
 

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

(SPAM) JARINGAN PERPIPAAN DI KABUPATEN WAY KANAN 

TAHUN 2017  

(Studi di Desa Pakuan Ratu dan Desa Sriwijaya) 

 

 

 

Skripsi 

 

Oleh 

ZULHAM EFFENDI PUTRA 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

ABTRAK 

 

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM (SPAM) 

JARINGAN PERPIPAAN DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 

(Studi di Desa Pakuan Ratu dan Desa Sriwijaya) 

 

Oleh 

ZULHAM EFFENDI PUTRA 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya penyelenggaraan air minum 

berbasis perpipaan di Kabupaten Way Kanan dan masih rendahnya kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Way Kanan akan air bersih yang berkualitas.Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripasikan keberhasilan 

pencapaian tujuan program SPAM Jaringan Perpipaan dan untuk mendeskripsikan 

langkah-langkah lanjutan yang akan ditempuh pemerintah untuk perbaikan 

program SPAM Jaringan Perpipaan agar lebih baik. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode pengumpulan melalui wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reduksi data , penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini difokuskan 

pada pelaksanaan dan perbaikan program SPAM Jaringan Perpipaan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan 

yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, ketanggapan dan 

ketepatan.Kriteria evaluasi kebijakan tersebut belum tercapai dikarenakan 

keterbatasan jaringan SPAM, tidak berjalanya penyelenggaraan SPAM, belum 

efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, kelompok sasaran tidak 

merasakan kepuasan dan pelayanan yang tidak menyeluruh. Belum adanya 

perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan untuk peningkatan efektivitas 

penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan.   

Kata Kunci: Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, 

Pelaksanan, Penyelenggaraan Air Bersih. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACK 

 

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF DRINKING WATER 

DISTRIBUTION SYSTEM (SPAM) PIPE NETWORK IN DISTRICT WAY 

KANAN 2017 

(Study in Desa Pakuan Ratu and Desa Sriwijaya) 

 

By 

Zulham Effendi Putra 

 

This research is motivated by the lack of implementation of piped drinking water 

in Way Kanan Regency and the low level of public welfare in Way Kanan 

Regency for quality clean water. The purpose of this research is to describe the 

successful achievement of the SPAM Network Pipeline program objectives and to 

describe the follow-up steps that will be pursued by the government to improve 

SPAM Networking for better piping program. The type of this research is 

descriptive research with qualitative approach. This research was conducted by 

using the method of gathering through interviews, documentation and 

observation. Data analysis technique used in this research is data reduction, data 

presentation and conclusion. This research is focused on the implementation and 

improvement of SPAM Pipeline Network program. 

 

The results showed that based on the six criteria of policy evaluation are 

effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and accuracy. The 

policy evaluation criteria has not been achieved due to the limitations of SPAM 

network, the unscheduled implementation of SPAM, not yet efficient in the use of 

budgetary resources, the target group did not feel the satisfaction and the services 

were not comprehensive. The absence of SPAM improvement of piping network 

to increase the effectiveness of SPAM piping network implementation in District 

Way Kanan. 

 

Keywords: Drinking Water Supply System (SPAM) Pipeline Network, 

Implementation, Clean Water Operation 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

(SPAM) JARINGAN PERPIPAAN DI KABUPATEN WAY KANAN 

TAHUN 2017  

(Studi di Desa Pakuan Ratu dan Desa Sriwijaya) 

 

 

Oleh 

ZULHAM EFFENDI PUTRA 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA 

 

Pada 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 







 



 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama lengkap Zulham Effendi Putra, dilahirkan 

pada 19Mei 1995 di Palembang dari pasangan Bapak Ruswan 

Effendi dan Ibu Cik Ida. Penulis adalah anak ke dua dari tiga 

bersaudara yang memiliki satu orang kakak laki-laki bernama 

Gerry Aris Munandar serta satu orang adik laki-laki bernama 

Redho Alma Kuansa. 

Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 1 Prumnas Way Halim tahun 2001. 

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 29Bandar Lampung2007. 

Penulis menempuh pendidikan lanjutan di SMA Negeri 5Bandar 

Lampung2011/2013. 

Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 

2013 melalui jalur SNMPTN. Aktif menjadi staf di Kementrian Sosial dan Politik 

BEM U KBM Unila pada tahun 2014/2015 serta menjadi sekretaris bidang 

sumber daya organisasi HIMAGARA periode 2015/2016. 



 

MOTTO 

 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  

(QS.94:5-6) 

 

 
Masa depan adalah mimpi yang harus diusahakan 

  (Zulham Effendi Putra) 

 
 

Dalam mendalami ilmu, usia jadi batasan yang tidak berlaku. 

Begitupun dalam berkarya, kata tua bukanlah sebuah kendala.  

Yang fatal adalah saat bertambah usia dan jadi tua tetapi tidak 

berbuat apa-apa. 

(Pelukis Senja) 

 



 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur kepada Allah SWT yang 

Maha baik, dan telah meridhoi penyusunan skripsi ini dengan 

banyak prosesserta pelajaran yang disisipkan oleh NYA selama 

proses penyusunan skripsi ini berlangsung. 

 

Terimakasih yang tak terhitung untuk kedua orang tua dan 

keluarga tercinta: 

Bapakku Ruswan Efendi dan Ibuku Cik Ida 

Dan kepada kakakku dan adikku: Kiyai Gerry Aris Munandar dan 

adek Redho Alma Kuansa 

 
Terima kasih kepada para dosen dan Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan bekal ilmu, 

dukungan dan doa. Untuk selalu membanggakan Almamater 

tercinta Universitas Lampung 



 

SANWACANA 

 

Alhamdulillah, dengan yakin atas rencana Allah SWT beserta segala rahmat, 

rohmaan, dan rohiim NYA, skripsi dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan 

tahun 2017 (Studi di Desa Pakuan Ratu dan Desa Sriwijaya) ini telah selesai pada 

waktu terbaik menurut perencanaanNYA. Selama proses penyusunan skripsi ini, 

penulis menyadari ada banyak sekali pihak yang membantu dari berbagai aspek, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, 

penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua orangtuaku: bapak dan ibu terimakasih atas semuanya terimakasih 

sudah sejauh ini. Semoga Allah menjaga bapak ibu dalam rahmat, keimanan 

dan ketaqwaan. 

2. Saudara-saudaraku tercinta Kiyai Gerry dan Dek Edo terima kasih. 

3. Bapak Mulya. S, Ibu Siti Asmah, Mamas Fikri dan Nabila Choirunisa 

terimakasih kasih sudah mendoakan dan membantu dalam proses 

penyelesaian skirpsi ini. Terimakasih banyak sudah mau menjadi bagian dari 

hari-hari zulham ini.  

4. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.(Pak Eko) selaku dosen pembimbing 

utama. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, waktu, nasehat, dan 

tenaga selama ini. Terimakasih telah menjadi mentor yang baik, yang telah 



mengajari cara berfikir dan berkembang. Terimakasih banyak Pak Eko, 

semoga Allah menjaga Ibu dan kelarga selalu dalam kebaikan. 

5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A.(Bu Ita) selaku dosen pembimbing kedua. 

Terimakasih pakatas bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, ilmu, waktu, 

tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini. semoga Allah menjaga kebagikan 

ibu beserta keluarga dimanapun dan kapanpun.  

6. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Siselaku dosen pembahas. Terimakasih atas 

setiap saran, kritik dan masukan yang membangun selama ini pak. Semoga 

bapak dan keluarga selalu dirahmati Allah. 

7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak Dr.Bambang Utoyo, 

Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si., Ibu Dr.Novita Tresiana, Bapak Nana 

Mulyana, S.I.P., M.Si., Ibu Meiliyana, S.I.P., M.A., Ibu Devi Yulianti, 

S.A.N., M.A., Ibu Dra.Dian Kagungan, M.H., Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., 

M.A., Ph.D. terimakasih banyak atas setiap ilmu yang diajarkan kepada 

penulis. 

8. Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih telah membantu 

setiap urusan administrasi yang dibutuhkan penulis selama ini. 

9. Bapak Tonis Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan. 

Terimakasih atas keramahan dan dan apresiasinya kepada peniliti, semoga 

mampu menjadi lebih baik lagi. 

10. Bapak Juanda Alsya, Kak Wawan, dll, selaku pegawai Dinas Pekerjaan 

Umum Bidang Cipta Karya. Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa 

Pakuan Ratu dan Desa Sriwijaya. Terimakasih telah membantu memberikan 

informasi untuk penelitian ini.  



11. Penghuni base camp 758: Sidik selaku ketua BC758 (maaf suka gangguin 

tapi kamu emang gemesin), Dinda selaku sekertaris BC758 (orang yang pura-

pura selalu baik tapi sebenernya diakompornya, makasih Ucok Herbal), Leo 

selaku staf ahli BC758 (le kurang-kurangin le, semangatya le semoga 

dimudahkan segala urusannya ini pesen oommu).  Terimakasih telah menjadi 

rumah kedua dimasa kuliah ini yang siap menampung anak-anak kurang 

kerjaan ini. 

