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2 BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

 

Bab ini akan menjelaskan beberapa pengertian mengenai penyediaan air bersih 

secara umum dan masalah-masalah dalam penyediaan air bersih, konsep tentang 

keberlanjutan penyediaan air bersih, tinjauan mengenai kesediaan masyarakat 

dalam memanfaatkan air bersih berkelanjutan dan faktor-faktor yang 

memengaruhinya. Berbagai materi yang dijelaskan berdasarkan tinjauan dari 

berbagai literatur dan akan digunakan sebagai landasan dalam pembahasan 

selanjutnya. 

2.1 Masalah Penyediaan Air Bersih Masyarakat Perkotaan 

Air menjadi kebutuhan vital yang diperlukan oleh seluruh masyarakat, salah 

satunya masyarakat perkotaan. Kondisi perkotaan yang kian berkembang dilihat 

dari jumlah penduduk yang semakin meningkat dan maraknya pembangunan 

permukiman berimplikasi pada peningkatan kebutuhan air bersih guna memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat perkotaan. 

2.1.1 Kebutuhan Air Bersih Masyarakat 

Kebutuhan air di Indonesia bervariasi sesuai dengan kebutuhan tiap sektor 

kegiatan. Berdasarkan tulisan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 

Kementerian Pertanian (2009) menyatakan bahwa kebutuhan air pertanian 

(irigasi) memegang porsi paling besar yaitu 79% dari total kebutuhan air, untuk 

sektor lain seperti domestik mencapai 11%, industri 5% dan perkotaan 5%. 

Hingga tahun 2020 diperkirakan kebutuhan air bersih untuk keperluan domestik 

mencapai 17% sementara untuk sektor perkotaan meningkat mencapai 10% 

sehingga berdampak pada penurunan porsi air pada sektor lainnya. Peningkatan 

kebutuhan air perkotaan akan dipengaruhi dengan pertambahan jumlah penduduk 

akibat urbanisasi maupun berkembangkan sektor-sektor industri.  
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Air minum masih menjadi salah tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang 

disepakati oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Menurut United 

Nations, air bersih merupakan tujuan keenam dalam Sustainable Development dan 

pada tahun 2030 diharapkan seluruh penduduk Indonesia mampu mengakses 

secara menyeluruh dan setara terhadap air minum yang aman dan terjangkau. 

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih seluruh lapisan masyarakat, 

pemerintah Indonesia membuat program-program peningkatan akses masyarakat 

terhadap air bersih khususnya untuk masyarakat marjinal yaitu salah satunya 

melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku mulai 

disosialisasikan pada tahun 2016 dengan tujuan umum program ini adalah 

meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman 

kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang 

layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung 

dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan 

fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan 

kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah 

daerah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017). 

Menurut Kodoatie dan Syarif dalam Apriadi (2008), kebutuhan air bersih dihitung 

berdasarkan jumlah penduduk dan konsumsi per kapita. Keputusan Direktur 

Jenderal Cipta Karya Nomor 61/KPTS/CK/1998 tentang petunjuk teknis 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pengelolaan sistem 

penyediaan air minum yang mengatur spesifikasi teknis dan tata cara tentang 

penyediaan air minum. Peraturan ini memuat petunjuk teknis perencanaan, 

kelayakan dan rancangan teknik sistem penyediaan air minum perkotaan. 

Perhitungan pelayanan air bersih ditetapkan dengan standar kebutuhan air bersih 

yang dihitung berdasarkan tipe kota dan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel 

standar kebutuhan air bersih. 
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Tabel 2.1 Kebutuhan Air Bersih 

No. Uraian 

Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa) 

>1.000.000 
500.000 – 

1.000.000 

100.000 – 

500.000 

20.000 – 

100.000 
<20.000 

Kota 

Metropolitan 

(I) 

Kota Besar 

(II) 

Kota 

Sedang 

(III) 

Kota Kecil 

(IV) 

Desa 

(V) 

1. 

Konsumsi Unit 

Sambungan Rumah 

(SR) 

(Liter/Orang/Hari) 

190 170 150 130 100 

2. 

Konsumsi Unit 

Hidran (HU) 

(Liter/orang/hari) 

20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 

4. Kehilangan air (%) 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 

5. 
Faktor Harian 

Maksimum 
1.15 – 1.25 1.15 – 1.25 

1.15 – 

1.25 
1.15 – 1.25 

1.15 – 

1.25 

6. Faktor Jam Puncak 1.75 – 2.0 1.75 – 2.0 1.75 – 2.0 1.75 1.75 

7. 
Jumlah Jiwa per SR 

(jiwa) 
5 5 5 5 5 

8. 
Jumlah Jiwa per 

HU (jiwa) 
100 100 100 100 – 200 200 

9. 

Sisa Tekan di 

Penyediaan 

Distribusi (meter) 

10 10 10 10 10 

10. Jam Operasi (jam) 24 24 24 24 24 

11. 

Volume Reservoir 

(% Max Day 

Demand) 

15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25 

12. SR : HU 
50:50 s.d 

80:20 

50:50 s.d 

80:20 
80:20 70:30 70:30 

13. 
Cakupan Pelayanan 

(%) 
90 90 90 90  

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 1996 

2.1.2 Penyediaan Air Bersih Masyarakat 

Keberadaan air bersih di perkotaan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi 

prioritas masyarakat perkotaan. Agar penyediaan air bersih di perkotaan tidak 

memberikan dampak kesehatan yang buruk bagi masyarakat maka sekurang-

kurangnya air bersih harus memiliki persyaratan fisik dan kimia. Persyaratan fisik 

air bersih adalah air harus jernih dan tidak keruh, air tidak berwarna, air tidak 

berbau, air harus segar, dan tidak memiliki rasa. Sedangkan persyaratan kimia 

yaitu air harus memiliki derajat kesamaan normal (pH normal), air harus 
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mengandung bahan-bahan mineral yang cukup, air mengandung bahan kimia yang 

tidak membahayakan, dan air tidak mengandung bahan kimia yang beracun. 

Dalam penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan kuantitas, ketersediaan 

volume air yang harus mencukupi kebutuhan untuk hidup bagi masyarakat 

perkotaan, yang meliputi kebutuhan primer seperti kebutuhan air bersih untuk 

minum, masak, dan mencuci, kebutuhan sekunder seperti untuk mandi, dan 

kebutuhan terserier seperti kebutuhan masyarakat perkotaan lainnya. Air bersih 

dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti air hujan, air tanah, dan air 

permukaan. Beberapa hal yang perlu diperhartikan dalam penyediaan air bersih: 

1. Kualitas Air Bersih 

Untuk menjamin bahwa air bersih suatu sistem pelayanan penyediaan air bersih 

adalah aman, bersih, dan baik serta dapat diminum, maka persyarataan kualitas 

harus terpenuhi. Di Indonesia belum terdapat persyaratan kualitas yang 

merupakan suatu ketentuan dalam peraturan tertentu, akan tetapi mempunyai 

landasan hukum yang berdasarkan pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

416/MENKES/PER/IX/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih. Juga 

mengacu pada standar air bersih yang dikeluarkan oleh World Health 

Organization (WHO). Berdasarkan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

416/MENKES/PER/IX/1990 diketahui bahwa persyaratan tentang kualitas air 

bersih terdiri dari: 

a. Persyaratan Fisik 

Kualitas fisik yang dipertahankan atau dicapai bukan hanya semata-mata 

dengan pertimbangan dari segi kesehatan saja akan tetapi juga menyangkut 

keamanan dan dapat diterima oleh masyarakat pengguna air dan mungkin 

pula menyangkut segi estetika. 

b. Persyaratan Kimiawi 

Kandungan unsur-unsur kimiawi di dalam air harus mempunyai kadar dan 

tingkat konsentrasi tertentu yang tidak membahayakan kesehatan manusia 

atau mahluk hidup lainnya, pertumbuhan tanaman dan tidak membahayakan 

kesehatan pada penggunaannya dalam industri serta tidak menimbulkan 
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kerusakan-kerusakan pada instalasi penyediaan air bersihnya sendiri. 

