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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori dasar yang tekait dengan 

penelitian. Adapun yang dibahas diantaranya tentang perkembangan kota, wilayah 

peri urban, infrastruktur, preferensi masyarakat, perencanaan partisipatif daerah, 

serta pembangunan daerah dan prioritas. 

2.1 Perkembangan Kota 

Perkembangan suatu kota menjadi pertanda bahwa kota tersebut terbangun 

dengan baik. Berkembangnya suatu kota tidak berarti bahwa pertumbuhan daerah 

tersebut berkembang dengan baik. Jika pertumbuhan kota yang terlalu cepat dan 

tidak terencana akan menyebebkan permasalahan dikemudian hari (Aji, 2018). 

Perkembangan perkotaan perlu diperhatikan secara kuantitas dan kualitas. 

Sedangkan untuk perkembangan dasar di dalam kota menurut Zahnd, 1994 dikenal 

dengan tiga istilah perkembangan yaitu perkembangan horizontal, perkembangan 

vertikal serta perkembangan interstisial. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Perkembangan Horizontal 

Perkembangan secara horizontal adalah perkembangan yang mengarah 

keluar, yang dapat diartikan daerah bertambah, sedangkan ketinggian dan kualitas 

lahan terbangun tetap sama. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pinggir 

kota, dimana lahan masih lebih murah dan berada dekat dengan jalan raya yang 

mengarah ke kota.  

b. Perkembangan Vertikal 

Perkembangan secara vertikal adalah cara perkembangan yang mengarah 

ke atas, yang artinya daerah pembangunan dan kualitas lahan terbangun tetap sama, 

sedangkan ketinggian bangunan-bangunan bertambah. Perkembangan jenis ini 

sering terjadi di pusat kota (dimana harga lahan sangat mahal) dan dipusat-pusat 

perdagangan yang memiliki potensi ekonomi. 
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c. Perkembangan Interstisial 

Perkembangan secara interstisial adalah cara perkembangan yang 

dilangsungkan kedalam, artinya daerah dan ketinggian bangunan rata-rata tetap 

sama, sedangkan kuantitas lahan terbangun bertambah. Perkembangan seperti ini 

sering terjadi di pusat kota antara pusat dan pinggir kota yang kawasannya sudah 

dibatasi dan hanya dipadatkan. 

Perkembangan kota menurut Branch, 1996 umumnya terdiri dari dua 

faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan suatu 

kekuatan yang terbentuk akibat kedudukan kota dalam konstelasi regional atau 

wilayah yang lebih luas, sehingga memiliki kemampuan untuk menarik 

perkembangan dari daerah sekitarnya yang selanjutnya diakomodasikan dalam 

kekuatan ekonomi kota. Sedangkan faktor internal adalah kekuatan suatu kota 

untuk berkembang yang ditentukan oleh letak, kondisi georafis dan fungsi kota 

(Branch, 1996).  

2.2 Wilayah Peri Urban 

Istilah peri urban merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris. 

Istilah peri adalah merupakan kata sifat yang dapat diberi makna pinggiran atau 

sekitar dari sesuatu objek tertentu. Sementara itu istilah urban juga merupakan kata 

sifat yang berarti kekotaan atau sesuatu yang berkenaan dengan kota. Istilah peri 

dan urban jika digabungkan maka membentuk kata sifat baru yang berarti sifat 

kekotaan dan sekitar yang apabila digabungkan dengan kata region menjadi peri 

urban region yang memiliki makna sebagai suatu wilayah yang berada di sekitar 

kota. WPU merupakan wilayah yang berada diantara wilayah kekotaan dan wilayah 

kedesaan, atau dapat disimpulkan bahwa wilayah peri urban merupakan wilayah 

yang berada dekat dengan kota namun masih memiliki ciri kedesaan dan berbatasan 

langsung dengan daerah perdesaan (Yunus H. S., 2008). 

Wilayah Peri Urban (WPU) merupakan wilayah multi dimensi, sehingga 

ciri khas wilayah ini sangat istimewa yang tidak dimiliki wilayah lain yang 

berkaitan dengan aspek kehidupan kota maupun desa yang tercipta secara simultan 

(Hidayat, 2018). Lokasi WPU yang sulit ditentukan batasnya secara administratif 

sehingga sedikit sulit menentukan batas dari WPU itu sendiri. Secara garis besar 
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WPU bisa dilihat dari daerah yang masih memiliki ciri kedesaan namun mulai 

dipengaruhi oleh sifat kekotaan karena berada di wilayah pinggiran suatu kota. 

Wilayah pinggiran perkotaan merupakan wilayah yang berada dalam 

proses peralihan dari perdesaan menjadi perkotaan. Menurut Pryor wilayah peri 

urban dapat merupakan zona peralihan pemanfaatan lahan, peralihan karakter 

sosial, dan peralihan karakteristik demografis yang terletak antara (a) wilayah 

kekotaan terbangun yang menyatu dengan permukiman kekotaan utamanya dan 

merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pusat kota dan (b) daerah 

puriloka (hinterland) dimana ciri khas kedesaannya mayoritas penduduk 

merupakan petani dan mayoritas penggunaan lahan untuk pertanian. 

Adapun untuk penentuan kategori wilayah yang termasuk kedalam 

wilayah peri urban sebagaimana yang dikemukakan Yunus (2008) konsep WPU 

yang lebih detail khususnya dalam menyoroti keberadaan jalur yang 

menghubungkan Zobikot (Zona Bingkai Kota), Zobides (Zona Bingkai desa), 

Zobidekot (Zona Bingkai Desa Kota), dan  Zobikodes (Zona Bingkai Kota Desa). 

Karena batas antara Zobikot dan Zobides diyakini bukan merupakan suatu garis 

yang jelas dan lebih merupakan jalur wilayah, maka perlu dikemukakan spesifikasi 

yang lebih detail tentang hal ini. Berdasarkan proporsi zona pemanfaatan lahan 

agraris maupun non agraris dapat dikemukakan masing-masing zona menpunyai 

proporsi pemanfaatan masing-masing yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL II.1  

IDENTIFIKASI ZONA WILAYAH PERI URBAN 

No. Zona Keterangan 

1 Zobikot >75% s.d. <100% lahan kekotaan, <25% s.d. >0% lahan kedesaan 

2 Zobikodes >50% s.d. <75% lahan kekotaan , >25% s.d. <50% lahan kedesaan 

3 Zobidekot >50% s.d. <75% lahan kedesaan , <50% s.d. >25% lahan kekotaan 

4 Zobides >75% s.d. <100% lahan kedesaan, <25% s.d. >0% lahan kekotaan 

Sumber: Yunus, 2008 
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2.3 Infrastruktur 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi infrastruktur, manfaat 

infrastruktur, infrastruktur prioritas, permasalahan infrastruktur, dan standar 

pengadaan infrastruktur.  

2.3.1 Definisi Infrastruktur 

Definisi infrastruktur menurut para ahli, berdasarkan teori maupun 

kebijakan memiliki variasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infrastruktur 

diartikan sebagai sarana dan prasaran umum. Sarana secara umum diketahui 

sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon dan 

sebagainya. Sedangkan menurut Parikesit, dkk (2004), infrastruktur menduduki 

posisi penting dalam pembangunan nasional, alokasi pembiayaan publik dan 

swasta, baik sebagai pendorong ekonomi maupun sebagai lokomotif pembangunan 

daerah. Berdasarkan Departement For Internasional Development (DFID) 

memberikan definisi infrastruktur juga termasuk institusi yang terkait dalam arti 

yang luas. Sedangkan menurut MacMillan Dictiornary of Modern Economics 

(1996) infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus 

barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Infastruktur dalam ilmu ekonomi 

merupakan wujud dari public capital (modal publik) yang merupakan bentuk dari 

investasi pemerintah berupa jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan 

(Mankiw, 2001).  

