarakat 

Pada bagian ini yaitu kebutuhan air minum bagi masyarakat akan dijelaskan 

mengenai manfaat air bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

sumber air bagi masyarakat. 

2.2.1 Manfaat Air bagi Masyarakat 

Air menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2004 adalah semua air yang terdapat 

pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam air permukaan, 

air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. Air bersih menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan No: 416/MEN.KES/PER/IX/1990 adalah air yang digunakan 

untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

diminum apabila telah dimasak. Menurut (Kodoatie, 2012) air merupakan 

sumberdaya alam yang memiliki karakteristik unik daripada sumberdaya alam 

lainnya, bisa dikatakan seperti itu karena air memiliki sifat terbarukan dan dinamis 

yang artinya sumber utama air berupa hujan akan selalu datang sesuai dengan waktu 

dan musimnya setiap tahunnya. Tetapi ternyata pada kondisi tertentu air dapat 

bersifat tidak terbarukan. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika masyarakat banyak 

yang menggunakan air tanah sebagai sumber air karena proses perjalanan air tanah 

membutuhkan waktu ribuan tahun sehingga air tanah akan habis bila di gunakan 

secara terus-menerus dan berlebihan. 

Kriteria air bersih yang layak untuk masyarakat gunakan setiap harinya ialah layak 

untuk diminum, tidak berbau, tidak berwarna, dan dengan rasa yang segar (Apriadi, 

2008). Untuk mendapatkan air bersih dengan jumlah yang cukup masyarakat 

melakukan berbagai cara mulai dari memanfaatkan sumber air yang ada hingga 

berlangganan PDAM karena tercukupinya air bersih merupakan suatu parameter 

yang penting bagi perkembangan kehidupan masyarakat (Saniti, 2011). Seperti 

yang kita tau bahwa air bersih memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia 

khususnya pada hal sosial dan ekonomi, namun peranan pokok air bersih dalam 

kehidupan manusia adalah antara lain (Ramelan, 2004): sebagai komponen penting 

dalam masalah perhubungan, sebagai unsur penting dalam pertanian (irigasi), 

sebagai sumber energi, dan sebagai penyediaan air bersih (domestik dan industri). 



21 

Sedangkan menurut Chatib (1996) dalam Sastavyana (2010) air digunakan untuk 

berbagai keperluan yaitu antara lain: 

a. Keperluan rumah tangga (Domestic) 

Digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, keperluan mencuci, fasilitas 

sanitasi, serta keperluan lainnya. 

b. Keperluan industri 

Dalam hal ini dibutuhkan air dalam jumlah banyak dan kualitas cenderung lebih 

baik daripada kebutuhan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan industri, 

penggunaan air terbagi menjadi dua jenis yaitu: 1) sebagai bahan pokok 

(industri makanan dan minuman); 2) sebagai bahan pembantu (sebagai air 

pendingin, air pencuci, dll) 

c. Keperluan umum atau perkotaan (Public) 

PDAM merupakan penyedia air minum dari pemerintah untuk melayani 

masyarakat di Indonesia. Namun di banyak negara yang dipengaruhi oleh 

ekonomi dan industri, sistem penyedia air minum dimiliki dan dioperasikan 

oleh badan non pemerintah (swasta). Berikut merupakan contoh penggunaan air 

untuk umum atau perkotaan yaitu: 

1. Membersihkan jalan, menyiram taman, fountain, dll 

2. Penggelontaran saluran-saluran kota 

3. Persediaan air untuk pemadam kebakaran 

4. Keperluan dan tujuan sosial (aktifitas komersial, keperluan fasilitas rekreasi, 

dll) 

2.2.3 Sumber Air bagi Masyarakat 

Jenis sumber daya air yang digunakan masyarakat pada umumnya air hujan, air 

permukaan, air tanah, dan mata air. Menurut Susanti (2009) sumber air tanah, air 

permukaan dan mata air merupakan pilihan sumber air utama yang dimanfaatkan 

masyarakat sampai saat ini karena jumlahnya cukup besar dan memiliki kualitas 

cukup baik. 
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1. Air Hujan 

Kalensun dkk, (2016) menyebutkan bahwa air hujan disebut juga dengan air 

angkasa yang memiliki sifat kualitas yaitu bersifat lunak karena tidak mengandung 

larutan garam dan zat-zat mineral, pada umumnya bersifat lebih bersih, dan dapat 

bersifat korosif karena mengandung zat yang ada di udara. Sampai saat ini 

pemanfaatan sumber air hujan sebagai sumber air baku masih jarang terjadi. Namun 

jika musim kemarau tiba biasanya masyarakat memanfaatkan air hujan sebagai air 

baku untuk keperluan mandi, mencuci baju, maupun mencuci piring. 

2. Air Permukaan 

Air permukaan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2004 adalah semua air yang 

terdapat pada permukaan tanah. (Ramelan, 2004) menyebutkan, yang termasuk 

kedalam air permukaan adalah air laut, air danau, air kolam, air waduk (dam), air 

rawa, air sungai, dan lain sebagainya. Air permukaan yang sering di gunakan 

sebagai sumber air baku adalah air sungai, air waduk dan air danau karena memiliki 

kuantitas air yang besar sehingga apabila digunakan sebagai sistem penyediaan air 

bersih memiliki kapasitas yang besar. 

3. Air Tanah 

Menurut Kodoatie (2012) air tanah muncul ketika hujan turun yang menyebabkan 

air hujan masuk/meresap ke dalam tanah yang kemudian tersimpan di dalam suatu 

lapisan batuan yang sering disebut akuifer dalam satu Cekungan Air Tanah (CAT). 