Beberapa unsur tertentu, sebaliknya diperlukan dalam jumlah yang cukup 

untuk penciptaan suatu kondisi air bersih yang dapat mencegah suatu 

penyakit atau kondisi kualitas yang menguntungkan. 

c. Persyaratan Bakteriologis 

Dalam persyaratan ini ditentukan teknik tentang jumlah bakteri pada 

umumnya dan bakteri atau kuman-kuman penyakit dan bakteri golongan coli 

khususnya. Beberapa standar menentukan pula frekuensi pemeriksaan 

bakteriologis berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani, baik untuk air 

yang diolah ataupun yang tidak mengalami pengolahan. 

2. Kuantitas Air Bersih 

Penyediaan air dalam jumlah yang cukup baik untuk keperluan domestik juga non 

domestik tidak hanya mempunyai arti terpenuhinya permintaan dan kebutuhan itu 

sendiri akan tetapi lebih jauh dari pada itu, yaitu untuk mendukung kemungkinan 

masyarakat dapat hidup secara sehat. Bahkan penggunaan air untuk tujuan 

kesehatan itu pada dasarnya adalah merupakan alasan utama pembangunan dan 

pengembangan suatu sistem pelayanan penyediaan air bersih. 

3. Pemakaian Air 

Pemakaian air dilihat dari jumlah air yang terpakai dari sistem yang ada. 

Pemakaian air dapat terbatas oleh karena terbatasnya air yang tersedia pada 

sistem. Pemakaian air perkapita dapat bervariasi dari satu komunitas dengan 

komunitas lainnya, hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain tingkat 

kehidupan, pendidikan, dan tingkat ekonomi masyarakat.  

4. Kebutuhan Air 

Kebutuhan air adalah merupakan jumlah air yang diperlukan secara wajar untuk 

keperluan pokok domestik dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kebutuhan air 

menentukan besaran sistem yang ditetapkan berdasarkan pengalaman-pengalaman 

dari pemakaian air. Kebutuhan perorangan untuk berbagai kebutuhan domestik 

lainnya seperti mandi, cuci, memasak, membersihkan rumah, membersihkan 

peralatan lainnya dari satu rumah dengan rumah lainnya akan berbeda tergantung 



32 
 

dari fasilitas dan sistem yang ada. Dalam hubungan ini angka yang aman untuk 

rumah susun (apartemen) adalah 190 lt/orang/hari dan 150 lt/orang/hari untuk 

rumah tinggal biasa. 

Sistem Penyediaan air bersih masyarakat di Indonesia dapat dibedakan menurut 

jenis dan bentuknya. Menurut Chatib (1996) dalam Sastavyana (2010) 

membedakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kedalam 2 jenis, yaitu: 

1. Penyediaan Air Minum Individual (Individual Water Supply System/Rural 

Water Supply System) 

Jenis sistem ini digunakan untuk melayani kebutuhan perseorangan dan 

kebutuhan terbatas. Jenis sistem penyediaan air yang digunakan pun 

sederhana dan hanya terdiri dari 1 jenis, misalnya sumur yang terus 

menerus digunakan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan 1 rumah 

tangga, hingga suatu sistem yang kecil baik dalam bentuk maupun 

kapasitasnya untuk memenuhi jenis pelayanan terbatas. 

2. Penyediaan Air Minum Komuitas/Perkotaan (Community/Municipality 

Water Supply System/Public Water Supply System). 

Jenis sistem ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu komunitas 

atau penduduk perkotaan dan untuk jenis fasilitas pelayanan yang 

mencakup kebutuhan dometik, perkotaan dan industri. Sistem ini terdiri 

dari berbagai komponen yang sangat lengkap dan tingkat operasionalisasi 

dan pelayanan yang sangat kompleks. 

2.1.3 Permasalahan Dalam Penyediaan Air Bersih Masyarakat Perkotaan 

Kota merupakan tempat kediaman bagi lebih dari 50 persen populasi penduduk 

dunia. Kawasan perkotaan juga merepresentasikan permasalahan lingkungan yang 

paling signifikan secara global termasuk permasalahan mengenai pemanfaatan 

sumberdaya, polusi tanah, air, udara dan pembuangan limbah yang akan terus 

terjadi dan tidak dapat dihindari (Roberts, et all, 2009). Di sisi lain, air menjadi 

kebutuhan utama manusia dan ketersediaannya harus tetap terjamin dalam waktu, 

kuantitas dan kualitasnya (Awaludin, 2015). Persoalan penyediaan air bersih kian 

memburuk karena permintaan (demand) yang tidak mampu diseimbangi dengan 
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sediaan (supply) dan belum adanya demand water management yang memadai. 

Menurut Wenten (2005) dalam Awaludin (2015) permintaan air terus bertambah 

sedangkan persediaan air cenderung berkurang diakibatkan karena berkurangnya 

debit sumber air baku, seperti mata air, sungai, danau dan air tanah sebagai akibat 

degradasi lingkungan. Menurut Bartlett (2003); Bhatia and Falkenmark (1993) 

dalam McDonals (2014) peningkatan kebutuhan air bersih perkotaan tidak hanya 

didorong oleh pertambahan jumlah penduduk namun oleh kecenderungan 

pembangunan ekonomi untuk meningkatkan fraksi penduduk perkotaan yang 

menggunakan pasokan air perkotaan daripada sumber lainnya. Keadaan tersebut 

memengaruhi peningkatan penggunaan air perkapita rumah tangga. 

Menurut Bartram dan Howard (2005), di negara-negara berkembang 

permasalahan yang seringkali dihadapi adalah akses terhadap penyediaan air 

bersih. Sebagian besar kalangan masyarakat mampu menikmati penyediaan air 

bersih dengan segala pelayanannya, tentunya di negara-negara maju. Namun di 

sisi lain, banyak rumah tangga yang tidak memiliki akses saluran perpipaan 

sehingga berdampak pada banyaknya penggunaan air bersih komunal seperti 

hidran umum, menyalur dari rumah-rumah, dan bahkan membeli air pada penjual 

air keliling. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widadi (2010) terdapat 

beberapa rumusan permasalahan terkait penyediaan air bersih. Masalah tersebut 

terjadi di kota-kota pada negara berkembang khususnya pada kota yang memiliki 

wilayah pesisir. Secara keseluruhan, permasalahan penyediaan air bersih 

perkotaan disebabkan karena mulai menipisnya ketersediaan air tanah akibat 

eksploitasi air tanah berlebih tanpa mempertimbangkan proses kembalinya air ke 

dalam tanah. Selain itu, ketersediaan air permukaan untuk diolah menjadi air 

bersih terkendala karena menurunnya kualitas air akibat pencemaran limbah 

industri. 

