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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Air yang bersih dan sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar manusia. Dalam 

melakukan setiap aktivitas, manusia selalu membutuhkan air baik air minum sebagai 

sumber energi maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti mandi, masak, cuci. 

Air adalah kebutuhan utama manusia, oleh sebab itu air harus terjamin secara kualitas, 

kuantitas, terjangkau dan kontinuitas (tersedia terus-menerus). Tetapi belum semua 

masyarakat Indonesia mendapatkan air yang bersih, khususnya masyarakat yang 

berpenghasilan rendah baik itu di pedesaan maupun pinggiran kota. 

 Sebagai sumber daya yang sangat penting, di Indonesia peraturan mengenai 

sumber daya air diatur dengan ketat. Dari awal pemerintah sudah mengatur hal ini dan 

dicantumkan pada UUD 45 pasal 33 ayat ke 3 disebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”, dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah menganggap air 

sebagai hal yang penting dan mengharapkan seluruh warganya dapat mendapatkan hal 

tersebut.  

 Dalam  sejarah pengaturan bidang air di Indonesia, regulasi yang pertama kali 

secara khusus mengatur tentang pengairan adalah Undang-Undang nomor 11 Tahun 

1974 Tentang Pengairan (selanjutnya akan disebut UU nomor 11 Tahun  1974), yang 

kemudian pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah  nomor 22 Tahun 

1982. Tentang Tata Pengaturan Air dan  Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 1982 

Tentang Irigasi dan Drainase (selanjutnya disebut PP nomor 22 tahun 1982 dan PP 

nomor 23 tahun 1982). Pada 18 Maret 2004, Indonesia menerbitkan sebuah undang-

undang  baru untuk menggantikan undang-undang  Pengairan 1974 itu yaitu Undang-

Undang nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU nomor 

7 tahun 2004). Undang-undang ini pertama kalinya diuji secara material oleh Koalisi 

Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP 

Muhammadiyah) pada bulan Juni 2004 dengan pokok gugatan tentang privatisasi air, 

yang kemudian disusul sebulan kemudian dengan gugatan uji formal oleh WAHLI dan 
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15 organisasi pendukung lainnya dengan pokok gugatan hal pengesahan Undang-Undang 

tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat yang secara formal dinilai tidak sah.1 

Yang membedakan UU nomor 7 tahun 2004 dari UU Pengairan adalah 

dimasukkannya konsepsi “Hak pakai air” dan “Hak guna air” (hak yang 

terkandung dalam hukum agrarian) ke dalam substansi pengaturan pengelolaan 

alokasi sumber daya air.  Penggunaan konsepsi hukum agraria ke dalam materi 

UU nomor 7 tahun 2004 tersebut dimaksudkan untuk menegaskan adanya 

pengakuan pemerintah terhadap kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak 

tradisionalnya dalam pengelolaan sumber daya air (pasal 6 ayat (3) dan (4)).2 

 Peraturan pelaksana dari UU nomor 7 tahun 2004 ini adalah Peraturan 

Pemerintah nomor 16 tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum (PP PSPAM 2005). Ada beberapa hal menarik dan kontroversial mengenai 

ketentuan-ketentuan dalam PP tersebut, diantaranya PP PSPAM 2005 tersebut 

menegaskan keterlibatan swasta dalam sistem penyediaan air minum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan:  

Penyelenggaraan pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara 

adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan 

usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan 

pengembangan sistem penyediaan air minum.3 

 Sementara itu, pasal 40 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2004 menyatakan, 

pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab 

pemerintah/pemerintah daerah (BUMN dan / BUMD). Tetapi  ayat 4 menyatakan: 

“koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam 

penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum” dan ayat 8 disebutkan 

bahwa hal itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Itu yang kemudian diatur 

secara detil dalam Pasal 64 PP PSPAM 2005. Dengan demikian pasal 40 ayat (4) UU 

nomor 7 tahun  2004 merupakan sebuah bentuk swastanisasi “terselubung” seperti 

terlihat dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan implementasi terhadap Pasal 40 