Setiap daerah mempunyai potensi air tanah yang berbeda-beda sesuai dengan curah 

hujan hingga permeabilitas batuan penyusunnya sehingga jumlah ketersediaan air 

tanah di setiap daerah juga berbeda (Purnama dkk, 2007). Kelebihan dari air tanah 

menurut Hendrayana (2002) yaitu secara higienis lebih sehat karena telah 

mengalami prores filtrasi secara alamiah, cadangan relatif tetap sepanjang tahun, 

mutu relatif tetap. Sedangkan kekurangan air tanah yaitu terdapat dibawah 

permukaan tanah untuk pemanfaatannya harus dilakukan dengan membuat sumur 

gali atau sumur bor, cadangannya terbatas untuk keperluan air minum perkotaan 

atau air irigasi atau industri yang cukup besar mungkin cadangan tidak mencukupi. 
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4. Mata Air 

Mata air merupakan salah satu sumber air baku yang keluar dari permukaan tanah 

secara alamiah. Apabila dilihat dari segi kualitas, mata air memiliki kualitas air 

yang paling baik daripada sumber air baku yang lain karena belum terkontaminasi 

oleh zat-zat tercemar. Sumber air bersih dari mata air memiliki ukuran debit yang 

tidak pasti atau dapat berubah-ubah karena pergantian musim, namun juga terdapat 

mata air yang relatif tetap walaupun jumlahnya terbatas (Ramelan, 2004).  

2.3 Penyediaan Air Minum Masyarakat yang Keberlanjutan 

Pada bagian ini yaitu penyediaan air bersih masyarakat akan dijelaskan mengenai 

sistem penyediaan air minum masyarakat, sistem air bersih komunal, keberlanjutan 

sistem penyediaan air komunal dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberlanjutan sistem air minum komunal. 

2.3.1 Sistem Penyediaan Air Minum Masyarakat 

Sistem penyediaan air merupakan suatu cara untuk menyediakan air bagi 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal tersebut pula 

merupakan tujuan utama dari sistem penyediaan air yaitu dengan menyediakan air 

bersih yang cukup untuk masyarakat. Beberapa peralatan yang termasuk dalam 

sistem penyediaan air bersih adalah tangki air bawah tanah, tangki air diatas atap, 

pompa-pompa, pipa, dan lain sebagainya (S Asih, 2006). Dalam menyediakan 

sistem penyediaan air bersih menurut (Puspitorini dan Masduqi) meliputi beberapa 

aspek yang memiliki peran masing-masing dalam perencanaan sistem penyediaan 

air bersih. 

a. Aspek Teknis → Dibutuhkan dalam untuk mengetahui kebutuhan air bersih 

bagi masyarakat pada tahun ini dan untuk masa yang akan datang, sistem 

pengolahan air bersih, standar teknis, serta kualitas air apakah air lsudah 

memenuhi kriteria dan layan untuk di salurkan ke masyarakat. 

b. Aspek Finansial → Digunakan untuk melihat kemampuan dan kemauan para 

pelanggan untuk membayar perusahaan air serta rencana anggaran biaya yang 

dibutuhkan pihak perusahaan air. 
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c. Aspek Kelembagaan → Dibutuhkan untuk menentukan strategi dan kebijakan 

hukum. Dalam hal ini melibatkan para stakeholder yaitu pengguna/pelanggan 

dan pemelihara pelayanan air. Para stakeholder merupakan penentu berhasil 

atau tidaknya kegiatan. 

d. Aspek Peran Serta Masyarakat → Mengutamakan peran serta dari para 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih yang terus 

meningkat, rasa tanggung jawab dan memiliki, kebudayaan dan kebiasaan dari 

masyarakat, serta kepercayaan yang berhubungan dengan air bersih. 

Chatib (1996) dalam Susanti (2009) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sistem 

penyediaan air minum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sistem penyediaan air 

individual (Individual Water Supply System) dan sistem penyediaan air komunitas 

atau perkotaan (Municipality Water Supply System).  

1. Pada sistem penyediaan air individual hanya untuk pelayanan secara terbatas 

karena pada sistem ini memiliki sistem cukup sederhana dengan hanya 

mengandalkan sumur galian atau air tanah untuk melayani beberapa rumah 

tangga bahkan satu rumah tangga. Pada sistem individual hanya memiliki satu 

komponen yaitu sumber air. 

2. Pada sistem penyediaan air komunitas atau perkotaan diperuntukan untuk suatu 

kota dengan sistem pelayanan menyeluruh termasuk untuk keperluan 

domestik, industri, dan kegiatan yang ada di perkotaan itu sendiri. Sistem ini 

juga bersifat kompleks karena terdiri dari tiga komponen utama yaitu sumber 

air, sistem transmisi, dan sistem distribusi.  

Sedangkan dalam penelitian Ramelan (2004) dijelaskan bahwa sistem penyediaan 

air bersih di suatu kota terdiri dari sistem individu dan sistem kolektif yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sistem Individu merupakan sistem penyediaan air bersih yang dilakukan secara 

perorangan atau biasanya digunakan untuk per rumah tangga. Sumber air yang 

digunakan pada sistem ini berasal dari air tanah berupa sumur galian maupun 

sumur borran. 
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2. Sistem Kolektif dapat disebut juga dengan penyediaan air bersih sistem pipa. 

Sistem pipa merupakan sistem penyediaan air bersih yang dilakukan dengan 

cara menghubungkan pipa dari pusat pengolahan air hingga ke masyarakat. 

Pada sistem pipa, air dari sumber air dialirkan melalui saluran transmisi air 

baku ke unit pengolahan air bersih dan diolah agar air yang sebelum di alirkan 

ke pelanggan memenuhi syarat kualitas air bersih. Sebelum di alirkan ke 

pelanggan air yang sudah ada di unit pengolahan air bersih di alirkan terlebih 

dahulu secara gravitasi atau pemompaan ke reservoir barulah setelah itu di 

alirkan atau didistribusikan ke para pelanggan. 

Gambar 2. 1 

Sistem Jaringan Air Bersih 
Sumber: Kodoatie dan Sjarief, 2008 

 

2.3.2 Sistem Penyediaan Air Komunal 
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satu gedung atau bangunan dengan pengelolaannya dilakukan secara swadaya 
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pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan melibatkan 

masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan, pengoperasian, dan 

pemeliharaan dengan maksud untuk meningkatkan rasa memiliki sehingga bantuan 

yang diberi dapat dikelola dengan baik. Sumber penyediaan air komunal menurut 

Dirjen Cipta Karya (2009) dapat diperoleh dari beberapa sumber air baku yaitu 

seperti mata air, air tanah, air permukaan, dan air hujan. 