Sedangkan menurut Stiglizt (2000) juga menjelaskan bahwa infrastruktur 

cenderung mengarah pada pembahasan barang publik, beberapa infrastruktur jalan 

merupakan barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah.  Infrastruktur 

adalah struktur dan fasilitas fisik yang dikembangkan oleh badan pemerintah untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan dalam menyediakan air, energi, penanganan 

limbah, transportasi, dan layanan sejenisnya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan 

sosial dan ekonomi (American Public Work Association, 1974). Menurut Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 4 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam 

Penyediaan Infrastruktur bahwasanya Infrastruktur dapat didefinisikan fasilitas 

teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan 
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pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan 

ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dari beberapa 

pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa infrastruktur adalah suatu alat 

atau bentuk fisik yang dapat membantu menjalankan fungsi pemerintahan dalam 

penyediaan suatu kebutuhan manusia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

2.3.2 Jenis Infrastruktur 

Menurut Bank Dunia infrastruktur digolongkan menjadi dua kategori, 

yaitu: 

a. Infrastruktur Fisik Dasar, meliputi transportasi, energi, irigasi, air bersih, 

sanitasi dan telekomunikasi. 

b. Infrastruktur Sosial, meliputi layanan pendidikan, kesehatan dan nutrisi, 

serta sistem informasi. 

Adapun Kategori Infrastuktur berdasarkan (Pasal 3) Permen PPN No. 4 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan 

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur bahwasanya terdiri dari 4 (empat) yaitu 

infrastruktur fisik, ekonomi, sosial, dan budaya yang juga di dalamnya mencakup 

sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. 

TABEL II.2  

INFRASTRUKTUR DAN JENISNYA BERDASARKAN PASAL 3 

PERMEN PPN NO. 4 TAHUN 2015 

No Kategori Jenis Cakupan 

1 Infrastruktur 

Fisik 

Infrastruktur trasportasi Sarana dan prasarana angkutan 

perkotaan (angkot), terminal dan 

lalu lintas 

Infrastruktur Jalan Jalan arteri, jalan kolektor dan jalan 

lokal 

Infrastruktur sumberdaya air dan 

irigasi 

1. Saluran pemabawa air baku 

(PAM) 

2. Jaringan irigasi, prasarana 

penampung air (Bendungan) 

Infrastruktur air minum 1. unit air baku 

2. unit distribusi 

Infrastruktur pengelolaan 

persampahan 

Pengangkutan, TPA,TPS 

Infrastruktur energy kelistrikan 1. Pembangkit listrik 

2. Trasmisi tenaga listrik 

3. Gardu induk 
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Lanjutan Tabel II.2 

No Kategori Jenis Cakupan 

2 Infrastruktur 

Ekonomi 

Infrastruktur ekonomi fasilitas 

perkotaan 

1. Pasar umum 

2. Minimarket 

3 Infrastruktur 

Sosial 

Infrastruktur telekomunikasi 

dan informatika 

Jaringan telekomunikasi, 

Infrastruktuktur e-government 

Infrastruktur fasilitas sarana 

olahraga 

Gedung/stadion olahraga 

Infrastruktur fasilitas 

pendidikan, penelitian dan 

pengembangan 

1. Sarana pembelajaran 

2. Laboratorium 

3. Pusat 

4. pelatihan/pusat kajian 

5. Sarana prasarana penelitian dan 

pengembangan 

6. Galeri pembelajaran 

7. Ruang praktik siswa 

8. Perpustakaan 

9. Fasilitas pendukungpembelajaran 

dan pelatihan 

Infrastruktur kesehatan 

 

1. Rumah sakit, seperti bangunan 

rumah sakit, prasarana rumah sakit, 

dan peralatan medis; 

2. Fasilitas pelayanan kesehatan 

dasar, seperti bangunan, prasarana, 

dan peralatan medis baik untuk 

puskesmas maupun klinik; dan/atau 

laboratorium kesehatan, seperti 

bangunan laboratorium kesehatan, 

prasarana laboratorium kesehatan 

dan peralatan laboratorium. 

Infrastruktur perumahan rakyat 

 

Perumahan rakyat untuk golongan 

rendah 

4 Infrastruktur 

Budaya 

Infrastruktur Pariwisata 

 

Pusat informasi pariwisata 

 

Infrastruktur kesenian dan 

budaya  

Gedung kesenian dan budaya 

 
Sumber: Permen PPN No.4 Tahun 2015 

2.3.3 Manfaat Infrastruktur 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 

infrastruktur yang ada diwilayah tersebut. Ketersediaan infrastruktur untuk 

menopang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat penting. Ketersediaan 

infrasruktur akan memperlancar kegiatan ekonomi, hal ini bisa dilihat dari 

ketertinggalan Indonesia dalam 30 tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya 

pembangunan infrastruktur, hal ini membuktikan bahwa pembangunan 

infrastruktur sangat berpengaruh dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah (UI, 

2007). Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aschauer pada tahun 
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1990 menjelaskan bahwa infrastruktur berpengaruh dalam kualitas hidup manusia, 

hal tersebut berdasarkan penelitian ahli sosial pada tahun 1960an dimana pada masa 

itu kualitas kehidupan merupakan fokus utama dalam pengambilan kebijakan 

publik.  

TABEL II.3 

 INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS HIDUP 

Infrastructure 

Investment 

Attributes of human habitat Economic 

Opportunity 
Leisure 

Health Safety Recreation Aeshetics 

Transportation       

Highways Increased 

air quality 

Reduced 

accidents 

Increased 

acces 

 Increased 

employment 

and 

Increased 

acces 

Increased 

Discreationary 

Mass Transit Increased 

air quality 

Reduce 

accident 

Increased 

acces 

 Increased 

employment 

and 

Increased 

acces 

Increased 

Disretionary 

time 

Airport  Reduce 

accidents 

Increased 

access 

 Increased 

employment 

Increased 

Disretionary 

time 

Waste 

Management 

      

Municipal 

waste facilities 

Reduced 

viral 

infection, 

etc. 

  Reduced 

odors, 

litter, and 

turbidity 

Increased 

employment 

 

Solid Waste 

Facilities 

Reduce 

toxicity 

  Reduce 

odor 

  

Low 

Enforcement 

      

Police stations, 

courts, prisons 

Reduced 

drug user 

Reduced 

crime 

  Increased 

employment 

 

Fire Stations   Reduced 

risk 

  Increased 

employment 

 

Hospitals  Increased 

Access 

   Increased 

employment 

 

Sumber: Aschauer, 1990 

Pembangunan infrastruktur akan berdampak baik secara langsung maupun 

tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi (Warsilan, dkk, 2015). Dimana 

infrastruktur merupakan persyaratan bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan 

juga sebagai sarana penghubung satu dengan lainnya. Pemberdayaan sumber daya 
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untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga 

menimbulkan penggandaan terhadap dampak ekonomi maupun sosial (Setiadi, 

2006). Hal ini juga diperkuat dimana infrastruktur dalam ilmu ekonomi merupakan 

wujud dari public capital (modal public) yang dibentuk dari investasi yang 

dilakukan oleh pemerintah yang meliputi: jalan, jembatan, dan sistem saluran 

pembuangan (Mankiw, 2001:38). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan infrastruktur disuatu wilayah akan mempengaruhi perekonomian 

diwilayah tersebut, tidak hanya perekonomian saja namun juga berdampak pada 

kehidupan sosial masyarakat diwilayah tersebut.   

2.3.4 Infrastruktur Prioritas 

Infrastruktur prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Infrastruktur Prioritas adalah 

infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat 

pusat maupun daerah, sehingga penyediaanya diprioritaskan. Adapun infrastruktur 

prioritas berdasarkan Perpres ini sebagaimana terdapat dipasal 6 mencakup 

infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, persampahan, 

telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas 

kesehatan, infrastruktur minyak dan gas bumi,  dan infrastruktur kawasan. 