Tabel 2.2 Permasalahan dan Bentuk Penyediaan Air Minum 

No. Kota, Negara 

Sumber 

Air 

Minum 

Permasalahan 

Penyediaan Air Minum 

Bentuk Penyediaan 

Air Minum 

1. 
Sao-Paulo, 

Brazil 
Air Dalam 

• Sumber air yang sangat 

terbatas 

• Sistem perpipaan, 

tunnel, bak 
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No. Kota, Negara 

Sumber 

Air 

Minum 

Permasalahan 

Penyediaan Air Minum 

Bentuk Penyediaan 

Air Minum 

• Pertumbuhan penduduk 

cukup tinggi 

• Pencemaran sungai dari 

limbah industri 

penampungan yang 

komplek untuk 

mengumpulkan air 

dari daerah sekitar 

Sao-Paulo 

2. 
Montevideo, 

Uruguay 

Air Dalam 

dan Air 

Permukaan 

• Eksploitasi air dalam 

berlebihan 

mengakibatkan sumber 

air menjadi payau 

• Sumber air permukaan 

dari Sungai Santa Lucia 

terbatas 

• Pembuatan dam untuk 

menampung air dari 

Sungai Santai Lucia 

dan pengambilan air 

tanah di dataran Santa 

Lucia 

3. 
Bogota, 

Kolombia 

Air 

permukaan 

• Sumber air dari sungai 

Bogota hampir tidak 

mencukupi dan mulai 

tercemar oleh industri 

• Sumber air dalam dari 

Guadalupe tidak dapat 

digunakan 

• Treatment terhadap air 

limbah 

• Pembuatan sumur 

• Sistem distribusi air 

secara komprehensif 

 

4. Santiago, Chili 
Air 

permukaan 

• Persaingan pemanfaatan 

sungai Mapocho untuk 

air minum dan pertanian 

• Air sungai terlalu basa 

dan kandungan kimia 

terlarut tinggi 

• Treatment 

 

5. 
Boinos Aires, 

Argentina 

Air dalam 

dan air 

permukaan 

• Sumber air dari sungai 

mulai tidak cukup dan 

mulai tercemar 

• Sumber air dalam 

terlalu payau dan 

banyak mengandung 

bahan kimia terlarut 

• Treatment  

6. Lima, Peru 

Air dalam 

dan air 

permukaan 

• Air dalam mulai 

mengalami intrusi 

• Sumur dalam mulai 

mengering 

• Biaya penarikan air 

dalam bertambah 

karena penurunan 

permukaan air dalam 

• Treatment dan sistem 

distribusi 

• Pembuatan sumur bor 

baru 

7. 

Santa Maria di 

Pantai Caribia, 

Kolombia 

Air dalam 

dan air 

permukaan 

• Intrusi air laut pada 

sumber air tanah 

• Sumber air permukaan 

tidak mencukupi 

• Treatment dengan 

teknik standar 

(flocasi, filtrasi dan 

clorinasi) 

• Sistem perpipaan 
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No. Kota, Negara 

Sumber 

Air 

Minum 

Permasalahan 

Penyediaan Air Minum 

Bentuk Penyediaan 

Air Minum 

• Distribusi dengan 

kran umum atau truk 

pengangkut air setiap 

hari 

8. 

Recife, Prov. 

Panarbucan, 

Brazil 

Air 

permukaan 

• Sumber air permukaan 

terbatas karena 

tergantung pada air 

hujan dan sumber 

alternatif tidak 

ekonomis 

• Pembuatan sumur bor 

untuk mengeksploitasi 

air dalam 

9. 
Semarang, 

Indonesia 

Air dalam 

dan air 

permukaan 

• Intrusi pada sumber air 

bawah tanah 

• Perpipaan melalui 

PDAM 

• Sumur artitis 

• Sumur air dangkal 

terbatas 

penggunaannya 

(mandi, cuci) 

• Penjual air keliling 

• Kios air minum (air isi 

ulang) 

10. 

Beberapa desa 

di Kep. 

Bangka 

Belitung, 

Indonesia 

Air tanah 
• Intrusi pada sumber air 

bawah tanah 

• Osmosis terbalik 

(Reverse Osmosis) 

11. 

Kota Pantai 

Cap-Haitien, 

Haiti 

Air tanah 
• Intrusi karena pasang 

surut air laut 

• Perpipaan oleh 

Perusahaan 

Pemerintah 

• Truk pengangkut air 

keliling 

Sumber: Anton (1993); Hadipuro dan Indriyati (2009); Said dan Yudo (2004) dalam Widadi 

(2010) 

 

Berkembangnya isu tentang air secara global membuat banyaknya penelitian 

tentang air bersih. Menurut United Nations Human Development dan ahli di 

bidang air, Professor A.K Biswas, dalam Strange (2008) mengatakan bahwa 

permasalahan penyediaan air bersih bukan hanya pada krisis ketersediaan atau 

sumber air namun pada kesalahan pengelolaan sumberdaya air. Permasalahan 

tersebut dijelaskan oleh Strange (2008) dengan “Leaking taps in the developed 

world waste more water than is available to the billion people in the developing 
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world who need it. Fixing those leaking taps won’t magically solve water access 

problems, but an approach to water management that includes sharing successful 

techniques for making the best use of available water supplies can improve things 

dramatically.”  

Sementara permasalahan penyediaan air bersih di Indonesia juga berasal dari 

pengelolaan sumberdaya air namun dalam pengelolaan sumberdaya air juga 

memiliki permasalahan. Menurut Sanim (2003) dalam Simanjuntak (2009) ada 

beberapa penyebab terjadinya masalah dalam pengelolaan sumberdaya air di 

Indonesia, yaitu: 

1. Adanya fragmentasi pengelolaan antar berbagai instansi Pemerintah RI 

dan sulitnya koordinasi antar berbagai instansi dalam mengelola 

sumberdaya air. 

2. Pengelolaan sumberdaya air masih terbatas dan berorientasi pada sisi 

penyediaan semata bukan pada sisi kebutuhan. 

3. Organisasi pengelolaan sumberdaya air masih tersentralisasi di pusat 

belum terdesentralisasi walaupun otonomi daerah telah dicanangkan sejak 

tahun 2000 yang lalu. 

4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menglola sumberdaya air di satu 

sisi dan masih belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat lokal 

dalam organisasi pengelolaan sumberdaya air di sisi lain. 

5. Distribusi pelayanan air tidak merata. Distribusi lebih banyak difokuskan 

untuk melayani kegiatan komersial yang mendukung pembangunan 

ekonomi. Hanya konsumen yang mampu membayar yang dapat memiliki 

akses terhadap air bersih. 

6. Polusi air yang menyebabkan kualitas air di perkotaan tidak layak 

dijadikan sebagai air minum karena sumberdaya air yang sudah tercemar, 

seperti adanya kandungan bakteri E. coli dalam air tanah. 