                                                
1Hukum Online,1 Juli 2004. “Belasan Organisasi Ajukan Judicial Review UU Sumber Daya Air,” 

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10630/belasan-organisasi-ajukan-ijudicial-reviewi-uu-
sumber-daya-air> [diakses 13 Maret 2018]. 
2Anonim, Tuesday March 13 2012 “Hak atas air, Air sebagai Hak asasi 

manusia",<http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/22/245/Kampanye/Air_Sebagai_Hak_Asasi_Manu

sia.html> [diakses 18 Maret 2018]. 
3Wijanto Hadipuro et al., 2016, Kajian Hak Atas Air, Jakarta: Indie Book Corner, hal.133. 
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UU nomor 7 tahun 2004.4 Setelah dilakukan evaluasi maka oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK) membatalkan undang-undang tersebut pada 18 Februari 2015 dengan putusan 

Nomor 85/PUU/XII/2013 yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat di Ruang 

Sidang Pleno MK dan untuk sementara UU No 11 tahun 1974 berlaku kembali.5 

 Pada UU nomor 11 tahun 1974 belum mengatur tentang air minum dan air baku, 

maka pemerintah menerbitkan dua peraturan pemerintah sebagai pelaksana atas UU 

nomor 11 tahun 1974 tersebut. Kedua PP tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 

121 tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah 

nomor 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 

 Air dan sanitasi merupakan faktor yang berhubungan  dengan perilaku 

masyarakat, dimana perilaku masyarakat terhadap air menentukan pula standar kesehatan 

suatu daerah. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, terutama  

di pedesaan dan daerah pinggiran kota (peri urban) akan memberi pengaruh buruk pada 

kondisi kesehatan dan lingkungan yang berdampak pada tingkat ekonomi masyarakat. 

Tersedianya  prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang baikakan memberikan 

dampak pada meningkatnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.6 

 Program Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (selanjutnya 

akan disebut PAMSIMAS) merupakan program andalan pemerintah dalam penyediaan 

air bersih dan sanitasi untuk masyarakat pedesaan dan pinggiran kota yang bertujuan 

meningkatkan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat serta akses pelayanan 

airminum dan sanitasi yang sehat.7 

 PAMSIMAS dimulai sejak tahun 2008 sampai saat ini, dan terbukti 

meningkatkan akses terhadap air minum bersih, aman dan sanitasi yang layak bagi 

masyarakat kota dan desa. Sumber dana program PAMSIMAS diperoleh dari sharing 

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APBDes). Bila desa 

mendapat dana dari APBN maka pengeluaran dibagi 70% berasal dari APBN, 10% 

berasal dari APBDes dan 20% dari sumbangan masyarakat. Namun bila desaa tersebut 

                                                
4 Ibid 
5Lulu Anjarsari, 2015.“Seluruh UU SDA Dibatalkan MK,” 2015 
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634#.W0S6UNJKjIU> 

[diakses 1 Juli 2018]. 
6Sekretariat Pamsimas. 2015.Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Tingkat Masyarakat . Jakarta: 

Sekretariat CPMU PAMSIMAS.hal.5 
7 ibid 



4 

 

mendapatkan dana dari APBD maka pembagian dana berasal dari APBD sebesar 70%, 

APBDes sebesar 10% serta 20% dari masyarakat. Dengan berpedoman program yang 

menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, maka program PAMSIMAS 

menempatkan masyarakat di lingkungan tersebut sebagai pelaku utama dan sekaligus 

sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pemeliharaan dari 

hasil-hasil program yang ada di tingkat masyarakat tersebut seperti air minum, sanitasi 

dan juga perilaku hidup bersih dan sehat.8 

 Pasal 331 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

menempatkan  pelayanan air minum serta  sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah 

daerah sebagai pelayanan publik yang mendasar.  Untuk memfasilitasi tugas  pemerintah 

daerah dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), program PAMSIMAS dapat berperan untuk  menyediakan 