Pembagian infrastruktur prioritas yang terdapat di dalam pasal ini bisa dilihat pada 

tabel berikut. 

TABEL II.4 

INFRASTRUKTUR PRIORITAS BERDASARKAN PASAL 6 PERPRES 

NOMOR 122 TAHUN 2016 

No. Infrastruktur Cakupan 

1 Transportasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat 

2 Jalan 1. Jalan Umum; 

2. Jembatan. 

3 Pengairan 1. Waduk; 

2. Bendungan; 

3. Bangunan Pengairan Lainnya. 

4 Air Minum 1. Jaringan Transmisi; 

2. Jaringan Distribusi; 
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Lanjutan Tabel II.4 

No. Infrastruktur Cakupan 

  3. Instalasi pengolahan air minum 

5 Air Limbah 1. Intalasi pengolahan air limbah; 

2. Jaringan pengumpulan; 

3. Jaringan utama. 

6 Persampahan 

 

 

1. Pengangkutan;  

2. Tempat pembuangan; 

3. Pengolahan sampah. 

7 Telekomunikasi dan 

Informatika 

1. Tower Pemancar sinyal telepon; 

2. Jaringan Internet dan Telepon. 

8 Ketenagalistrikan 

 

 

1. Pembangkit;  

2. Gardu;  

3. Transmisi;  

4. Jaringan atau distribusi tenaga listrik. 

9 

Fasilitas Pendidikan 

1. Sarana Pembelajaran; 

2. Laboratorium; 

3. Pusat Pelatihan; 

4. Pusat Penelitian; 

5. Ruang Praktik Siswa; 

6. Perpustakaan. 

10 Kesehatan 

 

1. Sarpras Rumah Sakit; 

2. Sarpras fasilitas pelayanan kesehatan desa; 

3. Sarpras laboratorium. 

11 Minyak dan Gas Bumi 

 

1. Kilang; 

2. Depo; dan  

3. Transmisi. 

12 Infrastruktur Kawasan 1. Kawasan Ekonomi Khusus; dan  

2. Kawasan Industri. 
Sumber: Perpres Nomor 122 Tahun 2016 

Infrastruktur dapat dikatakan prioritas jika telah memenuhi kriteria, yaitu: 

a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah 

nasional/daerah dan rencana strategi sektor infrastruktur; 

b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; 

c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; 

d. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, 

pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau 

e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam 

penyediaan infrastruktur prioritas kerjasama pemerintah dan swasta. 

Dalam penelitian ini hanya membahas 10 dari 12 infrastruktur prioritas, 

pemilihan 10 infrastruktur ini berdasarkan kebutuhan yang berhak diperoleh oleh 

masyarakat dalam hal ini infrastruktur desa dan yang relevan. Adapun 10 

infrastruktur tersebut kemudian akan dijadikan alternatif dalam analisis AHP untuk 
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dilihat urutan prioritas penyediaannya, kesepuluh infrastruktur tersebut adalah 

infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur 

air limbah, infrastruktur persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan 

informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, fasilitas pendidikan dan fasilitas  

kesehatan. 

2.3.5 Standar Pengadaan Infrastruktur 

Standar pengadaan infrastruktur  yang digunakan untuk menganalisis 

kondisi eksisting serta melihat supply demand infrastruktur ada tiga yaitu Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Keputusan Menteri 

Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M 2001 tentang pedoman 

Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan 

Permukiman dan Pekerjaan Umum, dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara 

Penataan Lingkungan Perumahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 

2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dimana yang dimaksud dengan standar 

pelayanan minimal atau disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak 

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagaimana didalam pasal 16 

disebutkan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM diatur dengan 

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang 

ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian terkait. Sedangkan untuk standar teknis diatur dengan Peraturan 

Menteri yang menyelenggarakan terkait SPM tersebut. Adapun perbedaan dari 

SPM dengan standar dari beberapa peraturan menteri adalah sebagai berikut. 
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TABEL II. 5  

TABEL PERBEDAAN SPM (PP NO.2 TAHUN 2018) DAN STANDAR 

PENGADAAN INFRASTRUKTUR 

No. Infrastruktur PP No 2 Tahun 2018 

tentang SPM  

Standar Pengadaan 

1 Transportasi - Kepmen No. 534/KPT/M 2001, harus 

terdapat 1 unit Terminal Angkutan yang 

melayani 500.000-2.000.000 jiwa. 

SNI 03-1733-2004 diharapkan tersedia 

wilayah (tiap Kecamatan) dengan luas lahan 

2000 m2 dengan jangkauan pelayanan 

120.000 penduduk. 

Kepmen No 31 Tahun 1995 setiap wilayah 

harus tersedia minimal terminal penumpang. 

2 Jalan - Permen PU N0. 14/PRT/M/2010 Pasal  5 

pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang untuk infrastruktur 

jalan terdiri dari jaringan  dan ruas jalan. 

Kepmen No. 534/KPTS/M/2001 Pedoman 

Penentuan SPM  prasarana untuk 

permukiman perkotaan dimana cakupan 

pelayanan panjang jalan 0,6 km/1.000 

penduduk, ratio luas jalan 5% dari luas 

wilayah; sedangkan panjang jalan 

lingkungan dengan cakupan 40-60 m/Ha 

dengan lebar 2-5m; dan jalan setapak dengan 

cakupan panjang jalan 50-110 m/Ha dengan 

lebar 0,8-2m. 

3 Pengairan - Perpres No. 122 Tahun 2016 penyediaan 

infrastruktur prioritas dimana infrastruktur 

pengairan menjadi salah satu infrastruktur 

yang diprioritaskan penyediaannya.  

Permen PU N0. 14/PRT/M/2010 Pasal  5 

penyediaan sumber daya air dengan capaian 

tersedianya air baku untuk memenuhi 

kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan 

tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat 

pada sistem irigasi yang sudah ada. 

4 Air Minum Pasal 7 Pemenuhan 

kebutuhan air minum 

curah lintas kab/kota 

Permen PU No. 14/PRT/M201 Pasal 5 

tersedianya akses air minum yang aman 

melalui Sistem Penyediaan Air Minum 

dengan jaringan perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan terlindungi dengan 

kebutuhan pokok minimal 60 

liter/orang/hari. 

Kepmen No. 534/KPTS/M/2001 untuk 

permukiman dikawasan perkotaan 

memenuhi 60-220 lt/orang/hari dan 

memenuhi standar air bersih. 

5 Air Limbah Pasal 7 Penyediaan 

pelayanan pengolahan 

air limbah domestik 

regional lintas kab/kota 

Permen PU No. 14/PRT/M 2010 Pasal 5 

tersedianya sistem air limbah setempat yang 

memadai dan tersedianya sistem air limbah 

skala komunitas/kawasan/kota. 

Kepmen No. 534 Tahun 2001 peningkatan 

penyediaan sarana sanitasi bagi penduduk 

dan dibarengi dengan kualitas  
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Lanjutan II.5 

No. Infrastruktur PP No 2 Tahun 2018 

tentang SPM  

Standar Pengadaan 

6 Persampahan - Permen PU No. 14/PRT/M 2010  Pasal 5 

tersedianya fasilitas pengurangan sampah 

dan penanganan sampah di perkotaan. 

Kepmen Permukiman dan prasarana wilayah 

No. 534/KPTS/M/2001 pelayanan 

persampahan harus mencakup 80% dari 

jumlah penduduk diwilayah tersebut 

sedangkan sisanya bisa menggunakan onsite. 