7. Berkurangnya sediaan (supply) air baik bagi air bersih maupun air minum 

yang disebabkan berkurangnya daerah tangkapan air akibat alih fungsi 

lahan.  
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2.2 Penyediaan Air Bersih Masyarakat Perkotaan yang Berkelanjutan 

Berbasis Air Hujan 

Penyediaan air bersih untuk masyarakat perkotaan semakin menjadi hal yang terus 

diperhatikan karena jumlah penduduk yang terus meningkat akibat arus urbanisasi 

yang tinggi. Sementara itu, pengembangan sistem penyediaan air baku untuk air 

minum di Indonesia diarahkan untuk dikelola secara berkelanjutan. 

2.2.1 Konsep Berkelanjutan 

Konsep berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan strategi dalam pembangunan. 

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi pusat perhatian setelah adanya 

publikasi Laporan Bruntland di tahun 1987. Dalam laporan tersebut, World 

Commision on Environment and Development (1987) menyebutkan bahwa, 

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that 

it meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs. The concept of sustainable 

development does imply limits - not absolute limits but limitations imposed 

by the present state of technology and social organization on 

environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the 

effects of human activities.” 

World Summit on Sustainable Development (2002) dalam Kates (2016) 

menyebutkan lebih luas lagi bahwa terdapat tiga pilar dari pembangunan 

berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. The Johannesburg 

Declaration dalam Kates (2002) menyatakan “tanggung jawab kolektif untuk 

memajukan dan memperkuat pilar pembangunan berkelanjutan yang saling 

bergantung dan saling mendukung - pembangunan ekonomi, pembangunan sosial 

dan perlindungan lingkungan - di tingkat lokal, nasional, regional dan global.” 

Definisi tentang pembangunan berkelanjutan tersebut menjelaskan bahwa dalam 

upaya pembangunan harus tetap memerhatikan keseimbangan antara tiga aspek 

sumberdaya yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan agar 

sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa yang akan datang. 
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Menurut Persada (2014), pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan 

dengan pembangunan kota berkelanjutan yang didalam mensyaratkan adanya 

pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurut Kementerian Pekerjaan 

Umum (2012) dalam Persada (2014), pembangunan infrastruktur berkelanjutan 

sudah mulai dirintis kota-kota di Indonesia, salah satu melalui melalui Program 

Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang memiliki 8 atribut yaitu green planning 

and design, green community, green open space, green transportation, green 

waste, green water, green energy dan green building. 

Menurut IRC & WHO (2000) dalam Brikke and Bredero (2003), suatu 

pembangunan atau pelayanan publik dapat dikatakan berkelanjutan apabila: 

• Menerapkannya dan berfungsi dengan baik 

• Menyediakan layanan yang direncanakan, termasuk: memberikan 

kuantitas dan kualitas air yang dibutuhkan; menyediakan akses mudah ke 

layanan; menyediakan kontinuitas dan keandalan layanan; memberikan 

manfaat kesehatan dan ekonomi; dan dalam hal sanitasi, menyediakan 

akses sanitasi yang memadai. 

• Berfungsi selama periode waktu yang lama, sesuai dengan siklus hidup 

yang dirancang dari peralatan. 

• Manajemen layanan melibatkan komunitas (atau komunitas itu sendiri 

yang mengelola sistem); mengadopsi perspektif yang peka terhadap isu-isu 

gender; menjalin kemitraan dengan otoritas lokal; dan melibatkan sektor 

swasta sesuai kebutuhan. 

• Operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, penggantian, dan biaya administrasi 

tercakup di tingkat lokal melalui biaya pengguna, atau melalui mekanisme 

keuangan alternatif yang berkelanjutan. 

• Mampu dioperasikan dan dipelihara di tingkat lokal dengan terbatas, tetapi 

layak, dukungan eksternal (misalnya bantuan teknis, pelatihan, dan 

pemantauan). 

• Tidak memiliki efek berbahaya pada lingkungan. 
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Penyediaan air bersih termasuk salah satu infrastruktur karena merupakan sistem 

fisik yang menyediakan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia. Terkait pemanfaatan sumberdaya air, Gleick (2000) dalam Yudiarso 

(2010) memperkirakan memperkirakan bahwa kebutuhan akan air di masa yang 

akan datang akan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk, 

permintaan kegiatan pertanian dan industri yang menyebabkan kelangkaan air 

pada beberapa daerah. Pada kawasan perkotaan peningkatan kebutuhan air bersih 

yang tidak terkendali dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan 

kelangkaan kuantitas maupun kualitas air bersih. Tanpa pengelolaan sumberdaya 

air yang kurang baik akan berpotensi pada munculnya kompetisi antar pengguna 

air dan penggunaan yang pada akhirnya akan memengaruhi keberlanjutan selain 

menurunnya kesehatan masyarakat akibat mengonsumsi air yang tidak aman 

(Yudiarso, 2010).  

Di Indonesia, pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan adalah pengelolaan 

sumberdaya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang 

tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang (Republik Indonesia, 

2004). Hal tersebut sejalan dengan konsep berkelanjutan yang disampaikan oleh 

World Commision of Environment and Development. Berdasarkan Bappenas 

(2007:85) dalam Yudiarso (2010) mendefinisikan keberlanjutan penyediaan air 

minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dengan "sifat atau ciri 

terus menerus kegiatan dari, oleh, dan untuk masyarakat pengguna secara mandiri 

dengan mempertimbangkan aspek teknis, keuangan, sosial, kelembagaan dan 

lingkungan".  

2.2.2 Air Hujan 

Air merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui karena ketersediaannya 

berasal dari siklus yang tidak berakhir atau sering disebut dengan siklus air (water 

cycle/hydrologic cycle). Air hujan menjadi bagian dalam siklus air dimana air 

yang berada di waduk, danau, laut, hutan, hewan dan tanaman terevaporasi dan 

kemudian dikondensasi menjadi awan kemudian dikembalikan ke bumi dalam 

bentuk hujan. Air yang dilepaskan sebagai hujan dapat dilihat dengan berbagai 

bentuk yaitu sebagai air hujan, hujan batu es, salju atau hujan air bercampur es 
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dan salju dan akan mengisi kembali waduk, laut, danau dan sumber air lainnya 

dan menyediakannya untuk kebutuhan hewan, tumbuhan dan manusia. Ilustrasi 

siklus air akan dijelaskan pada Gambar 2.1. 

Menurut US Geological Survey (2016), hujan yang jatuh ke bumi tidak memiliki 

nilai curah hujan yang sama di dunia, negara, atau bahkan di kota. Nilai curah 

hujan bervariasi bergantung pada kondisi geografi sebuh wilayah misalnya rata-

rata curah hujan di wilayah gurun hanya 250 mm/tahun sedangakn untuk di 

wilayah tropis mencapai 3.000 mm/tahun. Sementara itu, untuk data rata-rata 

curah hujan tahunan di berbagai belahan dunia dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.1 Siklus Air 

Sumber: https://water.usgs.gov/edu/watercycle.html 

 

Gambar 2.2 Curah Hujan Rata-Rata Dunia dalam Milimeter 

https://water.usgs.gov/edu/watercycleprecipitation.html 

https://water.usgs.gov/edu/watercycle.html
https://water.usgs.gov/edu/watercycleprecipitation.html
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Di Indonesia, menurut Tjasyono dalam Hermawan (2010) curah hujan dapat 

dibagi menjadi 3 pola iklim utama dengan melihat pola curah hujan selama 

setahun yaitu 

1. Curah Hujan Pola Monsunal,  

Curah hujan pola monsunal ini bersifat unimodial yaitu satu puncak musim 

hujan. Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus merupakan bulan kering 

sementara bulan Desember, Januari, dan Februari merupakan bulan basah. 