12. Kosan AL-Barokah: Uki (patner dalam proses kehimagaraan, ki sukses ya 

disana, semangat cari duit dan semoga dapet jodoh yg lo idam-idamkan), 

Ghina (maaf ya gin suka buat lo nangis heheheh, tapi kamu yg paling imut 

dan paling gemesin, jangan lupa diet dan jangan ayam goreng mulu), Okke ( 

si mulut cabe, ke minta daging gih sama gina jahat amat semua di embat 

sama dia), Septiya (aak mu menanti dia mau kakan, apa cinta mu telah kandas 

atau beralih sep), Uun bukan penghuni AL-Barokah tapi dia hobi nimbrung 

(gak nyangka aku un wkwkwk, semoga ya) 

13. Teman-teman Alasmenara: Pindo (ketua angkatan yang selalu tebar pesona, 

makasih ndo udah mau nemenin temenen lo ini yang gak bisa nyetir), Dimas 

(yang tanggal lahirnya sama tapi badan kita beda), Hafiz (rambut keriting 

yang ngomong sambal ketawa), Adi (gum kalo gua sukses duluan gua bakal 

bantu lo, salam buat ibu yoooo), Ari (ri kerjain jangan banyakan mobile 

legend), Hendro (enak ngeliat mukanya pas megang gitar, ganteng lo mad), 

Zikri (patner Mad Golok maen gitar), Desti (manusia tinggi dan murah 

senyum), Rindu (yang suka wifi an), Pepah (teman wifi an Rindu), Andan 

(anak pesisir barat), Anggi (bujang jawa yang sopan), Emon (si cempreng 



temen sma), Ghozie (goz ketawa sihhh), Kartika F (calon ibu yg baik buat 

anak-anaknya), Lela (gadis manis yang kuat), Hasby (kalo naek sepeda pake 

helm bi), Iqbal (sodara kembar sidik), Nita (gadis tinggi peneliti laut), Oca 

(yang nikah duluan), Yoga Horni (YONI), Galih (udah lagi ngomong 

lampung lih gak cocok), Respaty (kalo bahas masalah sosial dia gak asik, tapi 

ngebahas soal IT ligat. Salah jurusan lo bro), Wulan (terlihat kalem), Arif 

(pacar defita dan gak tau sekarang gimana), BJ Shedy (yang susah percaya 

sama orang), Hendriko (jangan keenakan kerja), Sarah (kangen mbak ala), 

Kartika R (si gendut). Teman-teman yang diberi jalan berbeda: Edo (pak 

polisi), Bayu (yang sudah punya anak), Khaidir (bujang jawa yang selalu 

jenaka), Gibran (si gagah IPDN). 

14. Keluarga besar HIMAGARA, terimakasih banyak Anti Mapia, Ampera, 

Gelas Antik dan Atlantik yang telah membersamai dan mengajarkan banyak 

hal kepada penulis selama kuliah di FISIP Unila. Terimakasih abang-abang 

dan mbak-mbak dari angkatan lain, telah meninggalkan jejak yang dapat 

dijadikan pelajaran bagi penulis.  

15. Semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung selama 

penulis kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini. 

 

 

 

 



Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dnegan kemampuan 

peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau 

penelitian lanjutan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang 

memerlukan. 

Bandar Lampung,23 April 2018 

               Penulis     

 

 

                 Zulham Effendi Putra  

  

 



 

DAFTAR ISI 

  Halaman 

 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... i 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ iii 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 10 

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 10 

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 11 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Publik ....................................................................................... 12 

1. Pengertian Kebijakan Publik ............................................................... 12 

2. Tahap-tahap Kebijakan Publik ............................................................ 13 

B. Evaluasi Kebijakan ................................................................................... 15 

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan ........................................................... 15 

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan ................................................................. 17 

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan ................................................................ 18 

4. Alasan Evaluasi Kebijakan ................................................................. 22 

C. Air Minum sebagai Barang Publik............................................................ 23 

D. Tinjauan terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ..................... 27 

E. Model Penyediaan Air Komunal .............................................................. 35 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian ................................................................. 39 

B. Fokus Penelitian ......................................................................................... 40 

C. Lokasi Penelitian ........................................................................................ 41 

D. Sumber Data ............................................................................................... 42 

E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 43 

F. Teknik Analisis Data .................................................................................. 45 

G. Teknik Keabsahan Data ............................................................................. 47 

 

 



ii 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan ................................................. 51 

B. Hasil Penelitian .......................................................................................... 59 

1. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan di Kabupaten Way Kanan .................................................. 59 

a. Pelaksanaan program SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten 

Way Kanan ................................................................................... 61 

1) Biaya program SPAM Jaringan Perpipaan .............................. 67 

2) Aktor-aktor penyelenggara program SPAM Jaringan 

Perpipaan di Kabupaten Way Kanan ....................................... 68 

b. Pelaksanaan program SPAM Jaringan Perpipaan di Desa 

Pakuon Ratu, Kecamatan Pakuon Ratu....................................... ..75 

c. Pelaksanaan program SPAM Jaringan Perpipaan di Desa 

Sriwijaya, Kecamatan Blambangan Umpu.................................. ..80 

2. Perbaikan Program SPAM Jaringan Perpipaan untuk meningkatkan 

efektivita .............................................................................................. 83 

C. Pembahasan ................................................................................................ 84 

1. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 

di Kabupaten Way Kanan ...................................................................... 84 

a. Efektivitas  ..................................................................................... 84 

b. Efisiensi  ......................................................................................... 91 

c. Kecukupan...................................................................................... 95 

d. Kesamaan (Pemerataan) ................................................................. 97 

e. Ketanggapan (responsivitas) .......................................................... 99 

f. Ketepatan...................................................................................... 100 

2. Perbaikan program SPAM Jaringan Perpipaan untuk meningkatkan 

efektifitas ............................................................................................. 101 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan ............................................................................................. 104 

B.  Saran ........................................................................................................ 106 

 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel         Halaman 

 

1. Akses Masyarakat terhadap Air Bersih di Indonesia ................................... 2 

2. Standar Kebutuhan Air Masyarakat ............................................................. 6 

3. Kriteria Evaluasi......................................................................................... 20 

4. Akses Masyarakat terhadap Air Bersih di Indonesia ................................. 26 

5. Informan Penelitian .................................................................................... 45 

6. Contoh tabel triangulasi kriteria Efektifitas ............................................... 49 

7. Jumlah Penduduk, KK dan tingkat kepadatan  .......................................... 52 

8. Jumlah penduduk miskin perkecamatan .................................................... 54 

9. Daerah aliran sungai Kabupaten Way Kanan ............................................ 57 

10. Penyelengaraan SPAM Jaringan Perpipaan tahun 2015-2017 ................... 65 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                                                     Halaman 

 

1. Grafik akses terhadap air bersih/sumber air minum dan memasak di 

Kabupaten Way Kanan tahun 2014.............................................................. 5 

2. Komponen dalam analisis data................................................................... 47 

3. Peta Kabupaten Way Kanan ...................................................................... 55 

4. Peta daerah aliran sungai (DAS) ................................................................ 59 

5. Konsep SPAM Jaringan Perpipaan ............................................................ 62 

6. Bagan pola kordinasi antara lembaga dalam pelaksanaan program 

SPAM Jaringan Perpipaan ......................................................................... 71 

7. Lingkungan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Ilir .................................... 77 

8. Bangunan SPAM Jaringan Perpipaan desa Sriwijaya ................................ 81 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air memberikan segala macam manfaat bagi umat manusia. Menurut Matthews 

dalam Kodoatie dan Sjarief (2010:1)air merupakan zat atau materi atau unsur 

yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di 

bumi. Wujud air dapat berupa cairan, es (padat) dan uap atau gas danair 

merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Air merupakan zat 

yang paling dibutuhkan dalam terselenggaranya kehidupan di permukaan bumi. 

Menurut data UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Culture 

Organization) Tahun 1978 dalamKodoatie dan Sjarief (2010:8), secara garis besar 

total volume air yang ada baik air asin dan air tawar adalah 1.385.984.610 km
3
, 

sedangkan untuk air tawar yang ada didunia adalah 35.029.210 km
3
atau 2.53% 

dari volume air di dunia. Alam telah menyediakan air yang dibutuhkan baik untuk 

dikonsumsi maupun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

 

Air merupakan kebutuhan lahiriah yang dibutuhkan manusia, keterbatasan 

ketersedian air tawar yang marupakan air yang layak untuk dikonsumsi oleh 

manusia. Akan tetapi arus pertumbuhan penduduk dunia mengakibatkan 

peningkatan dalam konsumsi air bersih yang tersedia. Menurut 

Sadyohutomodalam Aslamiyah, dkk (2014:91), air bersih merupakan kebutuhan 



2 

 

 

vital setiap manusia, sehingga  ketersediaannya menentukan derajat kesehatan dan 

kesejahteraan hidup masyarakat, jika pemenuhan kebutuhan manusia akan air 

tanpa mengesampingkan kualitas air tidak terpenuhi maka dapat berdampak pada 

kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi. Peneliti menggambarkan fenomena 

tersebut sebagai berikut,dengan kualitas air yang baik maka kesehatan akan 

terjamin, dengan memiliki kesehatan yang baik maka kita dapat beraktivitas 

dengan baik, dan dapat kita pastikan bahwa kehidupan sosial dan perekonomian 

manusia tersebut baik.  

 

Terbatasnya  ketersediaan  air  baku  menjadi  salah  satu  masalah  yang dihadapi 

dalam penyediaan layanan air bersih di Indonesia. Berdasarkan laporan Bappenas 

dalam Santono (2010:3), jumlah rumah tanggayang memiliki akses terhadap air 

bersih yang layak sebanyak 47,71% dan rumah tangga yang memiliki akses 

sanitasi sebanyak 51,19%. Target  yang  ingin  dicapai  Indonesia  pada  tahun  

2015 sebesar  68,87%  untuk  air  bersih  dan 62,41%  untuk  sanitasi.  Tabel  3  di  

bawah  ini  memberikan  gambaran  pencapaian  Indonesia khususnya di sektor air 

bersih. 

Tabel 1. Akses Masyarakat terhadap Air Bersih di Indonesia 

Laporan MDGs 

Tahun 2010 (Bappenas) 

Progress on Drinking Water and 

Sanitation 2008 (Unicef, WHO) 

Progress on Drinking Water and 

Sanitation 2010 (Unicef, WHO) 

Perkotaan 

(%) 

Pedesaan 

(%) 

AirPerpipaan 

(%) 

Sumber air 

terlindungi(%) 

Air Perpipaan 

(%) 

Sumber Air 

Terlindungi(%) 

49,82 45,72 20 60 23 57 

Sumber: Santono (2010:4) 

 

Melihat apa yang digambarkan pada tabel diatas maka akses air perpipaan di 

Indonesia masih terbilang rendah dengan angka sebesar 20% dari jumlah 

masyarakat yang terdapat di Indonesia. Menyadari pentingnya pemenuhan air 
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untuk masyarakat pemerintah memiliki perhatian yang cukup besar untuk 

mengembangkan prasarana dan sarana air minum sebagai perwujudan pelayanan 

publik.  