SNI 03-1733-2004 spesifikasi alat penunjang 

persampahan untuk memaksimalkan 

pelayanan infrastruktur persampahan. 

7 Telekomunikasi 

dan Informatika 

- Perpres No.122 Tahun 2016 infrastruktur 

telekomunikasi dan informatika meliputi 

tower pemancar sinyal telepon dan jaringan 

internet dan telepon. 

8 Ketenagalistrikan - Perpres No.122 Tahun 2016 penyediaan 

infrastruktur ketenagalistrikan menjadi salah 

satu prioritas dalam pembangunan 

infrastruktur. 

9 Pendidikan Pasal 5 SPM pendidikan 

Daerah kab/ kota terdiri 

dari  pendidikan anak 

usia dini, pendidikan 

dasar, pendidikan 

kesetaraan; penerima 

pelayanan dasar yaitu 

warga Negara dari usia 

4-18 tahun sesuai  

jenjang pendidikan yang 

dibutuhkan. 

SNI 03-1733-2004 7.2 kebutuhan sarana 

pendidikan dan pembelajaran. 

Permendikbud No.19 Tahun 2016 pasal 2 

tentang program Indonesia pintar dimana 

capaian berupa terlaksananya wajib belajar 

12 (dua belas) tahun. 

10 Kesehatan Pasal 6 SPM kesehatan 

Daerah kab/ kota terdiri 

dari  pelayanan 

kesehatan ibu hamil, ibu 

bersalin, bayi baru lahir, 

balita, usia produktif, 

usia lanjut, penderita 

hipertensi, diabetes 

mellitus, gangguan jiwa 

berat, terduga 

tuberculosis, orang 

dengan risiko terinfeksi 

virus; penerima 

pelayanan dasar yaitu 

warga Negara yang 

termasuk dalam 

spesifikasi diatas. 

SNI 03-1733-2004  7.3  kebutuhan sarana 

kesehatan 

Permenkes No. 4 Tahun 2019 pemenuhan 

standar jumlah dan kualitas barang dan/atau 

jasa, standar dan kualitas personel/sumber 

daya manusia kesehatan. 

Sumber:PP No. 2 Tahun 2018; Kepmen No. 534/KPT/M 2001; SNI 03-1733-2004; Kepmen No 31 Tahun 1995; 

Permen PU N0. 14/PRT/M/2010; Perpres No.122 Tahun 2016; Permendikbud No.19 Tahun 2016; Permenkes 

No. 4 Tahun 2019. 
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Berdasarkan tabel diatas bisa diambil kesimpulan perbedaan dari PP No.2 

Tahun 2018 tentang SPM dengan standar pengadaan yang terdiri dari peraturan 

menteri, keputusan menteri, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga SNI 

adalah bisa dilihat dari ketajaman pembahasan dimana didalam SPM No.2 Tahun 

2018 hanya dijelaskan secara general atau umum tentang penjelasan dari standar 

pelayanan minimal yang terdiri dari enam urusan pemerintahan wajib yang harus 

di penuhi pemerintah. Sedangkan didalam keputusan menteri, SNI, peraturan 

menteri lebih dijelaskan secara mendetail tentang capaian dan juga standar teknis 

penyediaan dari infrastruktur yang ada di SPM. SPM lebih ditekankan untuk 

pemenuhan pelayanan terhadap individu yaitu warga Negara yang memiliki hak 

unuk memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang seperti hak 

memperoleh pendidikan bagi setiap individu yang mengacu kepada SPM yang ada. 

Sedangkan untuk penyediaan pelayanan keruangan baik berupa jalan, irigasi, 

telekomunikasi capaiannya tidak diukur berdasarkan pemenuhan terhadap individu, 

melain mengacu kepada standar pengadaan sektor. Penggunaan standar pengadaan 

sektor dalam penelitian ini didasarkan kepada lebih rincinya penjelasan mengenai 

penyediaan akan infrastruktur sedangkan didalam PP No. 2 Tahun 2018 tentang 

SPM lebih general dan tidak memuat semua infrastruktur yang di prioritaskan 

pembangunannya seperti SPM pekerjaan umum hanya memuat pemenuhan 

kebutuhan pokok air minum dan penyediaan air limbah domestik sedangkan 

pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan, persampahan, pengairan dan lainnya 

tidak masuk kedalam SPM. Selain itu SPM diukur berdasarkan pelayanan 

pemerintah daerah untuk memenuhi hak setiap setiap warga Negara secara minimal 

sedangkan untuk standar penyediaan sektor diukur berdasarkan indikator sasaran 

yang akan dicapai. Adapun penjelasan mengenai standar infrastruktur setiap 

infrastruktur yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.3.5.1 Infrastruktur Transportasi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2016  

perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, infrastruktur transportasi 

sebagaimana dimaksud meliputi sarana dan prasarana perkeretaapian, pelabuhan, 
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pelabuhan penyebarangan, kebandarudaraan dan sarana prasarana perhubungan 

darat. Sedangkan didalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 

No. 534/KPT/M 2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum bidang 

pelayanan infrastrukur transportasi disetiap kabupaten/kota diharapkan memiliki 1 

unit terminal angkutan yang dapat menampung 500.000 jiwa. Sedangkan 

Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan 

dikatakan bahwa setiap wilayah harus tersedia minimal Tipe A, Tipe B, dan Tipe C 

sesuai syarat yang berlaku untuk setiap tipe terminal. Sedangkan berdasarkan SNI 

03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan infrastruktur 

transportasi diharapkan tersedia di setiap kecamatan dengan luas minimal 2000 m2 

dan mencakup 120.000 penduduk. Berikut adalah standar pengadaan infrastruktur 

transportasi.
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TABEL II.6  

STANDAR PENGADAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI 

No Standar Indikator 

1 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 

No. 534/KPT/M-2001 

Setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki 1 unit terminal angkutan yang dapat menampung 

500.000 jiwa. 

2 Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 1995 Pembangunan Terminal Tipe A harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Harus berada dijalan arteri 

b. Jarak antara terminal tipe A adalah 30 Km 

c. Memiliki luas lahan minimal 5 Ha 

d. Memiliki akses masuk maupun keluar terminal minimal 50 meter 

Pembangunan Terminal Tipe B 

a. Harus berada di jalan arteri atau kolektor 

b. Jarak antar terminal tipe B adalah 30 Km 

c. Memiliki luas lahan minimal 3 Ha 

d. Memiliki akses masuk maupun keluar terminal minimal 30 meter. 

Pembangunan Terminal Tipe C  

a. Harus berada dijalan kolektor/lokal 

3 SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan 

Lingkungan Perumahan 

Tersedia disetiap kecamatan dengan luas minimal 2000 m2 dan mencakup 1200.000 penduduk 

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan 

Tersedianya fasilitas seperti: 

b. Bangunan Kantor Terminal 

c. Tempat Bongkar Muat Barang 

d. Tempat Penampungan Barang 

e. Tempat Istirahat 

f. Tempat Parkir 

g. Rambu-rambu (Papan Informasi) 

h. Fasilitas Lainnya. 
Sumber: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasaran Wilayah No. 534/KPT/M-2001; SNI 03-1733-2004 Tentang  Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan; UU No.22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas Jalan.
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2.3.5.2 Infrastruktur Jalan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 14/PRT/M/2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Indikator SPM infrastruktur jalan dilihat dari kondisi jaringan serta ruas 

jalan tersebut. 

a. Ruas  

Standar Pelayanan Minimal ruas jalan terdiri dari kondisi jalan dan 

kecepatan, adapun penjelasannya sebagai berikut. 

1. Kondisi Jalan, tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan 

dengan selamat dan nyaman; dan 

2. Kecepatan, tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan 

sesuai dengan kecepatan rencana. 

b. Jaringan 

Adapun SPM jarigan jalan terdiri dari aksesibilitas, mobilitas dan 

keselamatan yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Aksesibilitas dalam hal ini tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. 