dukungan finansial baik untuk investasi fisik seperti bentuk sarana dan prasarana, 

maupun non fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis dan pengembangan 

kapasitas.9 

 Program PAMSIMAS dilaksanakan dengan prinsip pendekatan yang berbasiskan  

masyarakat dan dengan keterlibatan masyarakat (dimana pengurus program merupakan 

warga daerah sendiri) dan pendekatan terhadap kebutuhan masyarakat (demand 

responsive approach), kedua proses pendekatan tersebut dilakukan dengan 

diberdayakannya masyarakat sehingga akan tumbuh prakarsa, inisiatif, dan partisipasi 

aktif dari masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, 

mengoperasikan serta memelihara sarana yang sudah dibangun, juga untuk melanjutkan 

program  peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta termasuk didalamnya 

lingkungan sekolah.10 

 Program ini dilaksanakan dengan berbasiskan masyarakat dan partisipatif, 

dimana seluruh proses program PAMSIMAS baik perencanaan dan proses pelaksanaan 

seperti pemilihan, kebutuhan air bersih harus menyertakan partisipasi aktif masyarakat, 

sehingga sarana yang telah dibangun diharapkan dipelihara dan dikelola aktif oleh 

masyarakat serta proses pengawasan dan pemanfaatannya agar masyarakat tidak hannya 

                                                
8Ibid hal.6 
9Sekretariat CPMU Pamsimas. 2017.“Pengelolaan Pelatihan Tingkat Masyarakat,” Peningkatan Kapasitas 

dan Perilaku Hygiene Sanitasi.Jakarta.  hal. 1–4 

<http://new.pamsimas.org/cbonline/topik_belajar/dl_panduan_sesi/14> [diakses 13 Maret 2018]. 
10Ibid.hal. 7 
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memperoleh sarana air minum  dan sanitasi yang layak tetapi juga efek dari program 

PAMSIMAS tersebut.11  Untuk penetapan harga air program PAMSIMAS diserahkan 

kepada masyarakat itu sendiri, dimana dipertimbangkan biaya operasional dan biaya 

lainnya. Bila diharuskan adanya kenaikan tarif, hal tersebut juga harus berdasarkan 

keputusan warga.12 

 Pendekatan program PAMSIMAS ini lebih sesuai dengan demand responsive 

approach dimana dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat akan air bersih dan 

untuk pengurusan program tersebut dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri, bukan 

dengan pendekatan livelihood approach dimana pendekatan berdasarkan kebutuhan 

masyarakat akan mata pencaharian ataupun supply approach dimana pendekatan 

berdasarkan adanya persediaan air.13 

 Sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang dihasilkan dari program 

PAMSIMAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 

memberikan dampak baik yangberkelanjutan bagi masyarakat harus mampu  

memberikan pelayanan kebutuhan air  minum   dan sanitasi secara kontiniu dengan 

kualitas sesuai standar  mutu air bersih/minum, mencukupi kebutuhan dan peran aktif 

masyarakat setempat dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana air 

minum dan sanitasi agar tetap berfungsi. Dengan semakin besarnya  keterlibatan 

masyarakat maka akan menumbuhkan komitmen masyarakat untuk memiliki dan 

bertanggungjawab dalam pelaksanaan program PAMSIMAS ini. Sehingga, penyediaan 

sarana air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat ini diharapkan dapat  memenuhi 

kebutuhan air bersih di masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan serta juga 

memberikan efek  yang baik bagi masyarakat. Pelaksanaan program PAMSIMAS 

dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang tertulis didalam Undang-Undang nomor 17 

tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025. Program PAMSIMAS ini dilaksanakan di seluruh  kota/kabupaten di  Indonesia 

termasuk Semarang.14  

                                                
11Sekretariat CPMU Pamsimas, 2015. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Masyarakat 