 

Air digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan dikelola oleh negara dalam 

perwujudan kesejahteraan yang tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945. Tiga dekade 

pemerintah mencermati permasalahan mengenai air yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang masih digunakan hingga 

sekarang. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan air bersih 

bukan tidak pernah di perbaharui, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 

85/PUU-XI/2013 bagian 5 (2015:146), menyatakan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang Undang 

Dasar 1945. Yang dimaksud dengan sumber daya air bertentangan dengan UUD 

1945 dikarenakan dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 40 

ayat (4) menyatakan bahwa swasta atau privat dapat mengelola sumberdaya air. 

Hal ini dapat mengancam masyarakat dikarenakan swasta dapat mengatur pasokan 

dan harga suatu kebutuhan dasar yaitu air. Putusan MK No 85/PUU-XI/2013 

menetapkan kembali Undang Undang  No 11 tahun 1974 tentang Perairan dan 

mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan Sistem Penyedian Air Minum yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penyedian Air Minum.  

 

Pengembangan sistem penyediaan air minum awalnya dilakukan oleh pemerintah 

pusat. Namun berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 

maka penyelenggaraan kebijakan SPAM Jaringan Perpiaan menjadi kewenangan 
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wajib pemerintah Kabupaten Way Kanan, maka pemerintah Kabupaten Way 

Kanan dengan adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang 

dijelaskan dalam PP No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedian Air Minum 

(SPAM). Penyelengaraan SPAM Jaringan Perpipaan ditunjukan untuk menjamin 

kuantitas dan kualitas air bersih dalam pemenuhan air bersih masyarakat dengan 

mengunakan prinsip jaringan yang tersalurkan melalui perpipaan.  

 

Dilihat pada riwayatnya Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu kabupaten 

yang terdapat di Pulau Sumatra, dalam Kodoatie dan Sjarief (2010:473), Pulau 

Sumatra memiliki potensi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) terbesar 

kedua di bawah pulau Kalimantan, dengan perbandingan luas pulau 474.000 km
2
 

dan luas CAT terhadap pulau sebesar 58%. Berdasarkan hasil study Ehra dalam 

PPSP (2015:71) mengungkapkan,Sumber air minum dan memasak terdiri dari 

sumber air sumur gali terlindung untuk masak  73,9% dan untuk minum 72,9%,  

air sumur pompa tangan untuk masak  8,4%, untuk minum 8%, air kran 

umum/PDAM Proyek untuk masak  0,7% dan untuk minum 0,6%,  air hidran 

umum PDAM untuk masak  0,1% dan untuk minum 1%,  air ledeng dari PDAM  

untuk masak  1,5% dan untuk minum 1,4%,  air isi ulang untuk masak 1,1% dan 

untuk minum 4,6%, air botol kemasan  untuk masak 4% dan untuk minum 96%. 

Lebih jelasnya lihat Gambar 1. dibawah ini. 

 

 



5 

 

 

 
Gambar 1. Grafik akses terhadap air bersih/sumber air minum dan memasak di 

Kabupaten Way Kanan tahun 2014 

Sumber:Pokja sanitasi Kabupaten Way Kanan 2014 

 

Masih minimnya penyelenggaraan air bersih berbasis perpipaan di Kabupaten 

Way Kanan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, 

mengakibatkan masih minimnya pelayanan penyedian air bersih dengan kualitas 

dan kuantitas yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. 

Ibu Nur Aini masyarakat Desa Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu, 

mengungkapkan:  

“Untuk pemenuhan air kami menggunakan sumur gali biasa yang 

dalemnya 20 meter, masalahnya diwaktu musim kemarau air jernih dan 

bagus tapi sedikit ketersedianya dan kalo musim ujan airnya banyak tapi 

butek warnanya coklat” (Hasil wawancara pada 18 Oktober 2017). 

 

Berdasarkan penutura Ibu Nur Aini, ketersediaan air bersih masih cukup sulit 

unttuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangganya. Disaat musim kemarau 

kualitas air yang dihasilkan baik akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih rumah tangganya dan disaat musim penghujan ketersedian 

air melimpah tetapi kualitas air yang dihasilkan buruk. Standar kebutuhan air 

bersih rumah tangga dari Departemen Kesahatan satu orang membutuhkan 150 
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liter air tiap harinya, sedangkan standar kebutuhan air Departemen Pekerjaan 

Umum satu orang membutuhkan 126 liter per hari.  

Tabel 2. Standar Kebutuhan Air Masyarakat 

No Keperluan 

Konsumsi 

Departemen 

Kesehatan 

Departemen 

Pekerjaan Umum 

1 Minum 2,0 2,0 

2 Masak, Kebersihan dapur 14,5  

3 Mandi, Kakus 20,0 12,0 

4 Cuci Pakaian 13,0 10,7 

5 Air Wudhu 15,0 16,2 

6 Air untuk Kebersihan Rumah 32,0 31,4 

7 Air untuk menyiram tanam-tanaman 11,0 11,8 

8 Air untuk mencuci kendaraan 22,5 21,1 

9 Air untuk keperluan lain-lain 20,0 21,7 

Jumlah  150,0 126,9 

Sumber: Wardhanan (1995:136) dan Slamet (1994:89) 

 

Menurut Suryokusumo dalam Aslamiyah, dkk (2014:91), menyatakan bahwa 

kinerja pelayanan publik sangat terkait dengan keberhasilan mencapai tahapan 

dari proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam 

milestone keberhasilan.SPAM Jaringan Perpipaan merupakan bantuan program 

yang diberikan pemerintah untuk memberikan akses air bersih yang layak 

konsumsi dan tersedia baik secara kuantitas dan kualitas. Bapak Jaunda Alsya 

selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perkerjaan Umum menuturkan: 

“SPAM Jaringan Perpipaan dilaksanakan mulai tahun 2015, sebelum 

adanya SPAM Jaringan Perpipaan pemerintah lebih berfokus memberikan 

bantuan sumur bor yang diletakan pada titik-titik dimana masyarakat 

membutuhkan. Dengan adanya SPAM ini pemerintah mengharapkan 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air mereka dengan adanya SPAM 

Jaringan Perpipaan” (Hasil wawancara pada Agustus 2017). 

 

Bapak Tonis selaku Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 

mengungkapkan:  

“Penyelengaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilakukan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum memiliki batas. Perencanaan, pembangunan dan 
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penyelenggaraan. Nah tapi disini penyelengaraan SPAM jaringan 

Perpipaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum hanya dilakukan selama 

masa percobaan yaitu selama enam bulan. Mungkin terdapat masalah 

waktu diberikan langsung dikarnakan minim pengetahuan untuk 

penyelenggaraan air berbasis perpipaan oleh masyarakat tapi nanti juga 

dibimbing. Adanya SPAM Jaringan Perpipaan ini dimaksudkan agar 

masyarakat dapat mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat 

di Kabupaten Way Kanan dalam pemenuhan kebutuhan air. dan 

penyelenggaraan di fokuskan di daerah rawan air” (Hasil wawancara pada 

17 Oktober 2017). 

 

Penyelengaraan SPAM Jaringan Perpipaan berdasarkan penuturan diatas bahwa, 

penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan 

dilaksanakan pada tahun 2015. Dinas Pekerjaan Umum memiliki kewenangan dan 

pertanggung jawaban penuh atas penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan di 

Kabupaten Way Kanan baik dalam segi perencanan, pengimplementasian dan 

penyelenggaraan. Dalam penyelenggaraanya SPAM Jaringan Perpipaan untuk 

memenuhi kuantitas dan kualitas air minum Dinas Pekerjaan Umum memiliki 

kewajiban dalam pendambingan dan bimbingan, dengan maksud agar desa dapat 

mandiri dalam penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipiaan setelah masa 

pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum selama enam 

bulan.Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan 

terlaksana pada tahun 2015 dan penyelenggaraannya difokuskan pada daerah 

rawan air, adapun daerah-daerah pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan yang 

berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 

2015 hingga 2017 terdapat sembilan kecamatan penerima program SPAM 

Jaringan Perpipaan yaitu Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Blambangan 

Umpu, Kecamatan Pakuon Ratu, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, 

Kecamatan Kasui, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Way Tuba dan 

Kecamatan Buay Bahuga. 
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Ketersedian air tawar di bumi sebanyak 2,53% dari total air di bumi. Air 

merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam terselegaranya kehidupan di 

bumi. peningkatan lajur pertumbuhan penduduk berdampak pada perubahan 

tatanan keseimbangan lingkungan. mengakibatkan tingkat konsumsi air tawar 

semakin meningkat dan tidak seperti air tawar yang ketersediannya tidak dapat 

meningkat. Peningkatan jumlah penduduk pula dapat berdampak pada peubahan 

tatanan dan keseimbangan lingkungan dalam ketersedian air baik secara kualitas 

dan kuantitas. Ketersedian air bersih menentukan derajat dan kesejahteraan hidup 

masyarakat, jika pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat tidak terpenuhi 

maka akan berdampak pada kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk 

menyelesaikan permasalahan ketersedian air bersih pemerintah Kabupaten Way 

Kanan membuat langkah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat 

dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin melalui program SPAM Jaringan 

Perpipaan. Program SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan di Kabupaten 

Way Kanan didasari oleh Kebijakan Pemerintah Pusat melalui PP No 122 Tahun 

2015 tentang Sistem Penyedian Air Minum.  