2. Mobilitas dimana tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat 

perindividu melakukan perjalanan; dan  

3. Keselamatan dimana tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan 

berkendara dengan selamat. 

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana 

Wilayah No. 534/KPTS/M 2001 tentang Pedoman Penentuan Stadar Pelayanan 

Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan 

Umum bidang pelayanan infrastruktur jalan dilihat dengan indikator panjang 

jalan/jumlah penduduk yaitu 0,6 km/1.000 dan ratio luas jalan yaitu 5% dari luas 

wilayah. 
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TABEL II.7  

STANDAR PENGADAAN INFRASTRUKTUR JALAN 

No. Standar Bidang Pelayanan Indikator Cakupan Tingkat 

Pelayanan 

Kualitas 

Jalan  

1 Permen PU No. 14 

Tahun 2010 

Jaringan  Aksesibilitas Tersedianya jalan yang 

menghubungkan pusat-pusat 

kegiatan dalam wilayah 

kabupaten/kota 

 

  

Mobilitas Tersedianya jalan yang 

memudahkan masyarakat 

perindividu melakukan perjalanan 

   

Keselamatan Tersedianya jalan yang menjamin 

pengguna jalan berkendara 

dengan selamat 

   

Ruas Kondisi Jalan Tersedianya jalan yang menjamin 

kendaraan dapat berjalan dengan 

selamat dan nyaman 

   

Kecepatan Tersedianya jalan yang menjamin 

perjalanan dapat dilakukan sesuai 

dengan kecepatan rencana 

   

2 Keputusan 

Menteri No. 

534/KPTS/M/2001 

Jaringan  Jalan Kota a. Panjang jalan/jumlah 

penduduk 

b. Kecepatan rata-rata 

c. Luas Jalan/Luas Wilayah 

a. Panjang jalan 0,6 

km/1.000 

b. Ratio luas jalan 

5% dari luas 

wilayah 
Kecepatan rata-

rata 15 s.d 20 

km/jam 

Akses kesemua 

bagian wilayah 

dengan mudah 
Jalan 

Lingkungan 

Ratio panjang jalan dengan luas 

wilayah 

Panjang 40-60 m/Ha 

dengan lebar 2-5 m 

Jalan Setapak Ratio panjang jalan dengan luas 

wilayah 

Panjang 50-110 

m/Ha dengan lebar 

0,8-2m 
Sumber: Kementerian PU, 2010 dan Kementerian Praswil, 2001
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2.3.5.3 Infrastruktur Pengairan 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2016 perubahan atas 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur Prioritas, infrastruktur pengairan yang dimaksud dalam 

Perpres ini meliputi waduk, bendungan, saluran pembawa air baku, dan bangunan 

pengairan lainnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan untuk sumber daya air diprioritaskan 

penyediaan utamanya untuk kebutuhan masyarakat dengan capaian tersedianya air 

baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan tersedianya air 

irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 

2.3.5.4 Infrastruktur Air Minum 

Didalam Peraturan Menteri iPekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

dimana untuk air minum di prioritaskan tersedianya akses air minum yang aman 

baik melalui sistem penyedian air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan yang terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 

liter/orang/hari.  Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2016 

perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, infrastruktur air minum 

meliputi jaringan transmisi, distribusi dan instalasi pengelolaan air minum. 
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TABEL II.8   

STANDAR PELAYANAN MINIMAL AIR BERSIH 

No. Standar Indikator Cakupan Tingkat Pelayanan 

1. Keputusan Menteri No. 534/KPTS/M/2001 a. Penduduk terlayani 

b. Tingkat debit 

pelayanan/orang 

c. Tingkat kualitas Air Minum 

50-75 % penduduk terlayani a. 60-220 lt/org/hari, untuk 

permukiman di kawasan 

perkotaan 

b. 30-50 lt/org/hari, untuk 

lingkungan perumahan 

c. Memenuhi standar air 

bersih 

2 Permen PU Nomor: 14/PRT/M/2010 Tersedianya akses air minum 

yang aman melalui Sistem 

Penyediaan Air Minum 

dengan jaringan perpipaan dan 

bukan jaringan perpipaan 

terlindungi dengan kebutuhan 

pokok minimal 60 

liter/orang/hari 

  

Sumber: Keputusan Menteri No.534/KPTS/M/2001 dan Permen PU No.14/PRT/M/2010 
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2.3.5.5 Infrastruktur Air Limbah 

Air Limbah berdasarakan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor: 

14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang indikator SPM infrastruktur air limbah dilihat dari tersedianya sistem air 

limbah setempat yang memadai dan tersedianya sistem air  limbah skala 

komunitas/kawasan/kota. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha 

kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 

Perhitung air limbah domestik berdasarkan asumsi dari hasil perhitungan di Kota Bogor 

yaitu 80% dari penggunaan air bersih (Rian, 2015). Selanjutnya produksi air limbah 

dikelompokkan menjadi grey water (kegiatan non kakus) dan black water (kegiatan 

kakus), rasio black dan grey water adalah 98% dan 2%.  

Selain itu indikator kriteria tingkat pelayanan air limbah di kabupaten/kota 

dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai 

dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT (Instalasi Pengolahan 

Limbah Terpadu) yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui 

baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan. Apabila suatu wilayah memiliki 

kepadatan penduduk >300 jiwa/Ha maka diharapkan memiliki sistem jaringan dan 

pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota atau IPAL (Instalasi Pengolahan 

Air Limbah).



 

  

6
1
 

TABEL II.9  

STANDAR PELAYANAN MINIMUM INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH 

No Standar Bidang 

Pelayanan 

Indikator Cakupan Tingkat Pelayanan Kualitas 

1 Permen PU No. 14 

Tahun 2010 

Air Limbah Tersedianya sistem air 

limbah setempat yang 

memadai 

   

Tersedianya sistem air 

limbah skala 

komunitas/kawasan/kota 

 Sarana sanitasi individual 

dan komunal: 

a. Toilet 

RT/Jamban/MCK 

b. Septik tank 

a. Separasi antara grey water 

terhadap black water 

b. Penyaluran black water yang 

baik ke septic tank tanpa ada 

kebocoran dan bau 

c. Tidak ada rembesan 

langsung/pencemaran air tinja 

dari septik tank ke air tanah 

d. Efisien removal BOD dan 

SS≥85% 

e. Tidak ada komplain terhadap 

permintaan penyedotan dan 

pengangkutan lumpur tinja 

f. Pengolahan lumpur tinja 

selanjutnya ddi IPLT. 

2 Keputusan Menteri 

No.534 Tahun 2001 

Air Limbah Tingkat penyediaan 

sarana sanitasi terhadap 

jumlah 

penduduk/kota/perkotaan 

(mixed sanitation 

system) dan kualitas 

penanganan 

80% dari jumlah 

penduduk wilayah 

Penanganan lumpur tinja 

untuk mendukung onsite 

system: 

a. Truk tinja 

b. PLT 

  Sistem onsite: 

Modular/full sewerage 

terdiri dari jaringan sewer 

dan IPAL 

Tidak ada separasi antara grey water 

terhadap black water, tetapi desain 

sewerage dapat bersatu dengan storm 

sewer. 
Sumber:  Permen PU No. 14 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri No.534 Tahun 2001.
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2.3.5.6 Infrastruktur Persampahan 

Berdasarkan Peraturan Presiden  No. 122 tahun 2016 perubahan atas 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur Prioritas, adapun infrastruktur persampahan terdiri dari 

pengangkutan, tempat pembuangan, dan pengolahan sampah. Sedangkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

indikator SPM infrastruktur persampahan dilihat dari ketersediaan infrastruktur 

pengurangan sampah dan tersedianya sistem penanganan sampah dan berdasarkan 

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 

534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum bidang 

pelayanan infrastruktur persampahan adalah rata-rata timbulan sampah domestik 

adalah sebesar 2,5 liter/jiwa/hari, sementara itu untuk pelayanan harus mencakup 

80% dari jumlah penduduk diwilayah tersebut sedangkan sisanya bisa   dengan 

menggunakan sistem onsite. Sedangkan untuk alat penunjang infrastruktur 

persampahan, dalam SNI 03-1733-2004 disebutkan ada beberapa alat yang harus 

disediakan guna memaksimalkan pelayanan infrastruktur persampahan di suatu 

wilayah. 