Enam bulan lainnya merupakan periode pancaroba dimana tiga bulan 

peralihan dari musim kemarau ke musim hujan dan tiga bulan peralihan 

dari musim hujan ke musim kemarau. Kondisi dengan curah hujan seperti 

ini didominasi di daerah Sumatera bagian selatan, Kalimantan Tengah dan 

Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan sebagian Papua. 

2. Curah Hujan Pola Ekuatorial 

Curah hujan dengan pola ekuatorial dicirkan dengan curah hujan yang 

berbentuk bimodial yaitu memiliki dua puncak hujan dan biasa terjadi di 

bulan Maret dan Oktober pada saat terjadi ekinos. Daerah yang didominasi 

dengan curah hujan ini adalah Sumatera bagian tengah dan utara serta 

Kalimantan bagian utara. 

3. Curah Hujan Pola Lokal. 

Curah hujan dengan pola lokal dicirikan dengan pola curah hujan yang 

unimodial yaitu satu puncak hujan namun bentuknya berlawanan dengan 

tipe hujan monsoon, biasanya terjadi di Maluku, Sulawesi dan sebagian 

Papua. 

2.2.3 Bentuk Penyediaan Air Bersih Masyarakat Perkotaan Berbasis 

Pemanenan Air Hujan 

Berbagai negara di dunia saat ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan 

dan persoalan mulai dari keuangan, perubahan iklim global, pertumbuhan 

penduduk yang pesat, perubahan gaya hidup dan tidak dapat dihindari serta 

tindakan-tindakan masa lalu tidak dapat lagi mengatasi permasalahan dan 

tantangan di masa depan (Ashley, 2011). Selain itu, persoalan yang sedang 

berkembang adalah mengenai lingkungan sebagai penyebab dari perubahan iklim 
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global. Ada banyak cara yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut 

seperti penyediaan infrastruktur hijau atau green infrastructure pada kawasan 

perkotaan. Praktik seperti atap hijau, kehutanan perkotaan, dan konservasi air 

menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas hidup 

serta sebagai langkah dalam adaptasi iklim (Foster, 2011). 

Green Infrastructure yang selanjutnya akan disingkat GI, menurut Center for 

Neighborhood Technology (2010) dalam Ashley (2011) didefinisikan sebagai “a 

network of decentralized stormwater management practices, such as green roofs, 

trees, rain gardens and permeable pavement, that can capture and infiltrate rain 

where it falls, thus reducing stormwater runoff and improving the health of 

surrounding waterways.” Menurut Ranjha (2016), GI memiliki pengertian yang 

berbeda, dari perspektif sosial dan rekreasi, GI bermakna pepohonan di tengah 

kota yang memberikan manfaat “hijau” perkotaan sedangkan dari perspektif 

teknis, GI melibatkan integrasi dari beberapa pendekatan (sempadan, green roofs, 

kebun dan taman) yang diterapkan untuk memfasilitasi berbagai manfaat dari 

lingkungan. Saat ini, GI sering dikaitkan dengan lingkungan maupun tujuan 

keberlanjutan dimana kota-kota mencoba mencapainya melalui berbagai 

pendekatan alami seperti atap hijau, biru, dan putih; permukaan permeabel keras 

dan lunak; gang-gang dan jalan-jalan hijau; hutan kota; ruang terbuka hijau seperti 

taman dan lahan basah; dan mengadaptasi bangunan untuk mengatasi banjir dan 

gelombang badai pantai dengan lebih baik (Foster, 2011). Dalam Foster (2011) 

dikatakan secara umum, GI memiliki manfaat yang dibagi menjadi 5 kategori 

perlindungan terhadap lingkungan yaitu (1) nilai lahan (2) kualitas hidup (3) 

kesehatan masyarakat (4) mitigasi bencana (5) dan kepatuhan pada peraturan. 

Ketersediaan sumber air permukaan maupun air tanah yanga ada saat ini tidak 

mampu mencukupi kebutuhan air bersih di masa depan. Oleh karena itu 

diperlukan konservasi air dan pengembangan alternatif penyediaan air untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat. 

Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting) 

Rainwater harvesting atau pemanenan air hujan, yang selanjutnya akan disingkat 

PAH, merupakan salah satu bentuk dari penerapan GI. Pemanenan air hujan 
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dilakukan dengan cara penangkapan, mengalihkan, dan menyimpan air hujan 

untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Menurut Porter et al (2008) dalam Mechell 

(2009), penerapan PAH memberikan manfaat secara langsung bagi negara atau 

daerah karena mengurangi permintaan penyediaan air masyarakat dan perkotaan 

serta secara tidak langsung mengurangi debit air limpasan, erosi, dan kontaminasi 

air permukaan. Selain itu, menurut Mechell (2011), sebagai alternatif penyediaan 

air bersih, penangkapan air hujan seringkali dimanfaatkan sebagai sumber air 

konsumsi dan tidak perlu diolah dengan bahan-bahan kimia yang justru 

mengandung residual yang dapat memengaruhi air tidak dapat dikonsumsi. 

Pemanenan air hujan menjadi salah satu alternatif penyediaan air bersih dengan 

minimal biaya serta tidak memerlukan kemampuan atau pengetahuan yang 

spesifik (Worm, 2006). Di banyak daerah, PAH dimanfaatkan ketika air bersih 

perkotaan tidak mampu melayani atau pun apabila terjadi kekeringan pada musim 

panas. Teknik pemanenan air hujan ini dapat dikatakan sebagai sumber air bersih 

tunggal yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat (skala besar) maupun rumah 

tangga (skala kecil). Dalam penerapan PAH, masyarakat tidak bisa berdiri sendiri 

dan diperlukan berbagai pihak yang terlibat sesuai dengan kondisi dan situasi 

lokal. Para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat seperti LSM, 

perencana, pekerja kesehatan, organisasi desa, pemerintah lokal, pihak swasta 

(supplier, kontraktor, tukang ledeng, dsb) harus dipertimbangkan dari awal 

perencanaan hingga perancangan sistem PAH. Di bawah ini merupakan ilustrasi 

yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan dan merancang struktur 

pemanenan air hujan untuk kebutuhan domestik (rumah tangga). 
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Gambar 2.3 Ilustrasi Struktur Pemanenan Air Hujan 

Sumber: Worm, 2006 

 

Menurut Worm (2006), dalam merencanakan sistem PAH sebagai alternatif 

penyediaan air bersih domestik, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Kelayakan Teknis 

• Curah hujan dan area tangkapan air harus cukup untuk memenuhi 

kebutuhan (kebutuhan untuk minum, masak, menyiram taman, mencuci, 

dsb) 