Sistem penyediaan air komunal muncul ketika sistem penyediaan air individu 

(masyarakat) sudah tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan 

penyediaan air bersih yang disediakan oleh pemerintah belum dapat menyediakaan 

sistem air publik dengan baik atau sistem penyediaan air yang diberikan sudah tidak 

sanggup lagi melayani permintaan masyarakat (Sastavyana, 2010). Menurut 

Tillman (1981) dalam Sastavyana (2010) tujuan utama dari sistem penyediaan air 

bersih komunal adalah untuk meningkatkan jumlah air yang tersedia untuk 

masyarakat. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan air yang tersedia. Saat ini dengan sistem 

yang ada masih belum sepenuhnya benar dalam penggunaanya karena 

sejumlah besar air masih terbuang dengan percuma. 

2. Meningkatkan sistem pendistribusian air untuk menurunkan jumlah yang 

hilang melalui penguapan atau pipa. 

3. Memperbesar sumber-sumber yang telah ada. 

4. Mengembangkan sumber-sumber air yang baru. 

5. Melindungi daerah tangkapan air dan sumber lain dalam rangka 

memaksimalkan output air dan mencegah fluktuasi yang tajam. 

2.3.3 Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Komunal 

Menurut Brikke dan Bredero (2003) salah satu syarat yang menentukan apakah 

suatu sistem air minum komunal dapat dikatakan keberlanjutan apabila sistem 

masih dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.  Dalam kasus penelitian ini keberlanjutan yang dimaksud 

dalam sistem penyediaan air minum berupa sumur komunal ialah seperti yang 
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diungkapkan menurut Brikke dan Bredero. Keberlanjutan adalah sumur yang masih 

berfungsi sehingga masih dimanfaatkan oleh masyarakat sementara sumur yang 

tidak berfungsi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau sumur tidak 

keberlanjutan. Selain itu syarat-syarat lainnya untuk menentukan apakah suatu 

sistem air minum komunal dapat dikatakan keberlanjutan atau tidak yaitu antara 

lain: 

a. Sistem menyediakan layanan yang direncakanakan, termasuk memberikan 

kualitas dan kuantitas air yang dibutuhkan, adanya akses yang mudah ke 

pelayanan, adanya kontinuitas dan keandalan pelayanan, memberikan manfaat 

kesehatan dan ekonomi, serta dalam akses sanitasi memberikan akses sanitasi 

yan memadai 

b. Sistem dapat berfungsi selama periode yang lama sesuai dengan siklus umur 

alat yang dirancang 

c. Manajemen pelayanan melibatkan masyarakat dan komunitas yang mengelola 

sistem secara mandiri, mengadopsi perspektif yang peka terhadap isu gender, 

menetapkan kemitraan dengan pihak berwenang, dan melibatkan sektor swasta 

sesuai kebutuhan 

d. Biaya pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, dan administrasi 

sistem pelayanan ditanggung oleh biaya pengguna atau melalui alternative 

mekanisme keuangan yang keberlanjutan lainnya. 

e. Sistem dapat dioperasikan dan dirawat pada level lokal secara terbatas, namun 

tetap layak untuk mendapat dukungan eksternal seperti bantuan teknis, 

pelatihan dan pemantauan) 

f. Sistem tidak memiliki dampak berbahaya pada lingkungan sekitar 

Konsep keberlanjutan saat ini sering digunakan dalam konteks pembangunan yaitu 

pembangunan berkelanjutan (Persson, 2009) dimana pembangunan dilakukan dari 

berbagai pihak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan 

memikirkan kepuasan jangka panjang (Elliot 1994 dalam Sastavyana 2010). 

Dengan begitu adanya pembangunan sistem penyediaan air komunal juga 

diupayakan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dimana pihak pemerintah 

maupun swasta menyediakan program sistem air minum untuk memenuhi 
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kebutuhan hidup masyarakat dengan memikirkan atau tanpa mengurangi 

kesempatan generasi berikutnya untuk menikmatinya (Saniti, 2011).  

2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Sistem Air Minum 

Komunal 

Jumlah penduduk khususnya di perkotaan setiap tahunnya akan terus mengalami 

penambahan yang akan berpengaruh dengan kebutuhan air minum yang terus 

meningkat. Saat ini sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih dengan cara memanfaatkan sumber air yang ada seperti membuat sumur 

secara pribadi maupun komunal dan berlangganan dengan PDAM jika tempat 

tinggalnya sudah terlayani oleh PDAM. Pada penelitian ini berfokus pada 

keberlanjutan sistem air minum komunal masyarakat di Kelurahan Kebon Jeruk. 

Keberlanjutan sistem air minum tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pendukungnya. Menurut Castro, Msuya, dan Makoye (2009), yang termasuk 

sebagai faktor dalam menentukan keberlanjutan penyediaan sistem air bersih 

komunal adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 

Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Penyediaan Air Bersih Komunal 

No 
Faktor 

Kriteria Sub Kriteria 

1 Lingkungan hidup 

Kualitas air 

Kuantitas air 

Kontinuitas air 

2 Teknologi 

Kompleksitas 

Sumber daya manusia 

Tingkat layanan 

Biaya operasional dan pemeliharaan 

3 Masyarakat 

Kapasitas untuk dikelola 

Jenis kelamin 

Faktor sosial budaya 

Kesediaan untuk membayar 

Manajemen keuangan 

Keterampilan teknis 

Sumber: Castro, Msuya, dan Makoye, 2009 

Pada dasarnya keberlanjutan sistem air minum komunal dapat berhasil apabila 

pemilihan teknologi yang digunakan tepat karena berjalannya sistem dari tahap 
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perencanaan hingga pemeliharaan harus menggunakan teknologi yang tepat dan 

sesuai. Menurut UNESCO (2004) dalam Sastavyana (2010) yang mendukun 

keberlanjutan suatu sistem adalah pemilihan teknologi yang tepat, oleh karena itu 

ada lima faktor yang mempengaruhi keberlanjutan penyediaan air bersih komunal 

yaitu faktor teknis, faktor lingkungan, faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan 

manajerial, dan faktor keuangan. 