Pengertian dari tersedianya fasilitas pengurangan sampah adalah 

pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah pendaur 

ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah dimana sampah dikumpulkan dari 

sumber ketempat pengolahan sampah, yang selanjutnya dipisahkan berdasarkan 

jenisnya, yang kemudian digunakan kembali, atau didaur ulang, dan diolah secara 

optimal, yang hasil akhirnya hanya berupa residu yang akan dibuang ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan untuk sistem penanganan sampah memiliki 

definisi penanganan sampah yang terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah. Dimana pelayanan 

minimal persampahan dilakukan melalui pemilihan, pengumpulan, pengangkutan 

sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu.
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TABEL II.10  

SPESIFIKASI ALAT PENUNJANG INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN 

No Jenis Peralatan 
Kapasitas Pelayanan 

Jiwa Umur Teknis (Tahun) 
Volume (m3) KK 

1 Wadah Komunal 0,5-1 20-40 100-200  

2 Komposter Komunal 0,5-1 10-20 50-100  

3 Gerobak Sampah 1 128 640  

4 Container Truk 6/10 640/1.375 3.200/5.330  

5 TPS 

Tipe I 

Tipe II 

Tipe III 

100 m2 

±300 m2 

±1.000 m2 

 

500 

6.000 

24.000 

2.500 

30.000 

120.000 

 

6 Bangunan Pendaur Ulang 150 m2 600 3.000  
Sumber: SNI 03-1733-2004 
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TABEL II.11  

STANDAR PELAYANAN MINIMUM INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN 

No. Standar Bidang 

Pelayanan 

Indikator Cakupan Tingkat Pelayanan Kualitas 

1 Permen PU No 14 

Tahun 2010 

Persampahan a. Tersedianya fasilitas 

pengurangan sampah di 

perkotaan  

b. Tersedianya sistem 

penanganan sampah di 

perkotaan 

   

2 Keputusan Menteri 

No 534 Tahun 2001 

Persampahan Tingkat penanganan 

generasi sampah terhadap 

jumlah penduduk suatu 

wilayah 

a. 80% dari jumlah 

penduduk wilayah 

dilayani sistem DK/PDK 

dan sisanya dapat 

ditangani secara saniter 

(onsite system) 

b. Timbulan sampah adalah 

2,5 liter/jiwa/hari 

Prioritas penanganan 

sistem persampahan: 

a. 100% untuk kawasan 

pusat kota/CBD dan 

pasar 

b. 100% jiwa/kawasan 

permukiman dengan 

kepadatan >100 jiwa/Ha 

rata-rata 80% untuk 

kawasan permukiman 

perkotaan. 

c. 100% untuk 

penanganan limbah 

industri 

d. 100% untuk 

penanganan limbah 

B3/medical waste 

a. Penanganan sampah 

onsite dilakukan 

secara saniter 

individual 

composting, separasi 

sampah untuk 

diambil pemulung 

b. Penanganan sampah 

oleh sistem DK/PDK 

dilakukan secara 

terintegrasi 

(pewadahan 

pengumpulan 

gerobak 1 m3) 

c. Tempat kapasits 

wadah tersedia 

d. Pengumulan dan 

pengangkutan  
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Lanjutan  

Sumber: Permen PU No. 14 Tahun 2010 dan Kepmen No. 534 Tahun 2001 

 

 

 

 

 

 

 

No. Standar 
Bidang 

Pelayanan 
Indikator Cakupan Tingkat Pelayanan Kualitas 

    

    

sampah dilakukan 

secara regular 

e. Tidak ada penanganan 

akhir sampah secara 

liar 

f. Tingkat composting 

dan daur ulang 

sampah minimal 10% 

g. Penanganan akhir 

sampah setidaknya 

dengan controlled 

landfill 

h. Konsep 3R sudah 

diterapkan di industri 
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2.3.5.7 Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, 

gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 

elektromagnetik lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan 

Informatika Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan telekomunikasi, internet 

dan/atau penyebaran informasi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

122 Tahun 2016 tentang infrastruktur prioritas, infrastruktur telekomunikasi dan 

informatika meliputi tower pemancar sinyal telepon dan jaringan internet dan 

telepon. 

2.3.5.8 Infrastruktur Ketenagalistrikan 

Adapun pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dimulai dari 

kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan 

infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Ketenagalistrikan, ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan 

pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk dan 

sarana pendukung lainnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 

Tahun 2016 tentang infrastruktur prioritas yang dimaksud dengan infrastruktur 

ketenagalistrikan meliputi pembangkit , gardu, transmisi, jaringan, atau distribusi 

tenaga listrik. 

2.3.5.9 Infrastruktur   Pendidikan 

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas sosial yang menjadi 

kebutuhan bagi penduduk disuatu wilayah untuk memfasilitasi aktivitas kehidupan 

sehari-hari. Fasilitas pendidikan menjadi prioritas penunjang dalam melengkapi 
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pemenuhan ketersediaan infrastruktur sosial di suatu permukiman (Henlita & Dewi 

Martha Erli Handayeni, 2013).  

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM pendidikan jenis pelayanan dasar pada 

SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 

122 Tahun 2016 tentang infrastruktur prioritas yang dimaksud dengan fasilitas 

pendidikan meliputi sarana pembelajaran, laboratorium, pusat pelatihan, pusat 

penelitian, ruang praktik siswa dan perpustakaan. 

2.3.5.10 Infrastruktur Kesehatan 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar pelayanan kesehatan 

menyentuh semua masyarakat (Aini, 2018). Infrastruktur kesehatan merupakan 

salah satu faktor kunci dari tercapainya pembangunan kesehatan di Indonesia. 

Dalam prakteknya, pengukuran tingkat kesehatan yang digunakan tingkat harapan 

hidup. Ukuran ini merupakan salah satu dari tiga komponen dalam penghitungan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Pohan & Halim, 2016). Sedangkan 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang infrastruktur 

prioritas yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan meliputi sarana dan prasarana 

rumah sakit, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan desa serta sarana 

dan prasarana laboratorium.
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2.4 Preferensi Masyarakat 

Didalam kamus an English-Indonesian Dictionary yang disusun oleh John 

M. Echols dan Hasan Shadily, preferensi (preference) merupakan kata benda 

(noun) yang berasal dari kata sifat (adjective) prefer (lebih menyukai) yang artinya 

lebih ditekankan pada pilihan seseorang terhadap suatu obyek yang lebih mereka 

sukai dibanding dengan obyek yang lainnnya berdasarkan penilaian-penilaian 

obyektifnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Preferensi 

merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Preferensi merupakan 

sikap atas pilihan terhadap suatu stimulus yang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal dan eksternal (Umar, 2009). Sikap penolakan atau penerimaan dalam 

proses preferensi didasarkan kepada pilihan-pilihan prioritas yang mana pilihan 

tersebut berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang melingkupinya.  

Sedangkan pengertian preferensi menurut Andi Mappiare adalah suatu 

perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, 

pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan 

individu kepada suatu pilihan tertentu (Mappiare, 1994). Sehingga dapat diartikan 

bahwa preferensi adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu 

produk, barang atau jasa yang dikonsumsi. 

a. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi 

Adapun faktor yang mempengaruhi preferensi menurut Nugroho J. 