Program Pamsimas.Jakarta: Sekretariat CPMU PAMSIMAS.hal.7 
12 Ibid.hal.8 
13Olivier Serrat.2017. “The Sustainable Livelihoods Approach,” Knowledge Solutions, 21–26.  Diakses 

dari: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27638/sustainable-livelihoods-approach.pdf  
14Sri Rejeki.2015. “BP SPAMS Tirto Makmur Abadi Sejahterakan Masyarakat,” 

PAMSIMAS.<http://new.pamsimas.org/media.php?module=detailberita&id=1097&cated=32>.diakses 

tanggal 30 Maret 2018 
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 Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti program PAMSIMAS sejak tahap 

pertama yaitu di tahun 2008-2012. Desa/kelurahan sasaran yang telah mengikuti 

PAMSIMAS tahap I berjumlah 84 desa/kelurahan, sedangkan  PAMSIMAS tahap II 

tahun 2012-2015 berjumlah 59 desa/kelurahan. Belum semua daerah Semarang 

mengikuti program  ini karena diutamakan daerah yang belum mempunyai akses air 

bersih. Salah satu kelurahan yang mengikuti kegiatan ini adalah  Kelurahan Bangetayu 

Kulon.15 

 Kondisi awal penyediaan air minumdi Kelurahan Bangetayu Kulon, menurut 

pemetaan sosial terdiri atas kelompok kaya (mampu) 23,7%, kelompok menengah 

(cukup) 35,4% dan kelompok kurang mampu (miskin) 40,9%.16  Sementara menurut 

tingkat pendidikan masyarakatnya yaitu tamat SMA 2.555 orang, tamat Akademi 532 

orang, tamat Perguruan Tinggi 507 orang. Hanya sekitar 25.8% penduduk yang 

berpendidikan sampai dengan lulus SMA/Perguruan Tinggi. Kondisi sanitasi pun di awal 

program masih belum memadai. Masih ada sebagian masyarakat yang buang air besar 

sembarangan (selanjutnya disebut BABS) ±30% dimana terutama BAB di sungai, kebun 

atau sawah. Namun saat ini  saat ini sudah 100% masyarakat memiliki akses dengan 

jamban sehat.17 

 Berdasarkan data yang didapat dari BP SPAMS tahun 2012 didapatkan jumlah 

KK pelanggan non PDAM adalah sebanyak 2938 KK (98,7%) sedangkan pengguna 

PDAM di Kelurahan Bangetayu Kulon jauh lebih sedikit yaitu sebanyak 40 KK (1,3%). 

Pada tahun 2017 jumlah KK pengguna PDAM menjadi 293 KK sedangkan pelanggan 

non PDAM sebanyak 3936 KK dan khusus pelanggan PAMSIMAS sebanyak 686 KK.18 

Program PAMSIMAS di Kelurahan Bangetayu Kulon ini terdapat di RW V dengan 

cakupan pelayanan sebanyak 286 KK, dimana tahun 2013 telah dimekarkan menjadi 5 

RW yaitu RW 5, 7, 8, 9, 10 tetapi belum semua warga mengikuti program ini.19 

 Kelurahan Bangetayu Kulon menerima program PAMSIMAS tahun 2009, dan 

saat itu terbangun sarana berupa sumur dalam sedalam 132 meter dengan kapasitas 1,8 

m3/detik, menara air ketinggian 12 meter dengan kapasitas 18 m3 dan pipa distribusi 

sepanjang 5.870 meter dengan diameter pipa mulai dari 2 inci (pipa utama), 1.5 inci 

                                                
15 ibid 
16 ibid 
17ibid 
18Pengurus BP-SPAMS.2017.Laporan Program Kerja BP-SPAMS Tirto Makmur Abadi .Semarang. 
19 ibid 
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(pipa yang masuk ke tiap jalan perumahan) dan 0.5 inci untuk pipa yang masuk ketiap 

rumah. Pipa terbuat dari bahan PVC dengan sertifikat SNI.20 

 