Tabel 2. 3  

Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Penyediaan Air Bersih Komunal 

No 
Faktor 

Kriteria Sub Kriteria 

1 Teknis 

Permintaan (pola konsumsi saat ini dan dimasa depan) dan 

penawaran 

Capital costs 

Kapasitas tambahan 

Kesesuaian dengan norma dan kerangka hukum 

Kesesuaian dengan sistem penyediaan air bersih yang telah 

ada sebelumnya 

Kemampuan teknis yang dibutuhkan didalam maupun diluar 

komunitas 

Perbandingan manfaat 

Ketersediaan, aksesibilitas, dan kehandalan sumber air 

2 Lingkungan 

Variasi musim 

Kualitas air dan perawatan 

Perlindungan sumber air 

Resiko dampak negatif terhadap lingkungan 

3 Kelembagaan 

Kerangka kerja legal 

Kerangka kerja regulasi 

Strategi nasional 

Pengaturan kelembagaan eksisting 

Dukungan pemerintah, LSM, dan lembaga pendukung lainnya 

Stimulasi pihak swasta 

Transfer tahu bagaimana 

4 
Masyarakat dan 

manajerial 

Ekonomi lokal 

Pola hidup dan pertumbuhan populasi 

Standar hidup dan keseimbangan gender 

Pendapatan rumah tangga dan variasi musim 

Preferensi pengguna 

Pengalaman sejarah dalam berkolaborasi dengan berbagai 

macam mitra 

5 Keuangan 
Capitasl costs 

Alokasi budget dan kebijakan subsidi 
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No 
Faktor 

Kriteria Sub Kriteria 

Partisipasi pembiayaan dari pengguna  

Ekonomi lokal 

Sumber: UNESCO, 2004 dalam Sastavyana, 2010 

Menurut Anandini (2011), terdapat lima faktor yang memperhatikan konsep 

keberlanjutan sistem air bersih. Keberlanjutan sistem air bersih dapat dilihat dari 

masih berfungsinya sarana air bersih dan masyarakat dapat mengelola sarana 

tersebut secara mandiri. Faktor yang termasuk dalam konsep keberlanjutan ini 

adalah faktor kelembagaan, faktor pembiayaan, partisipasi masyarakat, faktor 

teknis dan, faktor lingkungan. 

Tabel 2. 4  
Faktor yang Mempengaruhi Konsep Keberlanjutan Sistem Air Bersih 

No 
Faktor 

Kriteria Sub Kriteria 

1 Kelembagaan 

Adanya lembaga yang mengelola 

Lembaga merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat atau 

lapisan masyaakat 

Lembaga merupakan lembaga masyarakat yang dapat menangkap 

aspirasi masyarakat 

2 Pembiayaan 

Adanya lembaga yang mengelola keuangan 

Adanya penetapan iuran dan masih berlangsung sampai saat ini 

Adanya keadilan dalam penetapan tarif iuran 

Pembayaran iuran oleh masyaakat berjalan lancar 

Lembaga pengurus keuangan dapat bertanggung jawab dan 

terbuka pada masyarakat 

Jasa dari iuran digunakan untuk biaya operasional dan 

pemeliharaan sarana air bersih 

3 
Partisipasi 

masyarakat 

Masyarakat hadir pada setiap kegiatan yang melibatkan 

masyarakat 

Pelibatan masyarakat dilakukan hingga tingkat keluarga 

4 Teknis 

Adanya pemeliharaan kondisi fisik bangunan/sarana air bersih 

Adanya transfer pengetahuan mengenai penanganan teknis sarana 

air bersih 

Adanya penyesuaian teknologi terhadap kebutuhan masyaakat 

5 Lingkungan 
Adanya upaya untuk melindungi kualitas dan kuantitas sumber air 

Adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat 

Sumber: Anandini, 2011 
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Menurut Sara dan Katz (Undated), untuk mengukur keberlanjutan sistem air 

masyarakat dapat dipengaruhi oleh kriteria-kriteria yaitu kondisi fisik sistem, 

kepuasan konsumen, pengoprasian dan pemeliharaan, manajemen keuangan, dan 

kesediaan untuk mempertahankan sistem. Berikut merupakan penjelasan dari setiap 

keriteria tersebut: 

Tabel 2. 5  

Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Sistem Air Masyarakat 

No 
Faktor 

Kriteria Sub Kriteria 

1 Kondisi fisik sistem 

Kualitas konstruksi 

Tingkat tekanan dalam sistem 

Kebocoran atau cacat pada pipa 

2 Kepuasan konsumen 

Kuantitas air 

Kualitas air yang diterima 

Penggunaan sumber alternatif secara keberlanjutan 

3 
Pengoprasian dan 

pemeliharaan 

Sistem operator 

Akses kealat dan suku cadang 

Informasi dan dukungan tindak lanjut 

4 Manajemen keuangan 
Catatan keuangan setiap komunitas 

Wawancara dengan komite air atau bendahara 

5 
Kesediaan 

mempertahankan sistem 

Dukungan masyarakat 

Tanggung jawab masyarakat pada pemeliharaan 

sistem 

Sumber: Sara dan Katz (Undated) 

Menurut Wegelin-Schuringa (1998), keberlanjutan program penyediaan air 

komunal dari pemerintah dengan metoda pengembangan masyarakat dipengaruhi 

oleh lima faktor yaitu faktor sosial, faktor lingkungan, faktor kelembagaan, faktor 

teknis dan faktor keuangan. 