• Desain yang dibuat harus sesuai sehingga mudah untuk dilakukan 

perbaikan 

• Material harus tersedia 

• Harus memiliki kemampuan membuat sistem PAH 

2. Kelayakan Sosial dan Ekonomi 

• Harus ada keinginan untuk mengadakan sistem penyediaan air yang lebih 

baik 

• Desain yang dibuat harus terjangkau dan hemat biaya 

• Masyarakat harus antusias dan sepenuhnya terlibat 
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3. Kelayakan Lingkungan dan Kesehatan 

• Pemanenan air hujan harus meningkatkan ketersediaan air dalam hal 

kuantitas maupun kualitasnya 

• Pemanenan air hujan harus memiliki dampak yang positif bagi 

penggunanya 

2.3 Faktor Kesediaan Masyarakat dalam Memanfaatkan Penyediaan Air 

Bersih yang Berkelanjutan 

Pelaksanaan sebuah program dapat berjalan optimal adalah karena karakteristik 

masyarakat yang kuat dan berpengaruh dalam setiap tahapan program sehingga 

terbentuk kekuatan bersama untuk membangun dan target keberhasilan program 

dapat lebih mudah dicapai (Afriadi dan Wahyono, 2012). Menurut Morua dkk 

(2007) dalam Ishaku (2009) menyatakan bahwa dalam kasus di negara 

berkembang, partisipasi masyarakat dalam proyek penyediaan air adalah strategi 

yang diperlukan dalam penyediaan air bersih. Oleh karena itu, dalam penyediaan 

air bersih dibutuhkan peran serta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, 

pemanfaatan, hingga pemeliharaan. Untuk mencapai ketiga tahap tersebut terdapat 

beberapa kriteria yang memengaruhi kesediaan masyarakat dalam memanfaatkan 

sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan yang dapat dilihat dari pemilihan 

terhadap sistem penyediaan air bersih. 

Menurut Brikke and Bredero (2003) terdapat 5 faktor yang memengaruhi 

pemilihan terhadap teknologi penyediaan air bersih yaitu faktor teknis, faktor 

lingkungan, faktor institusional, faktor manajerial dan masyarakat serta faktor 

ekonomi. 

Tabel 2.3 Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Terhadap Teknologi 

Penyediaan Air Bersih 

No. Faktor Sub-Faktor 

1. Faktor Teknis 

• Permintaan (pola konsumsi eksisting dan proyeksi) 

dan sediaan 

• Biaya modal 

• Kapasitas tambahan 

• Kesesuaian dengan norma dan aturan yang berlaku 
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No. Faktor Sub-Faktor 

• Kesesuaian dengan sistem penyediaan air yang ada 

saat ini 

• Keuntungan komparatif 

• Kemampuan teknis yang dibutuhkan di dalam atau 

di luar masyarakat 

2. Faktor Lingkungan 

• Ketersediaan, aksesibilitas, dan kontinuitas dari 

sumber air 

• Variasi musim 

• Kualitas air 

• Perlindungan terhadap sumber air 

• Dampak negatif terhadap lingkungan 

3. Faktor Institusional 

• Kerangka hukum 

• Kerangka peraturan 

• Strategi nasional 

• Stimulasi pihak swasta 

• Bantuan dari pemerintah, LSM atau bantuan dari 

pihak luar 

4. 
Faktor Manajerial dan 

Masyarakat 

• Ekonomi lokal 

• Pola hidup dan pertumbuhan populasi 

• Pendapatan rumah tangga dan variasi musiman 

• Kesetaraan gender 

• Preferensi pengguna 

• Pengalaman bekerja sama dengan pihak/partner lain 

sebelumnya 

• Organisasi dan kerja sama pada masyarakat 

5. Faktor Ekonomi 

• Kebijakan subsidi dan alokasi belanja 

• Partisipasi keuangan dari pengguna 

• Ekonomi lokal 

• Biaya modal 

Sumber: Brikke and Bredero (2003) 

Menurut Davis and Brikke (1995) menyatakan faktor yang berpengaruh terhadap 

pemilihan sistem penyediaan air minum yaitu: 

1. Teknologi 

Sub faktor yang berpengaruh pada teknologi adalah kompleksitas, 

standarisasi, kebiasaan, ketersediaan suku cadang dan ketrampilan yang 

dibutuhkan. 
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2. Demografi 

Sub faktor yang berperan dalam aspek ini adalah kepadatan populasi, 

jumlah konsumen yang dilayani. 

3. Lingkungan 

Sub faktor yang termasuk dalam aspek ini adalah dampak pada sumber air 

dan dampak pada perawatan dan material 

4. Aksesibilitas 

Sub faktor yang berpengaruh adalah letak lokasi pelayanan ada di jalan 

utama atau pada tempat yang jauh. 

5. Biaya 

Sub faktor yang berkontribusi pada biaya adalah biaya perawatan dan 

operasional serta biaya per-konsumen. 

6. Manajemen 

Sub faktor yang berpengaruh pada manajemen adalah ketrampilan dan 

manajemen yang telah ada, tingkatan organisasi masyarakat, serta adanya 

dukungan dari organisasi di luar masyarakat. 

7. Keadaan Ekonomi 

Sub faktor yang berpengaruh adalah inflasi, kestabilan harga, fluktuasi 

pendapatan, ketersediaan tenaga terampil. 

8. Kebijakan Pemerintah 

Sub faktor yang menunjang adalah adanya stategi pemerintah dalam 

menunjang operasional dan pemeliharaan, akuntabilitas, alokasi 

tanggungjawab serta kepemilikan secara legal. 

Tabel 2.4 Faktor yang Memengaruhi  

Pemilihan Teknologi Penyediaan Air Minum 

No. Faktor Sub-Faktor 

1. Teknologi 

• Tingkat kerumitan teknologi 

• Ketersediaan suku cadang 

• Keterampilan yang dibutuhkan 

• Aspek kebiasaan pemakaian teknologi 

• Standardisasi teknologi 

2. Demografi 
• Kepadatan penduduk 

• Jumlah penduduk yang terlayani 

3. Lingkungan • Dampak terhadap sumber air 
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No. Faktor Sub-Faktor 

• Dampak pada material dan perawatan 

4. Biaya 
• Biaya perawatan dan operasional 

• Biaya per konsumen 

5. Manajemen 

• Tingkat keterampilan dan manajemen yang telah ada 

• Tingkatan organiasasi masyarakat 

• Dukungan organisasi dari masyarakat 

6. Aksesibilitas • Letak lokasi pelayanan 

7. Keadaan Ekonomi 

• Tingkat inflasi 

• Kestabilan harga 

• Fluktuasi pendapatan masyarakat 

• Ketersediaan tenaga terampil 

8. Kebijakan Pemerintah 

• Dukungan pemerintah 

• Akuntabilitas 

• Tanggung jawab 

Sumber: Davis dan Brikke (1995) 

Sementara menurut COWI (2005), ada 5 faktor yang memengaruhi pemilihan 

sistem penyediaan air. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.5 Faktor yang Memengaruhi  

Pemilihan Teknologi Penyediaan Air Minum 

No. Faktor Sub-Faktor 

1. Ketersediaan sumber air 
• Jenis sumber air 

• Treatment yang digunakan 

2. Topografi •  

3. Kepadatan penduduk 
• Perpipaan 

• Non-perpipaan 

4. Tingkat pelayanan 
• Biaya operasional dan perawatan 

• Biaya modal 

5. Faktor kesehatan • Standar baku mutu air 

Sumber: COWI (2005) 