 

Penyelengaraan SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan terlaksana 

mulai tahun 2015 dan Dinas Pekerjaan Umum memiliki tanggung jawab dalam 

terlaksananya penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan. Penyelenggaraan 

dilakukan pada daerah yang memilki tingkatan cadangan air tanah yang rendah 

terlihat pada Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015-

2017 penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan dilaksakan pada sembilan 

Kecamatan di Kabupaten Way Kanan. Pada Gambar 1. terlihat pada tahun 2014 
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penyelengaraan penyedian air minum berbasis perpipaan di Kabupaten Way 

Kanan masih rendah, tidak sampai 5% akses air minum berbasi perpipaan yang 

tersedia di Kabupaten Way Kanan. Disini peneliti akan melihat bagaimana 

pencapain dari penyelenggaraan program SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten 

Way Kanan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dengan menjamin 

kualitas dan kuantitas air. Untuk itu judul penelitian ini adalah “Evaluasi 

Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di 

Kabupaten Way Kanan tahun 2017 (Studi di Desa Pakuan Ratu dan Desa 

Sriwijaya)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakahevaluasi hasil program Sistem Penyedian Air Minum(SPAM) 

jaringan perpipaan di Kabupaten Way Kanan? 

2. Bagaimanakah perbaikan kebijakan yang dapat ditempuh untuk 

meningkatkan efektifitas program ini dimasa yang akan datang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasilProgram SPAM Jaringan 

Perpipaan di Kabupaten Way Kanan. 

2. Untuk melihat langkah perbaikan kebijakan dalam meningkatkan efektifitas 

program SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis,penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan penelitian 

bagi jurusan Administrasi Negara, khususnya berkaitan dengan evaluasi 

kebijakan publik Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan 

bagi instansi dan pihak terkait dalam penyempurnaan kebijakan tekait 

penyedian air bersih masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih 

yakni program SPAM jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Sugandi (2011:79), kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang 

mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di 

buat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik 

maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang 

menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses 

pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan 

publik akan dilaksankan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi 

pemerintah. Menurut Robert  Eyestone dalam Winarno (2012:20), bahwa “secara 

luas” kebijakan publik dapat  didefinisikan  sebagai  hubungan  suatu  unit  

pemerintahan  dengan lingkungannya. 

 

Menurut Thomas R. Dye  dalam  Winarno  (2012:20),  kebijakan  publik  adalah  

apapun  yang  dipilihpemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Rumusan 

lain yang agak mirip dengan  definisi  Dye,  dikemukakan  oleh  dua  orang  ahli 

yakni Edwards dan Sharkansky dalam Wahab (2008:51), menyatakan bahwa 

kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh 
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pemerintah dan apa yang tidak dilakukannya, yakni tujuan-tujuan atau sasaran-

sasaran dari program-program. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan 

publik merupakan keputusan yang mengikat, pemerintah dapat memilih apa yang 

akan dilakukan atau tidak dilakukan yang didasari oleh tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai dengan memanfaatkan otoritas politik yang didapat dan bertindak 

atas kepentingan rakyat. 

 

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Subarsono (2006:11), dibagi menjadi 

beberapa tahap, yaitu: 

a. Penyusunan Agenda 

Dalam penyusunan agenda di bagi menjadi tiga kegiatan yang perlu 

dilakukan, yaitu (1) membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa 

sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab tidak semua 

kalangan menganggap fenomena tersebut masalah, (2) membuat batasan 

masalah, (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk 

dalam agenda pemerintah. Mobilisasi dukungan dapat dilakukan dengan 

mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan 

kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya. 

b. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan 

Pada tahapan ini analis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian 

berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun 
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dukungan dan melalukan negosisasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan 

yang dipilih. 

c. Implementasi Kebijakan 

Pada tahapan implementasi diperlukan dukungan sumberdaya, dan 

penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi 

sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan 

berjalan dengan baik. 

d. Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan 

Merupakan tahapan yang bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru dimasa 

yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih 

berhasil. 

 

Penjelasan tentang tahap-tahap kebijakan publik diatas sebagai penjelasan bahwa 

tahap-tahap  kebijakan  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  saling 

berkesinambungan  dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Tahapan  

pertama adalah  tahap  penyusunan  agenda  disinilah  masalah  diidentifikasi  dan  

dipilih apakah masalah tersebut layak untuk dibahas dalam tahapan formulasi 

kebijakan, setelah selesai pada tahap formulasi kebijakan pada tahap adopsi 

kebijakan akan dipilih  alternatif  terbaik  yang  akan  dijadikan  solusi.  Setelah  

alternatif  kebijakan yang  terbaik  terpilih  selanjutnya  kebijakan  disahkan  dan  

kemudian diimplementasikan  untuk  mencapai  tujuan  awal  pembuatan  

kebijakan  tersebut. Setelah  kebijakan  diimplementasikan  beberapa  lama  

selanjutnya  kebijakan tersebut  dievaluasi  apakah  sudah  tepat  sasaran  dan  

sesuai  dengan  tujuan pembuatan kebijakan atau belum. 
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Penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan. 

evaluasi kebijakan dipilih untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program 

Sistem Penyedian Air Bersih (SPAM) jaringan perpipaan di Kabupaten Way 

Kanan dengan melihat sejauh mana pencapaian tujuan dari program SPAM 

Jaringan Perpipaan itu sendiri. 

 

B. Evaluasi Kebijakan 

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan 

Menurut Dye dalam Parsons (2001:547), evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan 

yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program 

publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Anderson  dalam  

Winarno  (2012:229),  mengemukakan  evaluasi  kebijakan  dapat dikatakan  

sebagai  kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan yang  

mencakup  substansi,  implementasi   dan  dampak   merupakan  langkah terakhir  

dalam  suatu  kebijakan.  Evaluasi  kebijakan  dipandang  sebagai  suatu kegiatan  

yang  fungsional.  Evaluasi  kebijakan  dapat  meliputi  tahap  perumusan 

masalah-masalah  kebijakan,  program-program  yang  diusulkan  untuk 

menyelesaikan  masalah  kebijakan,  implementasi,  maupun  tahap  dampak 

kebijakan. 

 

Menurut Dunn (2013:608), evaluasi kebijakan merupakan suatu yang dapat 

disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (ratting) dan 

penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis 

hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi 

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil 
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kebijakan. Sedangkan dalam  Nugroho  (2008:471),  menyatakan  bahwa  evaluasi 

kebijakan  biasanya  ditujukan  untuk  menilai  sejauh  mana  keefektifan  

kebijakan publik  guna  dipertanggungjawabkan  kepada  konstituennya,  sejauh  

mana  tujuan dicapai.  Evaluasi  diperlukan  untuk  melihat  kesenjangan  antara  

“harapan” dan “kenyataan”.  Tujuan  utama  evaluasi  bukanlah  untuk  menyalah-

nyalahkan, melainkan  untuk  melihat  seberapa  besar  kesenjangan  antara  

pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah 

bagaimana mengurangi atau  menutup  kesenjangan  tersebut.  Menurut  Nugroho  

(2008:472)  evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tujuannya  menemukan  hal-hal  yang  strategis  untuk  meningkatkan  

kinerja kebijakan. 

b. Evaluator  mampu  mengambil  jarak  dari  pembuat  kebijakan,  

pelaksana kebijakan dan target kebijakan. 

c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. 

d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. 

e. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan. 

 

Menurut beberapa pengertian evaluasi kebijakan diatas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari suatu proses 

kebijakan. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan pemeriksaan dari 

pelaksaan kinerja atau pelaksanaan suatu program kebijakan yang dapat 

digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan dari program tersebut 

dan bagaimana dampaknya terhadap sasaran dari program tersebut. 
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2. Tujuan Evaluasi Kebijakan 

Menurut Adisasmita (2011:115), tujuan dari kebijakan publik adalah untuk 

menilai pelaksanaan kebijakan sampai sekarang ini dan membuat rekomendasi 

untuk perbaikan instrumen, desain dan implementasi program-program secara 

konsisten dan bersifat keseluruhan. Menurut Subarsono (2006:120), tujuan dari 

evaluasi kebijakan itu ialah sebagai berikut: 

a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat 

diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 

b. Mengatur tingkat efisiensi suatu kebijakan, evaluasi juga dapat diketahui 

berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. 

c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan, salah satu tujuan 

dari evaluasi kebijakan yaitu untuk mengukur berapa besar dan kualitas 

pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. 

d. Mengukur dampak suatu kebijakan, evaluasi ditujukan untuk melihat 

dampak dari suatu kebijakan baik dampak positif maupun negatif. 

e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, evaluasi juga bertujuan 

untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin 

terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan 

pencapaian target. 

f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang, tujuan 

akhir dari evaluasi kebijkan itu sendiri ialah untuk memberikan masukan 

bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih 

baik. 
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Tujuan dari penelitian ini Peneliti ingin menilai keberhasilan pelaksaan kebijakan 

SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan dalam peningkatan akses jaringan 

perpipaan yang menjamin kualitas dan kuantitas air bersih. 

 

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan memiliki kriteria yang dapat digunakan untuk menilai tentang 

bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Menurut Suharno (2013:223), kriteria 

evaluasi kebijakan dibagi menjadi enam kriteria, diantanya ialah sebagai berikut. 

a. Efektivitas. Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada 

pencapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu 

kebijakan sudah tercapai. Menurut Dunn (2003:433) efektivitas 

berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau 

layanan atau nilai moneternya. 

b. Efisiensi. Fokus dari kriterian ini adalah persoalan sumber daya, yakni 

seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil 

yang diinginkan. Menurut Dunn (2003:434) efisiensi yang merupakan 

sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara 

efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. 

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil 

dinamakan efisien. 

c. Kecukupan. Kriteria ini lebih mempersoalkan pada hasil kebijakan dalam 

mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat 

memecahkan masalah kebijakan.  
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d. Kemerataan atau ekuitas. Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan 

manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, 

khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat. Menurut 

Dunn (2003:434) kebijakan yang banyak direkomendasikan atas dasar 

kriteria kesamaan adalah mengenai pendapat, kesempatan pendidikan atau 

pelayanan. Suatu program tertentu mungkin tidak dapat dikatakan efektif, 

efisien dan mencukupi namun mungkin ditolak karena menghasilkan 

distribusi yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi. 

Mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

e. Responsifitas. Kriteria ini lebih menyoalkan aspek kepuasan masyarakat 

khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. apakah hasil kebijakan 

yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak. 

Menurut Dunn (2003:437) kriteria responsivitas adalah penting karena 

analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yakni efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi 

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya 

suatu kebijakan.  

f. Ketepatan. Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang manfaat dari suatu 

kebijakan, yakni apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna bagi 

masyarakat khususnya kelompok sasaran. 
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Tabel 3. Kriteria Evaluasi 

KRITERIA PERTANYAAN 

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 

Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan? 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan 

masalah? 

Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada 

kelompok-kelompok yang berbeda? 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok-kelompok tertentu? 

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau 

bernilai? 

Sumber: Dunn (2012:610). 

Selain pendekatan kriteria evaluasi diatas, terdapat pendekatan berdasarkan sistem 

nilai ini mengacu pada pendapat Dunn dalam Suharno (2013:224) yang membagi 

pendekatan ini menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Evaluasi Semu, evaluasi semu (pseudo evaluation) merupakan pendekatan 

yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa 

berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil 

tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. 

Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat 

atau nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau 

tidak kontroversial. 

b. Evaluasi Formal, evaluasi formal (formal evaluation) merupakan 

pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan 

tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan 



21 

 

yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan 

administrator program. Asumsi utama dari evaluaasi formal adalah bahwa 

tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran 

yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. 

c. Evaluasi Keputusan Teoritis, Decision theoretic evaluation atau evaluasi 

keputusan teoritis merupakan pendekatan yang menggunakan metode-

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang 

secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan 

pokok antara evaluasi teoritis keputusan disatu sisi, dan evaluasi semu dan 

evaluasi formal disisi lainnya adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis 

berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari 

pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Evaluasi ini 

merupakan cara untuk mengatasi beberapa kekurangan dari evaluasi semu 

dan evaluasi formal. 

 

Pengevaluasian dalam penelitian ini masuk dalam sistem nilai dalam pendekatan 

evaluasi formal dimana hasil informasi yang didapat atas dasar tujuan kebijakan 

SPAM Jaringan Perpipaan yang telah diumumkan oleh pembuat kebijakan atau 

administrator program yang merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat dan nilai 

kebijakan SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan. 
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4. Alasan Evaluasi Kebijakan 

Suharno (2013:221), terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu  

ada  kegiatan  evaluasi  kebijakan.  Alasan  tersebut  dapat  diklasifikasikan 

menjadi dua dimensi, internal dan eksternal. 

a. Internal 

1) Untuk  mengetahui  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Dengan  adanya 

evaluasi  kebijakan  dapat  ditemukan  informasi  apakah  suatu 

kebijakan sukses atau sebaliknya. 

2) Untuk  mengetahui  efektivitas  kebijakan.  Kegiatan  evaluasi 

kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan 

mencapai tujuannya atau tidak. 

3) Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (guarantee to 

non-recurrence). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil  

kebijakan  dengan  sendirinya  akan  memberikan  rambu  agar tidak  

terulang  kesalahan  yang  sama  dalam  implementasi  yang serupa atau 

kebijakan yang lain pada masa yang akan datang. 

b. Eksternal 

1) Untuk  memenuhi  prinsip  akuntabilitas  publik.  Kegiatan  penilaian 

terhadap  kinerja  kebijakan  yang  telah  diambil  merupakan  salah satu  

bentuk  pertanggungjawaban  pengambil  kebijakan  kepada publik,  

baik  yang  terkait  secara  langsung  maupun  tidak  dengan 

implementasi kebijakan. 

2) Untuk  mensosialisasikan  manfaat  sebuah  kebijakan.  Dengan adanya  

kegiatan  evaluasi  kebijakan,  masyarakat  luas,  khususnya kelompok  
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sasaran  dan  penerima  manfaat  dapat  mengetahui manfaat kebijakan 

secara lebih luas. 

 

C. Air Minum sebagai Barang Publik 

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dasar hukum yang  

mengatur terkait pemenuhan kebutuhan air adalah UUD 1945 Pasal 33 yang  

mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran  rakyat. 

Menurut Sadyohutomo dalam Aslamiyah, dkk (2014:89), air bersih  merupakan 

kebutuhan vital setiap manusia, sehingga ketersediaannya  menentukan derajat 

kesehatan dan kesejahteraan hidup masyarakat pada  kenyataannya, keterbatasan 

penyediaan air bersih erat kaitannya dengan penyebab  kemiskinan, karena 

kemiskinan juga disebabkan oleh masalah kesehatan. 

 

Ada kecenderungan yang sangat kuat bahwa, ketika air berlimpah ruah seperti  

pada musim penghujan, kebanyakan orang kurang bahkan tidak menghargai air.  

Selain cenderung boros dalam menggunakan air, mereka juga sering membiarkan  

sampah mengotorinya dan tidak memikirkan kelestarian sumber air dengan  

memotong pepohonan sesuka hatinya. Namun demikian setelah ketersediaan air 

bersih semakin berkurang akibat kemarau panjang, akibat jumlah penduduk yang  

terus bertambah, akibat perkampungan yang semakin padat dan akibat industri  

yang menggunakan air dalam jumlah besar terus meningkat, umumnya, mereka  

baru menyadari betapa pentingnya air bersih bagi kehidupan mereka. Penyediaan 

air bersih harus aman, higenis, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak 
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mengandung zat-zat berbahaya agar aman dikonsumsi.untuk itu, air yang dapat 

dikonsumsi harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih yang terdiri dari: 

1. Persyaratan Fasis 

Kualitas fasis yang harus perlu dilihat dari segi kesehatan, kenyamanan, 

estetika dan penerimaan masyarakat. adapun batasan kualitas fasis air 

bersih antara lain: 

 Tidak berbau dan tidak berasa 

 Temperatur 10-25
0
C 

 Tidak berwarna 

 Rasa segar dan tidak memberikan rasa lain 

 Kekeruhan turbidity 1 mg/SiO2 

2. Persyaratan kimiawi  

Kandungan unsur kimia di dalam air haruslah mempunyai kadar dan 

tingkat konsentrasi tertentu yang tidak mengandung unsur-unsur yang 

bersifat racun sehingga dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan 

gangguan pada aktivitas manusia dan merupakan indikator pengotoran. 

3. Persyaratan Bakterologis 

Dalam persyaratan ini ditentukan batasan tentang jumlah bakteri dan 

kuman-kuman penyakit atau bakteri golongan coli yang masih bisa 

ditolelir kandungan dalam air. 

 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan akses  

terhadap air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Deklarasi ini  

dipastikan dalam Sidang Umum PBB yang berlangsung pada akhir bulan Juli  

2010, melalui proses voting 122 negara mendukung dan 41 negara  menyatakan 
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abstain. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung  deklarasi ini. 

Resolusi ini semakin mempertegas dan memperluas pengakuan tentang betapa 

pentingnya akses terhadap air bersihdan sanitasi. Sebelumnya pada Tahun 2000, 

para pemimpin dunia juga bersepakat untuk memasukkan akses terhadap air 

bersih dan sanitasi sebagai salah target dalam Millenium Development Goals 

(MDGs) yang harus dicapai pada Tahun 2015. 

 

Keperihatinan dunia akan persoalan air bersih dan sanitasi setidaknya didasarkan  

atas fakta bahwa masih banyak penduduk dunia (terutama penduduk miskin)   

yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Menurut World Health 

Organization (WHO) dalam Santono (2010:2), sampai dengan Tahun 2008 

sedikitnya 900 juta penduduk  dunia tidak memiliki akses terhadap air bersih yang 

baik dan 2,6 milyar penduduk dunia belum memiliki akses terhadap sanitasi. 

Menurut Santono (2010:3), lemahnya pengelolaan lingkungan di Indonesia, 

memberikan dampak negatif terhadap sektor air bersih  dan  sanitasi. 

 

Terbatasnya  ketersediaan  air  baku  menjadi  salah  satu  masalah  yang dihadapi 

dalam penyediaan layanan air bersih di Indonesia. Berdasarkan laporan Bappenas 

dalam Santono (2010: 3), jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air 

bersih yang layak sebanyak 47,71% dan rumah tangga yang memiliki akses 

sanitasi sebanyak 51,19%. Target  yang  ingin  dicapai  Indonesia  pada  tahun  

2015 sebesar  68,87%  untuk  air  bersih  dan 62,41%  untuk  sanitasi.  Tabel  3  di  

bawah  ini  memberikan  gambaran  pencapaian  Indonesia khususnya di sektor air 

bersih. 
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Tabel 3. Akses Masyarakat terhadap Air Bersih di Indonesia 
Laporan MDGs 

Tahun 2010 (Bappenas) 

Progress on Drinking 

Water and Sanitation 2008 

(Unicef, WHO) 

Progress on Drinking 

Water and Sanitation 2010 

(Unicef, WHO) 

Perkotaan 

(%) 

Pedesaan 

(%) 

Air 

Perpipaan 

(%) 

Sumber air 

terlindungi 

(%) 

Air 

Perpipaan 

(%) 

Sumber Air 

Terlindungi 

(%) 

49,82 45,72 20 60 23 57 

Sumber: Santono (2010:4) 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa, terlihat terdapat perbedaan antara  

laporan yang diterbitkan oleh Unicef dan WHO dengan laporan yang diterbitkan 

oleh UNESCAP, ADB, dan UNDP serta laporan yang dibuat oleh  Bappenas. 