Tabel 2. 6 

Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Sistem Air Minum Komunal  

No 
Faktor 

Kriteria Sub Kriteria 

1 Sosial 

Kesadaran 

Perilaku 

Partisipasi 

Manajemen 

Kepemilikan  
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No 
Faktor 

Kriteria Sub Kriteria 

Perspektif gender 

Faktor sosio-budaya 

Keterampilan teknis 

Keinginan dan kemampuan untuk membayar 

2 Lingkungan 

Kualitas sumber air 

Kuantitas sumber air 

Kontinuitas sumber air 

Perlindungan lingkungan 

Manajemen air bersih 

Pengelolaan limbah 

Pengurangan faktor resiko 

3 Kelembagaan 

Konteks regulasi yang sehat 

Konteks legislatif yang sehat 

Kebijakan penegakan hokum 

Kemitraan publik-swasta 

Kepercayaan dalam manajemen komunitas 

Kemampuan berkomunikasi 

Hubungan positif dengan komunitas 

Desentralisasi  

4 Teknis 

Pilihan 

Norma 

Teknologi yang murah 

Mengerti dan tahu harus bagaimana 

Tingkat pelayanan 

Suku cadang 

Kompleksitas 

Biaya pengoprasian (operasional) dan pemeliharaan 

5 Keuangan 

Iuran pengguna (konsumen) 

Keterjangkauan biaya 

Pemulihan biaya penuh (perbaikan menyeluruh) 

Akses ke sistem kredit 

Mekanisme keuangan inovatif 

Air memiliki nilai sosial dan ekonomi 

Sumber: Wegelin-Schuringa (1998) 

Brikke dan Bredero (2003) juga mengemukakan bahwa keberlanjutan suatu sistem 

untuk peningkatan pelayanan penyediaana air bersih komunal bergantung pada 

empat faktor yaitu faktor teknis, faktor masyarakat, faktor lingkungan, dan faktor 

kerangka hukum dan kelembagaan. 

 



33 

Tabel 2. 7 

Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Komunal 

No 
Faktor 

Kriteria Sub Kriteria 

1 Teknis 

Pemilihan teknologi 

Kompleksitas teknologi 

Kapasitas teknis dari sistem untuk memenuhi permintaan dan 

menyediaan tingkat layanan yang diinginkan 

Keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan dan 

pemeliharaan sistem 

Ketersediaan, aksesibilitas dan biaya suku cadang 

Biaya operasional dan pemeliharaan 

2 Masyarakat 

Permintaan dan kebutuhan yang dirasakan akan layanan yang 

lebih baik 

Memiliki rasa kepemilikan 

Partisipasi masyarakat (pria / wanita, kelompok sosial) pada 

semua tahapan yaitu perencanaan, perancangan, pembangunan 

dan pengelolaan layanan, dan dalam operasional serta 

pemeliharaan layanan. Masyarakat harus dilibatkan dalam 

menghasilkan permintaan untuk layanan yang lebih baik. 

Kemampuan dan kemauan membayar 

Manajemen melalui kelompok yang diorganisir dan diakui secara 

lokal 

Kemampuan keuangan dan administrasi manajemen 

Keterampilan teknis untuk mengoperasikan dan memelihara 

layanan, melaksanakan kegiatan pemeliharaan preventif, dan 

melakukan perbaikan kecil dan besar oleh masyarakat 

Aspek sosial budaya yang terkait dengan air 

Perilaku individu, domestik dan kolektif mengenai hubungan 

antara kesehatan, air, kebersihan dan sanitasi 

4 Lingkungan 

Kualitas sumber air (menentukan apakah air perlu 

dirawat, dan akan mempengaruhi pemilihan teknologi) 

Perlindungan yang memadai terhadap sumber / titik air 

Jumlah air dan kontinuitas pasokan 

Dampak pembuangan air limbah atau ekskreta pada lingkungan 

5 

Kerangka 

hukum dan 

kelembagaan 

Semua faktor di atas berkembang dalam kerangka hukum dan 

kelembagaan. Di tingkat nasional, harus ada kebijakan dan strategi 

yang jelas untuk mendukung keberlanjutan. Kegiatan dukungan, 

seperti bantuan teknis, pelatihan, pemantauan, dan pengaturan 

mekanisme pembiayaan yang efektif. Di negara berkembang, 

penyediaan layanan pasokan air dan sanitasi melalui proses 

desentralisasi dengan melibatkan sektor swasta. 

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah mitra berharga 

dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Peran pihak swasta 

cukup penting dalam operasional dan pemeliharaan. Partisipasi 

sektor swasta dapat berupa perawatan sederhana, operasi, 
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No 
Faktor 

Kriteria Sub Kriteria 

pemeliharaan dan pengelolaan seluruh sistem di bawah kontrak 

konsesi yang diatur dan dikendalikan dengan baik. 

Komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah, dan 

antara lembaga pengelola air dan badan-badan pembangunan, 

akan membantu dalam berkoordinasi kegiatan dan penerapan 

kebijakan. Sistem informasi dan pemantauan yang tepat 

bergantung pada komunikasi yang efektif. Pengembangan 

kapasitas dibutuhkan di semua tingkatan, terutama di lingkungan 

yang terjadi perubahan di mana peran dan tanggung jawab baru 

diperkenalkan oleh proses pengembangan baru. 

Sumber: Brikke dan Bredero, 2003 

 

2.4 Sintesa Penelitian 

Faktor-faktor yang berkitan dengan keberlanjutan sistem air minum komunal 

banyak dikemukakan oleh para ahli, para peneliti sebelumnya maupun sumber 

lainnya yang sudah di jelaskan diatas dan dapat berbeda pandangan karena memiliki 

sudut pandangnya sendiri-sendiri. Namun dari perbedaan tersebut sama-sama 

memiliki kesamaan tujuan yaitu menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberlanjutan suatu sistem. Faktor-faktor dari berbagai sumber tersebut yang 

nantinya akan dilakukan sintesa penelitian dan dijadikan faktor dalam penelitian 

ini. Faktor-faktor tersebut tidak semuanya digunakan dalam penelitian ini karena 

tidak semua sesuai dengan keadaan masyarakat di wilayah penelitian. Sehingga 

faktor yang dipilih harus sesuai dengan keadaan masyarakat yang relevan di 

wilayah penelitian. Faktor yang terpilih harus merepresentasikan lingkup yang akan 

dinilai. Hasil sintesa berupa faktor yang mempengaruhi sistem air minum komunal 

dan dipilih sesuai dengan keadaan masyarakat yang relevan di wilayah penelitian. 