Menurut Widadi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pemilihan Sistem 

Penyediaan Air Minum di Wilayah Pesisir Kota Semarang, menyebutkan terdapat 

faktor lingkungan, faktor demografi, faktor ekonomi, faktor manajemen dan 

masyarakat, faktor teknikal serta faktor institusional yang berpengaruh terhadap 

pemilihan teknologi penyediaan sumber air. Penjabaran sub faktor dari tiap faktor 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.6 Faktor yang Memengaruhi  

Pemilihan Teknologi Penyediaan Air Minum 

No. Faktor Sub-Faktor 

1. Faktor Lingkungan 

• Kualitas sumber air minum 

• Kuantitas sumber air minum 

• Dampak negatif terhadap lingkungan 

2. Faktor Demografi 
• Kepadatan penduduk 

• Pertumbuhan populasi 

3. Faktor Ekonomi 
• Pendapatan masyarakat 

• Kestabilan harga 

4. 
Faktor Manajemen dalam 

masyarakat 

• Kemudahan manajemen oleh masyarakat 

• Peningkatan kesehatan masyarakat 

• Tingkat kepuasan konsumen 

5. Faktor Teknikal 

• Biaya konstruksi dan instalasi 

• Kemudahan suku cadang 

• Biaya operasional 

• Biaya pemeliharaan 

• Kemudahan pemanfaatan teknologi 

6. Faktor Institusional 
• Kemudahan perizinan pemanfataan teknologi 

• Dukungan dari pemerintah dan pihak luas (LSM) 

Sumber: Widadi (2010) 

2.4 Sintesa Penelitian 

Sintesa penelitian merupakan tahap akhir dalam penentuan faktor-faktor yang 

digunakan untuk menganalisis yang menggunakan metode skoring/pembobotan. 

Pensintesaan faktor dan subfactor terdiri dari tiga tahap yaitu tahap identifikasi, 

tahap verifikasi dan tahap penetapan faktor dan sub faktor.  

2.4.1 Identifikasi Faktor 

Pada tahap identifikasi faktor akan dilakukan penstrukturan dari hasil 

pengelompokan faktor yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Saaty (1980) 

dalam Widadi (2010), proses identifikasi dan penstrukturan faktor dilakukan 

secara intuitif berdasarkan pemahaman umum. Dalam penelitian ini, yang akan 

dijadikan faktor untuk dianalisis lebih lanjut dan menjadi focus penelitian adalah 

bagian sub-faktor dari berbagai literatur yang ada. Identifikasi faktor akan 

disesuaikan dengan karakteristik lokasi wilayah studi. Kolom ceklis (√) akan diisi 

berdasarkan pemahaman umum mengenai kemampuan masyarakat di lokasi 
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wilayah studi dalam mengisi kuesioner nantinya. Hasil identifikasi sub faktor 

dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.7 Pengelompokkan Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Sistem 

Penyediaan Air Minum dari Beberapa Literatur 

No. Faktor A B C D 

1. Permintaan (pola konsumsi) dan sediaan √    

2. Biaya konstruksi dan instalasi √ √ √ √ 

3. Kapasitas tambahan √    

4. Kesesuaian dengan norma dan aturan yang berlaku √    

5. Keuntungan komparatif √    

6. Kesesuaian dengan sistem penyediaan air yang ada saat ini √    

7. Kemampuan teknis atau yang dibutuhkan masyarakat √ √   

8. Ketersediaan, aksesibilitas, dan kontinuitas dari sumber air √ √ √ √ 

9. Variasi musim √    

10. Kualitas air √  √ √ 

11. Perlindungan terhadap sumber air √    

12. Dampak negatif terhadap lingkungan √ √  √ 

13. Kerangka hukum √    

14. Kerangka peraturan √    

15. Startegi nasional √    

16. Stimulasi pihak swasta √    

17. Bantuan dari pemerintah, LSM, atau pihak luar √ √  √ 

18. Ekonomi lokal √    

19. Pola hidup dan pertumbuhan populasi √   √ 

20. Kesetaraan gender     

21. Pendapatan rumah tangga dan variasi musiman √   √ 

22. Preferensi pengguna √    

23. 
Pengalaman bekerja sama dengan pihak/partner lain 

sebelumnya 
√    

24. Organisasi dan kerja sama pada masyrakat √    

25. Kebijakan subsidi dan alokasi belanja √    

26. Partisipasi keuangan dari pengguna √    

29. Tingkat kerumitan teknologi  √  √ 

30. Ketersediaan suku cadang  √  √ 

31. Kebiasaan pemakaian teknologi  √   

32. Standardisasi teknologi  √   

33. Kepadatan penduduk  √  √ 

34. Jumlah penduduk yang terlayani  √   

35. Dampak terhadap material dan perawatan  √   

36. Tingkat inflasi  √   
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No. Faktor A B C D 

37. Kestabilan harga  √  √ 

38. Kemudahan manajemen oleh masyarakat    √ 

39. Peningkatan kesehatan masyarakat    √ 

40. Biaya operasional    √ 

41. Biaya pemerliharaan    √ 

42. Kemudahan perizinan dan pemanfaatan teknologi    √ 

Keterangan: (A) Brikke and Bredero (2003); (B) Davis and Brikke (1995); (C) 

COWI (2005); (D) Widadi (2010) 

2.4.2 Proses Verifikasi Faktor  

Faktor yang telah diidentifikasi dari berbagai sumber literatur tidak seluruhnya 

akan digunakan dalam analisis kesediaan masyarakat dalam pemanfaatan air 

domestik yang berkelanjutan. Faktor yang telah diidentifikasi memiliki 

kemungkinan kesamaan antarsub-faktor perlu dilakukan verifikasi sub faktor yang 

terpilih hanya yang sesuai saja. Tahap verifikasi dilakukan dengan cara eliminasi 

sub faktor yang kurang sesuai dan penggabungan atau peleburan sub faktor yang 

memiliki kesamaan dengan disertai justifikasi pada masing-masing verifikasi.  

Tabel 2.8 Hasil Tahap Verifikasi Faktor yang Memengaruhi Pemilihan 

Teknologi Penyediaan Air Minum 

No Faktor Verifikasi Justifikasi 

1. 
Biaya konstruksi dan 

instalasi 

Faktor biaya konstruksi 

dan instalasi; biaya 

pemeliharaan; biaya 

perawatan dan 

operasional; dan biaya per 

konsumen dilebur menjadi 

faktor baru yaitu faktor 

kesediaan untuk 

membayar (willingness to 

pay) 

Keempat sub-faktor 

tersebut berkaitan dalam 

hal biaya yang harus 

dikeluarkan untuk 

pengadaan teknologi 

pemanenan air hujan oleh 

masyarakat 

2. Biaya pemeliharaan 

3. 
Biaya perawatan dan 

operasional 

4. Biaya per konsumen 

5. Permintaan dan sediaan 

Faktor permintaan dan 

sediaan akan dipisahkan 

menjadi masing-masing 

faktor yaitu faktor 

permintaan (demand) dan 

faktor sediaan (supply) 

Kedua faktor ini memiliki 

karakteristik yang berbeda. 