Laporan yang disusun oleh UNICEF dan WHO baik pada tahun  2008 maupun 

2010 menunjukkan bahwa 80% penduduk Indonesia telah  memliki akses 

terhadap air bersih. Sedangkan laporan ADB meskipun tidak menyebutkan angka, 

menunjukkan bahwa Indonesia berada pada off track untuk tercapainya MDGs air 

bersih dan sanitasi. Jika dilihat lebih dalam lagi, semua laporan tersebut 

menunjukkan rendahnya akses masyarakat Indonesia terhadap air perpipaan, 

padahal air perpipaan dipandang sebagai air yang memiliki kualitas yang dapat 

diandalkan dan lebih sehat dibandingkan dengan sumber air lainnya. Apabila 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, dapat dikatakan Indonesia masih 

tertinggal, kecuali jika dibandingkan dengan Kamboja dan Malaysia misalnya, 

akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai 100%, dimana 97%  berasal  

dari air perpipaan. Demikian pula dengan Thailand yang akses air bersihnya telah 

mencapai 98%. 

Dapat dikatakan air adalah kebutuhan pokok yang seharusnya mudah didapatkan 

tanpa perlu mengeluarkan uang lebih, namun sekarang air bersih dan air minum 
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sudah banyak di perjual belikan ini menjadi bukti bahwa pemenuhan air bersih 

dan air minum oleh pemerintah masih kurang. Adanya SPAM Jaringan Perpipaan 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih maupun air 

minum dengan menjamin kualitas dan kuatitas air yang dihasilkan. 

 

D. Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) 

Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang SPAM merupakan dasar 

terbentuknya kebijakan SPAM Jaringan Perpipaan. Penyelenggaraan SPAM 

dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, 

keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta 

transparansi, dan akuntabilitas. Dijelaskan sebagai berikut: 

a. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan 

dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara 

berkelanjutan.  

b. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi 

sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam 

memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah 

(miskin). 

c. Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM 

dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

kepentingan umum secara efektif dan efisien.  

d. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM 

dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai 

kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.  
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e. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara 

merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga 

setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk 

berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.  

f. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan 

dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya 

setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa 

melaksanakan amanat pelayanan.  

g. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa 

SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan. 

 

Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM 

yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan 

SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Pengembangan SPAM meliputi 

pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi 

operasi dan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia. 

 

SPAM terbagi menjadi 2 jenis yaitu SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan 

Jaringan Perpipaan, namun disini peneliti hanya akan menjelaskan SPAM 

Jaringan Perpipaan dikarnakan ini sebagai objek yang akan diteliti. Dijelaskan 

dalam PPRI No 122 Tahun 2015 tentang SPAM diselenggarakan dengan tujuan 

untuk: 

a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air 

Minum. 
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b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas 

dengan harga yang terjangkau. 

c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, 

BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha, dan 

d. Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk 

memperluas cakupan pelayanan mir minum. 

 

Permen PUPR No 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyedian Air 

Minum dijelaskan pada Pasal 15 bahwa, program SPAM Jaringan Perpipaan 

diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas untuk mencukupi kebutuhan 

pokok air minum sehari-hari, kualitas air minum harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta kontinuitas pengaliran air minum dengan memberikan 

jaminan pengaliran selama 24 jam per hari. SPAM Jaringan Perpipaan meliputi: 

a) Unit Air Baku murupakan sarana pengambilan dan penyedian air baku 

yang terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan, alat 

pengukuran, peralatan pemantauan, sistem perpompaan dan bangunan 

sarana pembaa serta perlengkapanya. 

b) Unit Produksi merupakan infrastruktur yang dapat di gunakan untuk 

proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia 

dan biologi. Unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan, perangkat 

oprasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan dan bangunan 

penampungan air. 

c) Unit Distribusi merupakan sarana pengaliran air minum dari bangunan 

penampungan sampai unit pelayanan. Unit distribusi terdiri atas jaringan 



30 

 

distribusi, bangunan penampungan, alat pengukuran dan peralatan 

pemantau. 

d) Unit Pelayanan merupakan titik pengambilan air. Unit pelayanan terbagi 

atas sambungan langsung, hindra umum dan hindra kebakaran. 

 

Pengawasan penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Bandan Usaha untuk 

menjamin kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengaliran air 

minum. Pengawasan atas kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas 

diilakukan melalui hasil uji praktik kualitas air minum secara berkala, hasil survey 

kuisioner kepuasan pelanggan, analisi laporan tahunan pelaksanaan 

penyelenggaraan SPAM yang disusun oleh Badan Usaha dan pemantauan 

lapangan oleh pemerintah pusat atau daerah. Dalam penyelenggaraan masyarakat 

pula dapat melakukan partisipasi terhadap kualitas, kuantitas dan kontinuitas 

penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dilakukan dengan partisipasi 

masyarakat. 

 

Permen PUPR No 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyedian Air 

Minum dijelaskan pada Pasal 15 bahwa, program SPAM Jaringan Perpipaan 

diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas untuk mencukupi kebutuhan 

pokok air minum sehari-hari, kualitas air minum harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan seta kontinuitas pengaliran air minum dengan memberikan 

jaminan pengaliran selama 24 jam per hari. 

 

Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan oleh Kelompok Masyarakat 

dilakukak untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat pada 

wilayah yang berada diluar jangkauan pelayanan BUMN atau BUMD dan UPT 
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atau UPTD dan dikelola secara mandiri dan gotong royong. Pelaksanaan 

penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat berhak mendapatkan 

pembinaan oleh pemerintah daerah dan dalam penyelenggaraan SPAM dilakukan 

mengikuti proses dasar manajemen yang disesuikan dengan kemampuan 

masyarakat. 

 

Suatu kebijakan yang bersifat nasional atau dapat dikatakan dapat berlaku di suatu 

negara maka ditubuhkan pembagian wewenang dan tanggung jawab didasari oleh 

hirarki yang berlaku di suatu negara. Agar tidak terjadi tumpang tindih atau 

perbedaan pandangan mengenai suatu kebijakan. Sejak diberlakukan otonomi 

daerah di Indonesia maka pemerintah daerah dapat membentuk suatu kebijakan 

yang disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan di daerahnya sedangkan 

pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pembentukan kebijakan yang 

menjadi acuan dasar pemerintah daerah dalam mengambil langkah kebijakan 

dalam penyelesaian permasalahan masyarakat didaerah. Dalam PP No 122 Tahun 

2015 tentang SPAM terdapat penjelasan atau pembagian wewenang dan tanggung 

jawab dalam pelaksaan SPAM, sebagai berikut: 

 

A. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat 

Menyusun, menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan 

SPAM, menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi, 

menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan 

Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis nasional 

dan lintas provinsi, membentuk BUMN dan/atau UPT, memberikan izin 

kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM, memberikan 
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pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah, menjamin 

ketersediaan air baku untuk penyelenggaraan SPAM lintas provinsi, 

melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap BUMN dan UPT. 

 

B. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi 

Menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan 

SPAM, menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas 

Kabupaten/Kota, melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifatkhusus, 

kepentingan strategis provinsi dan lintas kabupaten/kota, membentuk BUMD 

dan/atau UPTD provinsi, memberikan izin kepada Badan Usaha untuk 

melakukan Penyelenggaraan SPAM, melakukan pemantauan dan evaluasi 

Penyelenggaraan SPAM pada kabupaten/kota di wilayahnya, menyampaikan 

laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada 

Pemerintah Pusat, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah 

kabupaten/kota, menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan 

SPAM lintas kabupaten/kota dan melakukan kerja sama dengan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah lain 

C. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota 

Menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan SPAM, menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM 

Kabupaten/Kota, melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya, 

membentuk BUMD dan/atau UPTD, melakukan pencatatan laporan yang 

disampaikan oleh Kelompok Masyarakat, memberikan izin kepada Badan 

Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM, melakukan pembinaan dan 
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pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di 

wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM, melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya, menyampaikan 

laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada 

pemerintah provinsi, menjamin ketersediaan Air Baku untuk 

Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya dan melakukan kerja sama dengan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 

 

D. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa 

Melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan 

SPAM di tingkat Kelompok Masyarakat, memfasilitasi pelaporan Kelompok 

Masyarakat kepada pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan laporan 

Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota. 

 

Dijelaskan diatas bahwa Pemerintah Kabupaten atau Kota memiliki wewenang 

untuk membentuk UPTD sebagai pelaksana penyelenggara SPAM dan melakukan 

atau memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat yang berada diluar 

jangkauan BUMN/BUMD. Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan 

UPTD melalui kegiatan pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM, 

pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya, 

penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan 

SPAM, pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara 

transparan dan akuntabel, penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan 

Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai 



34 

 

dengan kewenangannya dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan 

standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM. 

 

Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, UPTD berhak, menerima pembayaran jasa 

pelayanan sesuai dengan tarif atau retribusi, menetapkan dan mengenakan denda 

terhadap keterlambatan pembayaran tagihan, memperoleh kuantitas Air Baku 

secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah 

dimiliki, memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi 

kewajibannya dan menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan 

kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM. 

 

Pelaksanaan SPAM UPTD berkewajiban untuk menjamin pelayanan Air Minum 

yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar 

yang ditetapkan, mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum 

kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan 

memaksa/kahar, memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak 

yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan 

berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas 

pelayanan Air Minum, memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air 

Minum kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya, menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat 

dan berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air 

dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup. 
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E. Model Penyedian Air Komunal 

Hal yang paling penting dalam penyediaan air dan sanitasi adalah pembangunan 

berkelanjutan. Menurut Black dalam Sastavyana (2010:84), dalam puluhan tahun 

ke belakang, konsep keberlanjutan dengan cepat diadaptasi dalam berbagai 

pembangunan, tidak terkecuali dalam pelayanan air minum dan sanitasi. 

Kebutuhan pelayanan menjadi bentuk kearifan tersendiri. Secara esensial ini 

berarti bahwa ketersebaran pelayanan dan manajemen haruslah memperhitungkan 

keterbatasan sumber daya itu sendiri dan ketersediaan sumber daya finansial. 

Sistem penyediaan air minum secara finansial harus dapat lebih mandiri meskipun 

saat disediakan untuk komunitas berpendapatan rendah. 