Dalam penentuan indikator dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap identifikasi 

faktor, tahap verifikasi faktor, dan tahap penetapan faktor. 

2.4.1 Identifikasi Faktor 

Pada tahap pertama yaitu identifikasi faktor dari berbagai sumber yang telah 

disebutkan dan dijelaskan diatas. Pada tahap ini faktor dinilai berdasarkan 

keterkaitan dengan penelitian ini dan keadaan yang relevan di wilayah penelitian. 
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Berikut merupakan kumpulan faktor secara keseluruhan yang telah dikumpulkan 

dan dibedakan berdasarkan sumbernya: 

Tabel 2. 8 

Tahap Identifikasi Faktor 

No Faktor 
Sumber 

A B C D E G 

1 Kualitas air ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Kuantitas air ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Kontinuitas air ✓    ✓ ✓ 

4 Variasi musim  ✓     

5 Konservasi lingkungan  ✓ ✓  ✓  

6 Dampak negatif terhadap 

lingkungan 
 ✓   ✓ ✓ 

7 Sumber alternatif    ✓   

8 Kompleksitas ✓    ✓ ✓ 

9 Tingkat pelayanan ✓    ✓  

10 Biaya operasional dan 

pemeliharaan 
✓    ✓ ✓ 

11 Ketersediaan alat cadangan   ✓  ✓ ✓ 

12  Pemilihan teknologi yang 

digunakan 
  ✓  ✓ ✓ 

13 Transfer pengetahuan  ✓     

14 Kapasitas teknis  ✓    ✓ 

15 Keahlian teknis  ✓   ✓ ✓ 

16 Jenis kelamin ✓ ✓   ✓  

17 Faktor sosial budaya ✓    ✓ ✓ 

18 Kesediaan dan kemampuan 

untuk membayar 
✓ ✓   ✓ ✓ 

19 Ekonomi lokal  ✓     

20 Partisipasi masyarakat   ✓ ✓ ✓ ✓ 

21 Memiliki rasa kepemilikan    ✓ ✓ ✓ 

22 Kemampuan keuangan      ✓ 

23 Dukungan pemerintah, LSM, 

dan lembaga pendukung lainnya 

(peran pemerintah-swasta) 

 ✓   ✓ ✓ 

24 Stimulasi pihak swasta  ✓    ✓ 

25 Pengaturan kelembagaan 

eksisting 
 ✓     

26 Lembaga lokal/masyarakat    ✓   ✓ 

27 Adanya lembaga yang 

mengelola 
  ✓   ✓ 

28 Lembaga pengurus keuangan 

dapat bertanggung jawab dan 

terbuka pada masyarakat 

  ✓    

29 Kebijakan penegakan hukum     ✓  

30 Sisten tarif   ✓  ✓  

31 Keterjangkauan biaya     ✓  

Sumber: 
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A : Castro, Msuya, dan Makoye, 2009 

B : UNESCO (2004) dalam Sastavyana, 2010 

C : Anandini, 2011 

D : Sara dan Katz (Undated) 

E : Wegelin-Schuringa, 1998 

G : Brike dan Bredero, 2003 

Tabel diatas merupakan tabel yang memuat faktor yang mempengaruhi 

keberlanjutan sistem penyediaan air minum komunal dari enam sumber yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa 

faktor yang memiliki kesamaan dari beberapa sumbe sehingga diperlukan tahap 

verifikasi faktor untuk menentukan faktor yang akan digunakan dalam penelitian. 

2.4.2 Verifikasi Faktor 

Berdasarkan faktor keberlanjutan sistem air minum komunal pada tahap identifikasi 

diatas tidak seluruhnya sesuai dengan penelitian ini dan terdapat faktor yang 

memiliki kesamaan. Maka dari itu tidak semua faktor akan digunakan dalam 

penelitian ini. Faktor yang telah dikumpulkan kemudian akan di verifikasi dan 

justifikasi berdasarkan alasan mengenai pemilihan faktor yang sesuai. Setelah 

selesai di verifikasi dan justifikasi maka akan diketahui hasil sintesa penelitian 

mengenai faktor keberlanjutan sistem air minum komunal. Berikut merupakan tabel 

yang menjelaskan mengenai pemilihan faktor keberlanjutan sistem air minum 

komunal yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 2. 9 

Verifikasi Kriteria Keberlanjutan SIstem Air Minum Komunal 

No Faktor Verifikasi Justifikasi 

1 Kualitas air 

Dipilih dan menjadi 

satu kriteria dengan 

sub kriteria 

‘’kontinuitas air’’ 

Menurut PP No 16 Tahun 2005 

tentang pengembangan sistem 

penyediaan air minum pada pasal 10 

ayat 2 menyebutkan bahwa unit 

distribusi wajib memberikan 

kepastian kuantitas air, kualitas air, 

dan kontinuitas pengaliran. Namun 

sub kriteria kuantitas dianggap 

sejenis dengan kontinuitas air 

karena ketika kontinuitas air 

masyarakat terpenuhi maka 

2 Kontinuitas air 

Dipilih dan menjadi 

satu kriteria dengan 

sub kriteria 

‘’kualitas air’’ 

3 Kuantitas air 
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No Faktor Verifikasi Justifikasi 

Dilebur kedalam sub 

kriteria ‘’kontinuitas 

air’’ 

kuantitas air masyarak juga 

terpenuhi.  

4 Variasi musim 

Begitu pula pada sub kriteria variasi 

musim dianggap sejenis dengan 

kontinuitas air. 