Setiadi, preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya: 

1) Faktor-faktor Kebudayaan 

Adapun faktor-faktor kebudayaan diantaranya: 

a) Kebudayaan, kebudayaan menjadi faktor penentu paling dasar dari 

keinginan dan perilaku seseorang. Budaya seseorang akan menentukan 

bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dan secara langsung akan 

mempengaruhinya dalam mengambil keputusan. 

b) Sub budaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang 

lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi 
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empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok 

ras, dan area geografis. 

c) Kelas sosial, kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan 

bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan 

yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku serupa. 

2) Faktor-faktor sosial 

Faktor faktor sosial yang mempengaruhi preferensi yaitu: 

a) Kelompok referensi, kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di antaranya kelompok 

primer, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, 

seperti: keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. Kelompok sekunder, 

yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang 

berkisanambungan. 

b) Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, 

yang pertama ialah keluarga orientasi, yang merupakan orang tua 

seseorang. Dari orang tualah seseorang mendapatkan pandangan tentang 

agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri 

dan cinta. Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang 

keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling 

penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif. 

c) Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok 

selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap 

kelompok dapat di identifikasi dalam peran dan status. 

3) Faktor Pribadi 

a) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk 

oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah 

mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-

orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu 

pada saat mereka menjalani hidupnya. 
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b) Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok kelompok 

pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata, terhadap produk dan jasa 

tertentu. 

c) Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang di 

ekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup 

menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan 

lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial 

seseorang. 

d) Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan kepribadian adalah 

karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang 

responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. 

4) Faktor-Faktor Psikologis 

a) Motivasi, beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu 

keadaan fisiologis tertentu, seperti: rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. 

Adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul 

dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan 

harga diri atau kebutuhan diterima. 

b) Persepsi, persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, mengartikan, masukan informasi, untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. 

c) Proses belajar, proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. 

d) Kepercayaan dan sikap, kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

Sedangkan masyarakat didefinisikan awalnya adalah “a union of families” 

atau dapat diartikan bahwa masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari 

keluarga-keluarga. Dimana masyarakat terdiri dari kumpulan individu-individu di 

suatu daerah. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambar kelompok-

kelompok kecil yang terorganisasi dan menimbulkan kebudayaan  karena  setiap  

anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soekanto,  

2006). Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, berasal dari kata socius 

yang berarti kawan. Sedangkan pengertian “masyarakat” dalam bahasa Arab, yaitu 
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syirk, artinya bergaul. Masyarakat dalam arti yang lebih khusus dapat disebut 

sebagai kesatuan sosial, dan mempunyai ikatan kasih sayang yang erat.  

Berdasarkan pengertian menurut pendapat diatas maka dapat disimpulkan 

masyarakat adalah hubungan satu orang/sekelompok orang yang hidup secara 

mengelompok maupun individu dan berinteraksi satuo sama lain saling pengaruh 

dan mempengaruhi yang menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan. 

2.5 Perencanaan Partisipatif Daerah 

Suatu perencanaan partisipatif pada dasarnya bisa dikembangkan dengan 

berbagai cara, pendekatan, metode dan teknik. Ini akan menambah masukan 

mengenai bagaimana perencanaan partisipatif sebaiknya dilakukan. Penting untuk 

ditekankan bahwa model perencanaan dan prosesnya, tidak bisa dibakukan, setiap 

pihak, daerah atau kelompok bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan konteks 

dan persoalan yang ada. Prinsip dasar yang hendak ditekankan bahwa agar 

perencanaan yang disusun benar-benar bisa, melibatkan kepentingan masyarakat 

dan sekaligus sejauh mungkin melibatkan masyarakat secara langsung (Abe, 2002). 

Perencanaan partisipatif menurut Abe (2002) adalah perencanaan yang 

melibatkan masyarakat diberbagai bidang dalam pengambilan keputusan baik 

secara langsung maupun tidak langsung (Abe, 2002). Proses pelibatan masyarakat 

hingga pengambilan keputusan tentu akan mewakili kebutuhan yang diinginkan 

masyarakat sehingga rumusan yang dihasilkan berpihak kepada masyarakat. 

Menurut Abe (2002) terdapat dua bentuk perencanaan partisipatif yaitu: 

a. Perencanaan bersama rakyat, pada model ini masyarakat bisa langsung 

terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. 

b. Perencanaan perwakilan, dalam model ini masyarakat tidak bisa terlibat 

langsung, namun diwakilkan oleh parlemen hal ini bisa dilihat dari 

perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. 

2.6 Pembangunan dan Prioritas  

Pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) pembangunan 

adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang 



72  

 

dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Siagian (1994) pembangunan 

diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan 

yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan 

pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinanaan bangsa (nation 

building). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan proses 

untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Dalam teori lingkup 

pembangunan terdapat dua lingkup pembangunan yaitu: 

1. Pembangunan Nasional  

Pembangunan Nasional mencakup seluruh pembangunan yang dilakukan 

oleh pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional 

di tujukan untuk peningkatan baik dibidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. 

Pembangunan sangat penting bagi daya saing suatu negara. 

2. Pembangunan Daerah 

Sebagaimana didalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan 

urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari 

pembanguanan Nasional. Pembangunan daerah, dengan konsep dasarnya ialah 

serangkain upaya terencana untuk melakukan perubahan sosial yang diselenggarakan 

di daerah. Dimana pembangunan daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah sesuai 

dengan amanat peraturan per Undang Undangan. Hal ini dilakukan agar pembangunan 

disetiap daerah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. 

Pembangunan daerah yang digalakkan adalah mengikuti arahan dari 

program pembangunan nasional untuk negara berkembang seperti di Indonesia, 

dalam arahan program pembangunan dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur 

hendaknya dikaitkan dengan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat. 

Pembangunan daerah diharapkan mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan 

sosial melalui penyediaan sarana infrastruktur yang memadai. Penyediaan sarana 

infrastruktur publik sangat berkaitan dengan pelayanan sosial yang akan diberikan 

oleh pemerintah daerah kepada masyarakat setempat. Di era keterbukaan demokrasi 

pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013 dalam Departemen Pendidikan 

Nasional, 2013) memberikan definisi kata “Prioritas” adalah mendahulukan atau 

mengutamakan sesuatu dari pada yang lain. 
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TABEL II.12 

TABEL SINTESA LITERATUR PENELITIAN 

No. Aspek Deskripsi Sumber 

1 Definisi perkembangan 

kota 

a. Perkembangan secara horizontal, 

vertikal dan interstisial 

Zhand, 1994  

b. Perkembangan kota umumnya 

terdiri dari dua faktor yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal 

Branch, 1996 

2 Definisi Wilayah Peri 

Urban 

a. wilayah yang berada di sekitar kota Bahasa Inggris 

b. wilayah yang berada diantara 

wilayah kekotaan dan wilayah 

kedesaan 

Yunus H.S., 2008 

c. wilayah multi dimensi yang 

memiliki ke khasan yang berkaitan 

dengan kehidupan kota maupun desa 

Hidayat, 2018 

3 Definisi Infrastruktur a. infrastruktur adalah sarana dan 

prasaran umum 

KBBI 

b. infrastruktur juga termasuk 

institusi yang terkait dalam arti yang 

luas 

Departement For 

Internasional 

Development 

c. infrastruktur merupakan elemen 

struktural ekonomi yang 

memfasilitasi arus barang dan jasa 

antara pembeli dan penjual 

MacMillan 

Dictiornary of 

Modern Economics, 

1996 

d. Infrastruktur adalah struktur dan 

fasilitas fisik yang dikembangkan 

oleh badan pemerintah untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan 

untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat 

American Public 

Work Association, 

1974 

e. Infrastruktur dapat didefinisikan 

fasilitas teknis, fisik, sistem, 

perangkat keras dan lunak yang 

diperlukan untuk melakukan 

pelayanan kepada masyarakat 

Peraturan Menteri 

Perencanaan 

Pembangunan 

Nasional 4 Tahun 

2015 Bab 1 Pasal 1 

Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan 

Kerjasama 

Pemerintah Dengan 

Badan Usaha Dalam 

Penyediaan 

Infrastruktur 

4 Jenis Infrastruktur a. infratruktur terdiri dari 

infrastruktur fisik dasar dan 

infrastruktur sosial 

Bank Dunia 

b. infrastruktur terdiri dari 4 (empat) 

yaitu infrastruktur fisik, ekonomi, 

sosial, dan budaya 

Permen PPN No. 4 

Tahun 2015 Tentang 

Tata Cara 

Pelaksanaan 

Kerjasama 

Pemerintah Dengan 

Badan Usaha Dalam 

Penyediaan 

Infrastruktur 
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Lanjutan Tabel II.12 