 

Penyediaan air bersih secara komunal menjadi alternatif penting bagi kawasan 

yang tidak terlayani oleh penyediaan air bersih publik sebab bagaimana pun 

kebutuhan dasar air dengan berstandar air minum harus dapat terpenuhi. Menurut 

Kolikiana dalam Sastavyana (2010:82), jika ditinjau berdasarkan sisi ekonomi, 

sosial, dan lingkungan, penyediaan air bersih komunal lebih bermanfaat dari pada 

penyediaan air bersih yang dilakukan terpisah secara individu. Namun, 

penyediaan air bersih komunal tidak mudah dilakukan dari pada penyediaan air 

bersih individu karena kompleksitasnya lebih tinggi baik dari pembangunannya 

infrastruktur. maupun pengelolaanya. Secara khusus penyediaan air komunal pada 

masyarakat perdesaan disebut penyediaan air minum perdesaaan. Menurut Brikké 

dan Bredero dalam Sastavyana (2010:84), suatu pelayanan air bersih dinilai dapat 

berkelanjutan ketika memenuhi syarat sebagai berikut:  

a) Berfungsi dan dapat digunakan. 
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b) Menyediakan pelayanan sebagaimana telah direncanakan termasuk 

memenuhi kualitas dan kuantitas air yang dibutuhkan. 

I. pelayanan mudah diakses. 

II. pelayanan handal dan kontinyu. 

III. memiliki manfaat dalam bidang ekonomi dan kesehatan. 

c) Dapat berfungsi dalam jangka waktu yang panjang bergantung pada siklus-

umur alat yang telah dirancang. 

d) Pengelolaan pelayanan melibatkan masyarakat/komunitas (atau komunitas 

tersebut yang mengelolanya secara mandiri) melaui kelembagaan dengan 

mengadaptasi pandangan yang sensitiv terhadap isu gender, menjaga kerja 

sama dengan pemerintah lokal, serta melibatkan sektor swasta sebagaimana 

dibutuhkan. 

e) Biaya dari pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, dan 

administrasi pelayanan tersebut terjangkau pada level lokal melalui user fees 

atau alternatif mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan lainnya. 

f) Dapat diperasikan dan dirawat pada level lokal secara terbatas, namun fisibel 

dan dukungan luar (bantuan teknis, pelatihan dan pengawasan). 

g) Tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan. 

h) Pengelolaan pelayanan melibatkan masarakat/komunitas (atau komunitas 

tersebut  yang  mengelolanya secara mandiri) melaui kelembagaan dengan 

mengadaptasi pandangan yang sensitiv terhadap isu gender, menjaga kerja 

sama dengan pemerintah lokal, serta melibatkan sektor swasta sebagaimana 

dibutuhkan. 
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Menurut Wegelin dan Shuringa dalam Sastavyana (2010:85) menggunakan 

metoda pengembangan masyarakat untuk penyediaan air  komunal. Menurut 

Madeleen, metoda pengembangan masyarakat adalah tren yang dapat mendorong 

daerah kecil seperti pedesaan, daerah pinggiran kota, kota kecil untuk mengelola 

penyediaan air mereka sendiri dengan dukungan dari pemerintah. Faktor-faktor 

yang menunjang keberhasilan program penyedian air komunal lewat metoda 

pengembangan masyarakat ini terbagi atas 5 faktor utama sosial, teknis, 

lingkungan, keuangan, dan kelembagaan. 

a) Faktor sosial meliputi; kesadaran, prilaku, partisipasi, manajemen, 

kepemilikan, perfektif gender, faktor sosial kultural, kemampuan teknis dan 

kemampuan membayar. 

b) Faktor teknis meliputi; pemilihan teknologi, nilai-nilai masyarakat, teknologi 

yang murah, tahu harus bagaimana, tingkat pelayanan, suku cadang, 

kompleksitas dan biaya oprasional dan pemeliharaan. 

c) Faktor lingkungan meliputi; kualitass sumber air, kuantitas sumber air, 

kontituanitas dari sumber air, perlindungan lingkungan, manajemen air bersih 

dan pengurangan faktor resiko. 

d) Faktor kelembagaan meliputi; konteks peraturan, konteks legislatif, 

kerjasama Pemerintah-Swasta, kepercayaan terhadap pengembangan 

masyarakat, kemampuan komunikasi dan hubungan yang positif dengan 

masyarakat. 

e) Foktor keuangan meliputi; iuran konsumen, keterjangkauan biaya, perbaikan 

menyeluruh, akses kepada sistem kredit, makanisme keuangan yang inovatif 

dan air memiliki nilai sosial dan ekonomis. 
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Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menurut Castro dalam Sastavyana 

(2010:86) menentukan keberlanjutan sistem air bersih. 

a) Faktor teknologi meliputi kompleksitas, sumber daya manusia, tingkat 

pelayanan dan biaya operasional dan pemeliharaan. 

b) Faktor lingkungan meliputi kualitas air, kontinuitas air dan kuantitas air. 

c) Faktor masyarakat meliputi kapasitas manajemen,jenis kelamin, kultur sosial, 

manajemen finansial dan kemampuan teknis. 

d) Faktor lainnya meliputi kelembagaan, kerangka legal, peraturan dan 

pengembangan sumber daya. 

 

Kendala penyediaan air minum secara komunal bagi daerah dengan kawasan 

pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi, dan mempunyai kapasitas 

fiskal rendah, pada umumnya adalah terbatasnya kemampuan masyarakat lokal 

sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang 

dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya, baik untuk 

investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik 

yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia. 

Oleh karena itu, sebagian besar SPAM Perdesaan tidak dihasilkan hanya oleh 

masyarakat itu sendiri, melainkan bekerjasama dengan pihak independen yang 

peduli (Lembaga Swadaya Masyarakat), pemerintah, dan atau pihak swasta 

sekalipun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Carbin dalam 

Tresiana (2013:14) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain. Sementara itu Bodgan 

dan Taylor dalam Moleong (2007:4) berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata hasil wawancara, 

gambar, catatan dilapangan, foto, atau dokumen pribadi. Dengan kata lain metode 

deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan 

data secara kata-kata dan gambar. Penulis menggunakan metode ini dengan 

maksud ingin mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan 

mendalam tentang program SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Way Kanan, 

apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai dengan baik atau tidak 

tercapai. Sehingga peneliti akan mengevaluasi program SPAM jaringan perpipaan 



40 
 

di Kabupaten Way Kanan dengan melihat data-data yang peneliti peroleh dari 

lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. 

 

B. Fokus Penelitian 

Sebuah penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif fokus penelitian menjadi satu 

hal yang sangat penting karena fokus penelitian akan memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya. Menurut Moleong (2007:93) dalam penelitian 

kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus 

memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga 

dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi 

tujuan penelitian. 

 

Fokus penelitian ini berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran program 

SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan yang tertera dalam PP No 

122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedian Air Minum dengan memperhatikan 

bagaimana proses pelaksanaan program sehingga dapat menghasilkan keluaran 

yang baik yakni tercapainya tujuan dari kebijakan SPAM itu sendiri. Fokus dari 

penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:433) 

yang meliputi enam aspek, yaitu: 

a. Efektivitas (effectiveness). Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini 

terletak pada pencapaian hasil tujuan kebijakan SPAM Jaringan Perpipaan. 

Apakah tujuan yang diingikan dari kebijakan SPAM Jaringan Perpipaan 

sudah tercapai. 

b. Efisiensi (efficiency). Fokus pada kriteria ini adalah persoalan sumber 

daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk 
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mewujudkan hasil yang diinginkan dari adanya kebijakan SPAM Jaringan 

Perpipaan. Baik dalam sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. 

c. Kecukupan (adequancy). Kriteria ini lebih mempersoalkan kememadaian 

hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh 

pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan. 

d. Kesamaan atau ekuitas. kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat 

telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, 

khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat. 

e. Ketanggapan (responsiveness). Kriteria ini menyoalkan aspek kepuasan 

masyarakan khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan yang 

dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak. 

f. Ketepatan (appropriateness). Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang 

manfaat dari suatu kebijakan, yakni apakah hasil yang dicapai benar-benar 

berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi yang dikemukakan oleh Moleong (2007:128), menyatakan cara 

terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan subtansi dan menjajaki 

lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyetaan dilapangan. 

Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga 

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian 

peneliti memilih dua lokasi penelitian, yaitu: 

1. Desa Sriwijaya Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, 

dimana peneliti ingin melihat bagaimana penyelenggaraan program SPAM 



42 
 

Jaringan Perpipaan yang penyelenggaraannya terletak di Ibu Kota Kabupaten 

Way kanan. 

2. Desa Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, dimana 

peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan SPAM 

Jaringan Perpipaan yang  dimana desa Pakuan Ratu merupakan wilayah yang 

memiliki aliran sungai. 

peneliti mengambil kedua lokasi tersebut dikarnakan Desa Pakuan Ratu dan Desa 

Sriwijaya cocok untuk menjadi sampel dalam penelitian ini dalam menilai 

penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan.  

 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157), sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari 

informan melalui wawancara yaitu Dinas Pekerjaan Umum, UPTD PAB, Kepala 

Kampung Pakuon Ratu, Kepala Kampung Sriwijaya, Kelompok Masyarakat dan 

masyarakat Kabupaten Way Kanan. Selebihnya data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang 

akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, 

baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada 

informan. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan 

melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat 
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wawancara berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

kelokasi yang dilaksanakanya program SPAM Jaringan Perpipaan di 

Kabupaten Way Kanan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk 

melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data 

sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, literature, artikel, koran dan 

sebagainya yang terkait dengan program SPAM Jaringan Perpipaan. 

 

E. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Observasi 

Nasution dalam Sugiono (2014:226), meyatakan bahwa observasi atau 

pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap 

gejala, kejadian, atau sesuatu. Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan untuk 

mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari objek penelitian yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi ini mengkaji 

tentang pelaksaan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way 

Kanan selaku penanggung jawab program. Penelitian dilakukan dengan 

mewawancarai informan yang benar-benar mengetahui mengenai seluk beluk 

dari program SPAM Jaringan Perpipaan. Observasi menegenai program 



44 
 

SPAM Jaringan Perpipaan ini peneliti lakukan pada 17-18 Oktober 2017, di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan , Desa Pakuan Ratu dan Desa 

Sriwijaya yang merupakan lokasi pembangunan SPAM Jaringan Perpipaaan. 