5 
Konservasi 

lingkungan 
Dieliminasi  

Sub kriteria konservasi lingkungan 

dan dampak negatif terhadap 

lingkungan dianggap sejenis dan 

tidak termasuk faktor yang 

mempengaruhi dalam penelitian ini 
6 

Dampak negatif 

terhadap 

lingkungan 

Dieliminasi 

7 Sumber alternatif 

Dipilih dan menjadi 

satu kriteria dengan 

sub kriteria 

‘’kualitas dan 

kontinuitas air’’ 

Jika masyarakat tidak menggunakan 

sistem air minum artinya mereka 

memiliki sumber alternatif lain 

untuk memenuhi kebutuhan air 

minum. Hal tersebut dapat 

menjadikan sistem air minum tidak 

berfungsi dan tidak keberlanjutan 

karena tidak dimanfaatkan. 

8 Tingkat pelayanan 

Dilebur kedalam sub 

kriteria ‘’pemilihan 

teknologi yang 

digunakan’’ 

Menurut M. Seager (1995) dalam 

Sastavyana (2010) tingkat 

pelayanan merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi keberlanjutan. 

Semakin terpenuhi kebutuhakn 

masyarakat akan air minum maka 

sistem tersebut dapat dikatakan 

keberlanjutan. 

9 
Kompleksitas 

sistem 

Pemilihan teknologi yang tepat 

adalah salah satu faktor yang 

menentukan keberlanjutan dari 

sistem air minum karena 

pengoperasian sistem air minum 

menggunakan teknologi. Pemilihan 

teknologi disesuaikan dengan 

kemampuan masyarakat. Untuk sub 

kriteria ‘’kapasitas teknis, keahlian 

teknis, kompleksitas sitem dan 

ketersediaan alat cadangan dianggap 

bagian dari sub kriteria ‘’pemilihan 

teknologi yang digunakan’’ 

sehingga tidak dibutuhkan menjadi 

sub kriteria tersendiri. 

10 Kapasitas teknis 

11 Keahlian teknis 

12 
Ketersediaan alat 

cadangan 

13 

Pemilihan 

teknologi yang 

digunakan 

Dipilih dan menjadi 

kriteria ‘’teknologi’’ 

14 
Transfer 

pengetahuan 
Dieliminasi  

Sub kriteria transfer pengetahuan 

dianggap tidak termasuk faktor yang 

mempengaruhi dalam penelitian ini 

15 Jenis kelamin Dilebur kedalam sub 

‘’kriteria partisipasi 

masyatakat’’ 

Jenis kelamin termasuk dalam sub 

kriteria partisipasi masyarakat. 

Perempuan dan laki-laki memiliki 

hak untuk ikut berpartisipasi dalam 

sistem penyediaan air minum. 

Begitu pula pada faktor sosial 
16 

Faktor sosial 

budaya 



38 

No Faktor Verifikasi Justifikasi 

budaya karena akan mempengaruhi 

tingkat partisipasi masyarakat. 

17 

Kesediaan dan 

kemampuan untuk 

membayar 

Dipilih dan menjadi 

kriteria ‘’ekonomi’’ 

Sub kriteria kesediaan dan 

kemampuan membayar dianggap 

mempengaruhi keberlanjutan sistem 

air minum. Hal ini dapat bergantung 

dengan tingkat pendapatan keluarga. 

Dalam penelitian ini dilihat secara 

makro dengan melihat kondisi fisik 

rumah masyarakat dan akan 

diketahui tingkat pendapatan. 

Dengan demikian dapat 

berpengaruh terhadap sistem tarif 

air minum. 

18 Ekonomi lokal 

Dilebur kedalam sub 

kriteria ‘’kesediaan 

dan kemampuan 

membayar’’ 

Dianggap sejenis dan berpengaruh 

dengan sub kriteria kesediaan dan 

kemampuan untuk membayar. 

19 
Partisipasi 

masyarakat 

Dipilih dan menjadi 

kriteria ‘’sosial’’ 

Partisipasi masyarakat sangat 

dibutuhkan untuk menjadikan 

sistem air minum yang 

keberlanjutan. Menurut (Ostrom E, 

2011) partisipasi masyarakat 

dimaksudkan untuk menanamkan 

rasa kepemilikan dan tanggung 

jawab pada masyarakat serta dapat 

mengontrol pada program yang 

telah diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

20 
Memiliki rasa 

kepemilikan 

Dilebur kedalam sub 

‘’kriteria partisipasi 

masyatakat’’ 

Dianggap termasuk dalam sub 

kriteria ‘’partisipasi masyarakat’’.  

21 
Kemampuan 

keuangan 

Dilebur kedalam sub 

kriteria ‘’kesediaan 

dan kemampuan 

membayar’’ 

Dianggap sejenis dan berpengaruh 

dengan sub kriteria kesediaan dan 

kemampuan untuk membayar.  

22 

Dukungan 

pemerintah, LSM, 

dan lembaga 

pendukung lainnya 

(peran pemerintah-

swasta) 

Dipilih dan menjadi 

kriteria 

‘’kelembagaan’’ 

Dukungan dan peran pemerintah 

penting untuk keberlanjutan sistem 

air minum. Dukungan baik dari 

pemerintah dan swasta seperti 

melakukan monitoring terhadap 

sistem, pembiayaan, dan 

kelembagaan. Sub kriteria 

‘’stimulasi pihak swasta’’ dan 

pengaturan ‘’kelembagaan 

eksisteng’’ dianggap termasuk 

dalam sub kriteria ‘’dukungan 

pemerintah, LSM, dan lembaga 

pendukung lainnya’’ 

23 
Stimulasi pihak 

swasta Dilebur kedalam sub 

kriteria dukungan 

pemerintah, LSM, 

dalan lembaga 

pendukung lainnya’’ 
24 

Pengaturan 

kelembagaan 

eksisting 
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25 
Lembaga 

lokal/masyarakat  

Dipilih dan 

dileburkan dengan 

sub kriteria ‘’adanya 

lembaga yang 

mengelola 

(masyarakat)’’ 

Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberlajutan suatu 

sistem air minum komunal adalah 

adanya lembaga seperti masyarakat 

yang mengelola sumur bor tersebut. 