No. Aspek Deskripsi Sumber 

5 

 

Manfaat Infrastruktur 

 

a. infrastruktur berpengaruh dalam 

kualitas hidup manusia. 

Aschauer, 1990 

 

b. pemberdayaan sumber daya untuk 

membangun infrastruktur akan 

memicu proses ekonomi sehingga 

menimbulkan penggandaan terhadap 

dampak ekonomi maupun sosial . 

Setiadi, 2006 

c. infrastruktur dalam ilmu ekonomi 

merupakan wujud dari public capital 

(modal public). 

Mankiw, 2001 

6 Infrastruktur Prioritas 

 

Infrastruktur prioritas berdasarkan 

mencakup infrastruktur transportasi, 

jalan, pengairan, air minum, air 

limbah, persampahan, telekomunikasi 

dan informatika, ketenagalistrikan, 

fasilitas kesehatan dan fasilitas 

kesehatan, infrastruktur minyak dan 

gas bumi,  dan infrastruktur kawasan. 

Peraturan Presiden 

Nomor 122 Tahun 

2016 

7 Standar Pengadaan 

Infrastruktur 

 

 

a. Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum 

Nomor: 

14/PRT/M/2010 

b. Keputusan Menteri Permukiman 

dan Prasarana Wilayah No. 

534/KPTS/M 2001 tentang pedoman 

Penentuan Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Penataan Ruang. 

Keputusan Menteri 

Permukiman dan 

Prasarana Wilayah 

No. 534/KPTS/M 

2001 

c. SNI 03-1733-2004 tentang Tata 

Cara Penataan Lingkungan 

Perumahan. 

SNI 03-1733-2004 

8 Preferensi Masyarakat 

 

 

 

a. Preferensi lebih ditekankan kepada 

pilihan seseorang terhadap suatu 

obyek yang lebih mereka sukai 

dibanding dengan obyek yang 

lainnnya berdasarkan penilaian-

penilaian obyektifnya. 

Kamus an English-

Indonesian 

Dictionary yang 

disusun oleh John M. 

Echols dan Hasan 

Shadily 

b. Preferensi merupakan kesukaan 

(kecenderungan hati) kepada sesuatu. 

KBBI 

c. Preferensi merupakan sikap atas 

pilihan terhadap suatu stimulus yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal dan eksternal. 

Umar, 2009 

d. Kecenderungan seseorang kepada 

pilihan tertentu 

Mappiare, 1994 

9 Perencanaan 

Partisipatif 

a. perencanaan yang melibatkan 

masyarakat diberbagai bidang dalam 

pengambilan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Abe, 2002 

10 Pembangunan dan 

Prioritas 

 

 

a. Pembangunan adalah suatu proses 

perubahan kearah yang lebih baik 

melalui upaya yang dilakukan secara 

terencana. 

Ginanjar 

Kartasasmita, 1994 
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Lanjutan Tabel II.12 

No. Aspek Deskripsi Sumber 

  b. pembangunan diartikan sebagai 

suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang 

berencana dan dilakukan secara 

sadar. 

Siagian, 1994 

c. Prioritas adalah mengutamakan 

sesuatu dari pada yang lainnya. 
KBBI 

Sumber: Peneliti, 2019 

TABEL II.13  

SINTESA VARIABEL PENELITIAN 

No Variabel Sub-variabel Justifikasi Sumber 

1 Jenis 

Infrastruktur 

Jalan Termasuk kedalam 

infrastruktur wajib yang 

harus disediakan 

pemerintahdan juga 

sebagai konektivitas 

antar daerah dan 

aksesibilatas. 

Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum 

Nomor. 

14/PRT/M/2010 

Transportasi Tersedianya infrastruktur 

transportasi disetiap 

Kab/Kota minimal 

memiliki 1 unit terminal 

yang dapat menampung 

500.000 jiwa. 

Keputusan 

Menteri Prasarana 

Wilayah No. 

534/KPT/M 2001 

Pengairan a. Tersedianya air baku 

untuk kebutuhan pokok 

b. Tersedianya air irigasi 

untuk pertanian.  

 

Permen PU No. 

14/PRT/M/2010 

Air Minum a. Tersedianyan akses air 

minum yang aman dan 

baik 

b. tersedianya kebutuhan 

pokok air bersih minimal 

60/liter/orang/hari. 

Permen PU No. 

14/PRT/M/2010 

Air Limbah a. tersedianya sistem 

limbah yang memadai  

b. tersedianya sistem air 

limbah skala 

komunitas/kawasan/kota. 

Permen PU No. 

14/PRT/M/2010 

Persampahan Tersedianya sistem 

penanganan sampah 

Kepmen Prasarana 

Wilayah No. 

534/KPTS/M/2001 

Telekomunikasi dan 

Informatika 

Tersedianya infrastruktur 

telekomunikasi dan 

informasi berupa 

pemancar telepon, 

jaringan internet dan 

telepon. 

Perpres No 122 

Tahun 2016 
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Lanjutan Tabel II.13 

No Variabel Sub-variabel Justifikasi Sumber 

  Ketenagalistrikan Tersedianya dan 

terpenuhinya kebutuhan 

listrik 

UU No. 14 Tahun 

2017 

Fasilitas Pendidikan Penunjang dan 

pemenuhan infrastruktur 

pendidikan sebagai 

infrastruktur sosial di 

permukiman 

PP No. 2 Tahun 

2018 

Kesehatan 

 

a. Untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, 

hidup sehat bagi semua 

masyarakat 

Aini, 2018 dan 

Perpres No. 122 

Tahun 2016 

b. tersedianya pelayanan 

kesehatan yang memadai 

2 

 

 

 

 

Arah Kebijakan 

Pembangunan 

Wilayah 

Pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimum 

Terpenuhinya pelayanan 

dasar yang merupakan 

hak yang harus 

diperoleh setiap warga 

Negara 

PP No. 2 Tahun 

2018 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Infrastruktur menjadi 

salah satu  cara untuk 

mengurangi kemiskinan 

Supriatna, 1997 

Pengelolaan SDLH 

Berkelanjutan 

Pemanfaatan SDALH 

secara berkelanjutan 

UU No. 32 Tahun 

2019 

Pengembangan 

ekonomi 

Pembangunan ditujukan 

untuk mempercepat 

kualitas pelayanan, 

pengembangan ekonomi 

dan pemberdayaan 

masyarakat desa 

Peremen Desa 

PDTT No. 5 

Tahun 2016 

Perwujudan 

konektivias antar  

Kota dan Desa 

Mengurangi 

kesenjangan antar 

wilayah  

Nawacita dan 

RPJMN 2015-

2019 
Sumber:  Peneliti, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