2. Wawancara 

Menurut Moleong (2007:186), menyatakan bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan 

mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan program SPAM Jaringan Perpipaan di 

Kabupaten Way Kanan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara terstruktur dan penentuan informan ditentukan secara purposive 

dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap dengan pengumpulan datanya. Informan yang 

diwawancarai adalah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program 

SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan, seperti informan yang 

berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Aparat desa dan masyarakat penerima 

dan bukan penerima bantuan program SPAM Jaringan Perpipaan. 
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Tabel 5. Informan Penelitian 

NO Nama Jabatan 

1 Tonis Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan 

2 Juanda Alsya Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum  

3 Wawan Staf pegawai Bidang Cipta Karya 

4 Ginting Kepala UPTD PAB 

4 Gunawan  Kepala Desa Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu  

5 Sugiman  Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Balambangan Umpu  

6 Suratman Selaku kepala dusun di desa Pakuan Ratu  

7 Rusdi  Ketua Kelompok Masyarakat desa Sriwijaya 

8 Nur Aini  Masyarakat desa Pakuan Ratu 

9 Indra masyarakat di desa Pakuan Ratu 

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017 

 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2014:231), dokumen merupakan catatan pristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

menumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumen merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data 

berupa peraturan perundang-undangan yaitu PP No 122 tahun 2015 tentang 

Sistem Penyedian air minum, Rencana Kerja dan Angaraan tahun 2015 dan 

2016 dan pencapaian hasil SPM Air Minum Kabupaten Way Kanan tahun 

2015 hingga 2017, yakni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Miles and Hunberman dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
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secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemeilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari pola atau temanya. 

Pada penelitian ini data diperoleh dipilih dan dirangkum untuk disesuaikan 

kembali dengan fokus penelitian tentang program SPAM Jaringan Perpipaan 

di Kabupaten Way Kanan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna 

untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau 

bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 

dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk 

uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung. yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang 

dituangkan dalam kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Komponen dalam Analisis Data Menurut Miles and Huberman 
Sumber: Sugiyono (2005:195) 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (Validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 

Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut 

Moleong (2007:324), ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data, yaitu: 

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dari non kualitatif. Kriterium ini berfungsi pertama, 

Koleksi data 

Penyejian data 

Reduksi Data 

Kesimpulan/ 

Verivikasi 
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melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuanya 

dapat dicapai. Kedua, mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan 

dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

a. Triangulasi  

Menurut Moeleong (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memenfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya 

untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang 

diperoleh dengan sumber lain melalui berbagai fase penelitian lapangan, pada 

waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi 

yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber data, metode dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat 

melakukannya dengan cara: 

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

triangulasi. 

Metode-metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan 

sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan 

dengan memanfaatkan peneliti atau pengamatan lain. Adapun triangulasi yang 

peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber. 
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Tabel 6. Contoh tabel triangulasi kriteria Efektifitas. 

No. Informan Wawancara Observasi Dokumen 

1. Tonis (Seketaris 

Dinas Pekerjaan 

Umum 

Kabupaten Way 

Kanan) 

SPAM Jaringan Perpipaan 

diperuntukan untuk daerah yang 

mimiliki cadangan air rendah. 

Maksudnya disaat musim penghujan 

pasti seluruh masyarakat di kabupaten 

way kanan bisa memenuhi kebutuhan 

air. tapi disaat musim kemarau gak ada 

hujan sama sekali pasti kesulitan buat 

ngedapetin air, banyak kabar klo 

musim kemarau masyarakat Way 

Kanan banyak ngambil air dari kali. 

Nah SPAM ini dimaksudkan untuk 

mencuki kebutuhan air masyarakat dan 

terjamin kualitas dan kuantitas air yang 

dihasilkan. 

 Renstra Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Kabupaten 

Way Kanan 

Tahun 2016-

2021 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2018 

 

b. Kecakupan referensial 

Kecakupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan–bahan, 

catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai 

referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran dat 

 

2. Keteralihan 

Kriteria keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Konsep 

validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau 

diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan 

yang diperoleh pada sempel yang secara representative  mewakili populasi. 

Dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil 

penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat 

penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang 
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cermat, rinci atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan 

penerima. 

 

3. Kebergatungan 

Kebergantungan merupakan subtitusi relabilitas dalam penelitian non kualitatif. 

Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji 

kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian 

kelapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian seperti ini perlu diuji 

dependabiliti-nya. Kalau proses penelitianya tidak dilakukan tetapi datanya ada, 

maka penelitian tersebut tidak dependable. Dan untuk mengecek apakah hasil 

penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan 

pembimbing. 

 

4. Kepastian (confirmability) 

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, 

sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

(confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 

hasilnya ada kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, 

sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah 

objektif. Dalam hal ini yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah 

pembimbing skripsi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Efektivitas 

Efektifitas program SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan 

berdasarkan tujuan belum tercapai. Dikarenakan hanya dua poin tujuan yang 

tercapai dari empat poin tujuan yang tertera dalam PP No 112 Tahun 2015 

tentang Sistem Penyedian Air Minum. Dikarenakan belum tersedianya 

pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum dan belum 

tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk 

memperluas cakupan air minum. 

b. Efisiensi 

Berdasarkan indikator sumber daya manusia sudah dapat dikatakan tercapai, 

dikarenakan sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan program SPAM 

Jaringan Perpipaan pada tingkatan pemerintah sudah dapat melaksanaan 

program menjadi maksimal. Terdapat permasalahan setelah masa penyerahan 

kepada desa dimana pada desa Pakuon Ratu dengan tidak adanya kelompok 

masyarakat dan tidak melakukan penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan. 
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Berdasarkan realitas diatas belum efisiensinya sumber daya anggaran 

program SPAM Jaringan Perpipaan, dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum 

belum mampu untuk mengelola keuangan dalam penyelenggaraan SPAM 

Jaringan Perpipaan untuk memberi hasil maksimal. 

c. Kecukupan  

Ketidak tercapaian kriteria kecukupan membuat pencapaian tujuan program 

SPAM Jaringan Perpipaan juga tidak berjalan dengan maksimal. Ketidak 

tercapain tersebut disebabkan karna kelompok penerima bukan merupakan 

masyarakat yang kurang mampu atau memiliki tingkat perekonomian yang 

rendah.  

d. Kesamaan (pemerataan) 

Keterbatasan jaringan yang dihasilkan dari SPAM Jaringan Perpipaan 

menyebabkan kriteria kesamaan belum dapat tercapai. Penyelenggaraan 

SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan hanya mampu 

memberikan pelayanan terhadap 7.200 jiwa hingga tahun 2017. Sedangkan 

jumlah penduduk pada sembilan kecamatan yang merupakan lokasi 

pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan sebanyak 329.028 jiwa dengan 

jumlah penduduk miskin sebanyak 128.000 jiwa. 

e. Responsifitas 

kriteria responsivitas yang belum tercapai akan berdampak pada pencapaian 

tujuan program SPAM Jaringan Perpipaan itu sendiri, bahwa dengan adanya 

program SPAM Jaringan Perpipaan belum dapat membuat kelompok sasaran 

merasakan kepuasan.  
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f. Ketepatan  

Kriteria ini hampir sama dengan kriteria evaluasi yang lain yakni kriteria 

kecukupan dan responsivitas. Ketepatan dalam program SPAM Jaringan 

Perpipaan ini belum dapat tercapai dengan baik karena tujuan program belum 

mampu tercapai dengan baik dan belum adanya inisiatif baik dari pemerintah 

daerah, pemerintah desa dan kelompok masyarakat. 

 

Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan SPAM Jaringan 

Perpipaan belum mampu secara maksimal untuk mencapai tujuan yang tertera 

pada PP No 122 Tahun 2015 Tentang SPAM Jaringan Perpipaan, dan pemerintah 

desa belum mampu memanfaatkan SPAM Jaringan Perpipaan untuk peningkatan 

perekonomian masyarakat. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dengan berbagai macam metode. peneliti 

mememiliki beberapa saran guna memperbaiki kualitas pelaksaan program SPAM 

Jaringan Perpipaan agar kedepanya penyelenggaraan program dapat terlaksana 

dengan baik dan keberadaan SPAM Jaringan Perpipaan dapat memberikan 

pelayanan air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin untuk 

masyarakat Kabupaten Way Kanan. 

1. Pada tahapan rancangan program sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Way Kanan mempertimbangkan aspek masa depan dengan 

mempertimbangkan. Pertama, konsep program SPAM Jaringan peripaan 

yang efektif dan efisien dalam segi kemudahan dan anggaran agar program 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang 
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berkualitas dapat terlaksana. Kedua, penentuan lokasi penempatan 

pembangunan harus berdasarkan aspek kesetaraan dengan melihat daerah 

yang benar-benar membutuhkan bantuan dari program SPAM Jaringan 

Perpipaan. Ketiga, membangun komitmen dengan masyarakat desa 

penerima bantuan  dari program SPAM Jaringan Perpipaan agar dapat 

terlaksanan sesuai dengan tujuan dari kebijakan Sistem Penyedian Air 

Minum.   

 

2. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan program SPAM 

Jaringan Perpipaan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, salah 

satunya dapat dimanfaatkan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 

 

3. Melakukan pemeriksaan satu tahun sekali untuk melihat kondisi baik fisik 

dari bangunan SPAM Jaringan Perpipaan agar dapat bertahan lama dan 

melakukan evaluasi guna pembelajaran dalam pelaksanaan, 

penyelenggaraan dan pengelolaan agar program SPAM Jaringan Perpipaan 

dapat berjalan secara maksimal.  
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