Jika sumur bor tidak dikelola 

dengan baik maka sumur bor tidak 

dapat digunakan dan artinya tidak 

keberlanjutan. Dengan adanya 

lembaga tentu pihak lembaga 

bertanggung jawab terhadap 

masalah finansial untuk sistem air 

minum. 

26 
Adanya lembaga 

yang mengelola 

Dipilih dan menjadi 

sub kriteria ‘’adanya 

lembaga yang 

mengelola 

(masyarakat) dan 

termasuk kriteria 

‘’kelembagaan’’ 

27 

Lembaga pengurus 

keuangan dapat 

bertanggung jawab 

dan terbuka pada 

masyarakat 

Dileburkan dalam 

sub kriteria adanya 

‘’lembaga yang 

mengelola 

(masyarakat)’’ 

28 
Kebijakan 

penegakan hukum 
Dieliminasi  

Sub kriteria kebijakan penegakan 

hukum dianggap tidak terlalu 

penting dalam menentukan faktor 

yang mempengaruhi keberlanjutan 

dalam penelitian ini. 

29 
Biaya operasional 

dan pemeliharaan 
Dipilih dan menjadi 

sub kriteria 

ekonomi’  

Sub kriteria sistem tarif merupakan 

dana yang dikeluarkan oleh 

masyarakat ketika menggunakan 

sistem air minum komunal. Sub 

faktor ini dapat memepengaruhi 

keberlanjutan sistem air minum dan 

penentuan tarif tidak boleh 

memberatkan masyarakat yang 

menggunakan sistem tersebut harus 

sesuai dengan kemampuan 

masyarakat. Menurut Wegelin-

Shuringa (1998) bahwa iuran 

konsumen seperti sistem tarif yang 

terjangkau dan biaya operasional 

yang terjangkau pula tanpa 

membebankan masyarakat dan 

mampu bersifat cost-recovery. 

30 Sistem tarif 

31 
Keterjangkauan 

biaya 

Dilebur dengan sub 

kriteria ‘’sistem 

tarif’’ 

 

2.4.3 Penetapan Faktor 

Berdasarkan tahap penetapan verifikasi faktor diatas maka tahap selanjutnya adalah 

tahap penetapan faktor. Dari tabel verifikasi diatas maka terbentuklah empat kriteria 

dan sepuluh sub kriteria yang menjadi faktor mempengaruhi keberlanjutan sistem 

air minum komunal dan sesuai dengan kondisi yang relevan di wilayah penelitian. 
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Kriteria sosial dan kriteria ekonomi pada tahap ini digabungkan karena saling 

berkaitan satu sama lain. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan tahap 

penetapaan faktor. 

Tabel 2. 10 

Penetapan Kriteria Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan  

Sistem Air Minum Komunal 

No 
Faktor 

Parameter 
Jenis 

Data 
Item 

Kriteria Sub Kriteria 

1 Kelembagaan 

Lembaga 

lokal/masyarakat 

yang mengelola 

- Lembaga 

lokal/masyarakat yang 

mengelola sistem air 

minum komunal 

Nominal 
- Ada 

- Tidak ada 

Dukungan 

pemerintah, LSM, 

dan lembaga 

pendukung 

lainnya (peran 

pemerintah-

swasta) 

- Dukungan dan peran 

dari pemerintah, LSM, 

dan lembaga 

pendukung lainnya 

Nominal 
- Ada 

- Tidak ada 

2 
Sosial 

Ekonomi  

Partisipasi 

masyarakat 

- Partisipasi masyarakat 

pada tahap 

perencanaan, 

pembangunan, dan 

pengelolaan 

(perawatan) 

Nominal 
- Ada 

- Tidak ada 

Kesediaan dan 

kemampuan 

untuk membayar 

- Kesediaan dan 

kemampuan 

masyarakat untuk 

membayar disesuaikan 

dengan 

kondisi/kemampuan 

ekonomi masyarakat 

sehingga tidak 

memberatkan 

masyarakat 

Nominal 
- Iya 

- Tidak 

Biaya operasional 

dan pemeliharaan 

- Biaya operasional dan 

pemeliharaan dari 

masyarakat untuk 

sistem air minun 

komunal tanpa 

memberatkan 

masyarakat 

Nominal 
- Ada 

- Tidak ada 

Sistem tarif 

- Sistem tarif disetiap 

sistem air minum 

komunal tanpa 

memberatkan 

masyarakat sehingga 

sistem air minum 

Nominal 
- Ada 

- Tidak ada 
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No 
Faktor 

Parameter 
Jenis 

Data 
Item 

Kriteria Sub Kriteria 

dapat efektif dan 

efisien 

3 Lingkungan 

Kualitas air 

- Kualitas air sesuai 

dengan standar 

Departemen 

Kesehatan seperti 

tidak berwarna, tidak 

berbau, dan tidak 

berasa sehingga air 

layak untuk 

dikonsumsi atau tidak 

Nominal 

- Layak konsumsi 

- Tidak layak 

konsumsi 

Kontinuitas air 

- Pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara 

keberlanjutan  

Nominal 
- Memenuhi 

- Tidak memenuhi 

Sumber alternatif 

- Sumber air alternatif 

lain yang digunakan 

masyarakat 

Nominal 
- Ada 

- Tidak ada 

4 Teknologi 

Pemilihan 

teknologi yang 

digunakan 

- Teknologi yang 

digunakan untuk 

mengalirkan air ke 

masyarakat (pipa) 

Nominal 

- Pipa, selang air, 

masyarakat 

mengambil 

sendiri 

- Pipa dan selang 

air 

- Pipa dan 

masyarakat 

mengambil 

sendiri 

- Selang air dan 

masyarakat 

mengambil 

sendiri 

- Pipa 

- Selang air 

- Masyarakat 

mengangkut 

sendiri 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 