Permintaan dalam hal ini 

dilihat dari jumlah air yang 

dibutuhkan sedangkan 

sediaan dilihat dari sumber 

air yang tersedia. 

6. 

Kemampuan teknis 

yang dibutuhkan 

masyarakat 

Sub-faktor kemampuan 

teknis yang dibutuhkan 

masyarakat; keterampilan 

Ketiga sub-faktor tersebut 

pada dasarnya memiliki 

kesamaan yaitu 
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7. 
Keterampilan yang 

dibutuhkan 

yang dibutuhkan; dan 

kemudahan manajemen 

masyarakat dilebur 

menjadi faktor baru yaitu 

sub-faktor tingkat 

pendidikan.  

bergantung pada tingkat 

pendidikan. Semakin 

tinggi tingkat pengetahuan 

masyarakat maka semakin 

tinggi pula kemampuan 

dalam mengelola 

teknologi. Namun, dalam 

pemanfaatan air hujan 

yaitu pemanenan air hujan 

tidak diperlukan 

keterampilan khusus 

masyarakat. 

8. 
Kemudahan manajemen 

oleh masyarakat 

9. Ketersediaan sumber air 
Sub-faktor ketersediaan 

sumber air akan 

dieliminasi 

Sub-faktor ketersediaan 

sumber air akan 

dieliminasi karena dapat 

dijelaskan pada sub-faktor 

aksesibilitas, kontinuitas, 

dan kualitas sumber air 

10. 
Aksesibilitas ke sumber 

air 

Dipilih menjadi sub-faktor 

yang dianalisis 

Menurut PP No. 16 Tahun 

2005 disebutkan bahwa 

setiap konsumen air 

berhak untuk mendapatkan 

pelayanan kualitas, 

kontinuitas, dan 

aksesibilitas yang layak 

terhadap sumber air sesuai 

standar yang telah 

ditetapkan. 

11. Kontinuitas sumber air 
Dipilih menjadi sub-faktor 

yang dianalisis 

12. Kualitas sumber air 
Dipilih menjadi sub-faktor 

yang dianalisis 

13. Kerangka hukum Faktor kerangka hukum; 

kerangka peraturan; 

bantuan dari pemerintah 

maupun pihak lain; dan 

strategi nasional dilebur 

menjadi faktor baru yaitu 

faktor regulasi 

Keempat faktor tersebut 

berkaitan dalam hal 

peraturan yang ada terkait 

pemanfaatan air hujan 

berupa teknologi 

pemanenan air hujan 

14. Kerangka peraturan 

15. Strategi nasional 

16. 

Bantuan dari 

pemerintah, LSM, atau 

bantuan dari pihak luar 

17. 
Pendapatan rumah 

tangga 

Sub faktor pendapatan 

rumah tangga; pendapatan 

masyarakat; dan fluktuasi 

pendapatan masyarakat 

akan dilebur menjadi sub 

faktor baru yaitu sub 

faktor tingkat pendapatan 

rumah tangga. Namun, 

faktor tingkat pendapatan 

rumah tangga akan 

dipisahkan menjadi 

beberapa sub faktor yaitu 

sub faktor status 

kepemilikan tempat 

tinggal (rumah), sub faktor 

ketersediaan lahan, sub 

Ketiga sub faktor tersebut 

memiliki kesamaan karena 

menjelaskan tentang 

pendapatan masyarakat. 

Pemisahan sub faktor 

pendapatan rumah tangga 

menjadi beberapa sub 

faktor karena pertanyaan 

mengenai pendapatan akan 

sensitif terhadap 

masyarakat. Oleh karena 

itu, tingkat pendapatan 

masyarakat dapat dilihat 

dari beberapa sub faktor 

tersebut. 

18. 
Fluktuasi pendapatan 

masyarakat 

19. Pendapatan masyarakat 
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faktor jenis pekerjaan, dan 

sub faktor jumlah 

pengeluaran 

20. Preferensi pengguna 

Sub-faktor preferensi 

pengguna akan dipisahkan 

menjadi sub-faktor baru 

yang lebih detail yaitu sub-

faktor sumber air minum, 

sub-faktor sumber air 

MCK, dan sub-faktor 

pengalaman 

memanfaatkan air hujan 

Preferensi pengguna akan 

menjelaskan tentang 

kesediaan masyarakat 

dalam memilih air hujan 

sebagai alternatif 

pemenuhan kebutuhan air 

domestik dengan 

didasarkan pada sumber 

air eksisting dan 

pengalaman 

memanfaatkana air hujan 

 

2.4.3 Penetapan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesediaan Masyarakat 

Hasil dari tahap identifikasi sampai verifikasi pada sub-faktor, terpilih 16 sub-

faktor yang dapat digunakan sebagai pedoman analisis kesediaan masyarakat 

dalam memanfaatkan air hujan sebagai pemenuhan kebutuhan air minum 

domestik. Dari 16 sub-faktor yang telah dipilih akan dibentuk pula faktor yang 

dibentuk berdasarkan kesamaan kriteria sub-faktor. Penetapan faktor serta 

penjabaran sub faktor dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.9 Hasil Penetapan Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Terhadap 

Sistem Penyediaan Air Minum 

No. Faktor Jenis Data Item 

1. Kesediaan untuk membayar 

(willingness to pay) 
Nominal 

• Ya 

• Tidak 

Status kepemilikan tempat 

tinggal (rumah) 
Nominal 

• Milik pribadi 

• Sewa/Kontrak 

• Rumah dinas 

• Menumpang 

Kondisi bangunan Nominal 
• Permanen 

• Semipermanen 

Ketersediaan lahan Nominal 
• Ada 

• Tidak ada 

Jenis pekerjaan Nominal 

• PNS 

• Pegawai Swasta 

• Wirausaha 

• Pedagang 

• Lainnya 

Lama tinggal Ordinal • Kurang dari 5 tahun 
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• 5-10 tahun 

• Lebih dari 10 tahun 

Jumlah pengeluaran Ordinal 

• Kurang dari Rp 500.000 

• Rp 500.000 – Rp 

1.500.000 

• Rp 1.500.000 – Rp 

2.500.000 

• Rp 2.500.000 – Rp 

3.500.000 

• Lebih dari Rp 3.500.000 

Tingkat pendidikan Ordinal 

• SD 

• SMP 

• SMA 

• Diploma/Sarjana 

• Tidak Sekolah 

Pengetahuan tentang konsep 

infrastruktur berkelanjutan 
Nominal 

• Ya 

• Tidak 

2. 

Sumber air minum Nominal 

• Sumur bor 

• Sumur galian 

• Sumur pemerintah 

• Sungai 

• Lainnya 

Sumber air MCK Nominal 

• Sumur bor 

• Sumur galian 

• Sumur pemerintah 

• Sungai 

• Lainnya 

Pengalaman memanfaatkan air 

hujan 
Nominal 

• Pernah 

• Tidak Pernah 

Aksesibilitas terhadap sumber air Nominal 
• Ya 

• Tidak 

Kontinuitas sumber air Nominal 
• Ya 

• Tidak 

Kualitas sumber air Nominal 
• Layak konsumsi 

• Tidak layak konsumsi 

3. Regulasi pemerintah Nominal 
• Ya 

• Tidak 

 