B. Rumusan Masalah  

 Sebelum adanya program PAMSIMAS, sebagian masyarakat memenuhi 

kebutuhan air bersihnya dengan sumur gali yang kualitas airnya payau, berbau dan 

berwarna keruh.21 Terlebih  lagi pada musim penghujan, kualitas airnya menjadi keruh 

dan berbau, tetapi pada musim kemarau debit air berkurang hingga kering, sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan air bersih harus menambah pengeluaran atau disalurkan dari 

wilayah lain.22 

 Selanjutnya program PAMSIMAS yang salah satu tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberikan dampak baik yang berkelanjutan 

masih perlu diteliti lebih lanjut, dengan tujuan untuk mengetahui apakah setelah 

masyarakat menerima pelayanan dari PAMSIMAS, permasalahan yang sebelumnya 

dihadapi seperti kekurangan air bersih dan buruknya kualitas air tidak dialami lagi oleh 

masyarakat setempat. Program PAMSIMAS sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam 

mendapatkan air bersih, maka diadakan evaluasi paska pelaksanaan program tersebut 

untuk mengetahui apakah program PAMSIMAS ini dapat mengatasi permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat yaitu kekurangan air bersih dan buruknya kualitas air, serta 

untuk membandingkan kualitas air dengan hasil laboratorium tahun 2011. 

 Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan diatas maka dapat 

difokuskan pada pertanyaan penelitian dibawah ini: 

1. Bagaimana kualitas air setelah program PAMSIMAS berjalan dibandingkan 

dengan Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010? 

2. Bagaimana kuantitas air setelah program PAMSIMAS berjalan dibandingkan 

dengan peraturan standar kebutuhan air per orang per hari Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum pasal 5 nomor 14 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ? 

3. Bagaimana kontinuitas air setelah program PAMSIMAS berjalan 

dibandingkan dengan Permen PU nomor 18 tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum? 

                                                
20 Sri Rejeki, Loc.cit 
21Sri Rejeki.Loc.cit  
22Sekretariat CPMU Pamsimas, Op.cit.hal 9  
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4. Bagaimana upaya masyarakat Kelurahan Bangetayu Kulon untuk menjamin 

kualitas, kuantitas dan  kontinuitas program PAMSIMAS? 

 

 Memperhatikan latar belakang permasalahan diatas, maka dilakukanlah penelitian 

dengan judul “Evaluasi Program PAMSIMAS dalam Penyediaan Air Minum (Studi 

kasus : di Kelurahan Bangetayu Kulon Kota Semarang).” Penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi pelaksanaan air bersih program PAMSIMAS tersebut yaitu dengan 

mengetahui kualitas, kuantitas dan kontinuitas air hasil program ini yang ada di 

Kelurahan Bangetayu Kulon sebagai salah satu penerima program  PAMSIMAS. 

 

C. Batasan Masalah  

 Sampai saat ini belum ada penelitian atau laporan evaluasi tentang program 

PAMSIMAS di Kelurahan Bangetayu Kulon terutama yang mengenai kualitas, 

kuantitas dan kontinuitas air program Pamsimas di daerah tersebut. Batasan masalah 

dari penelitian ini adalah hanya mengetahui kualitas, kuantitas dan kontinuitas air bersih 

dari program Pamsimas di Kelurahan Bangetayu Kulon Kota Semarang. Standar 

kualitas air bersih yang digunakan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang standar kualitas air minum No.492/MENKES/PER/IV/2010. Penilaian kuantitas 

air indikator dan tolok ukur dari kuantitas air mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum pasal 5 nomor 14 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (selanjutnya disebut Permen PU pasal 5 nomor 

14 tahun 2010) yaitu minimal 60 liter/orang/hari. Sedangkan indikator dan tolok ukur 

kontinuitas  air mengacu pada Permen PU nomor 18 tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan tersebut 

menyatakan bahwa kontinuitas air bersih yang baik ialah dapat mengalirkan air selama 

24jam/hari. Evaluasi data kuantitas, kualitas dan kontinuitas dilakukan dengan 

membandingkan data PAMSIMAS Kelurahan Bangetayu Kulon dari laboratorium tahun 

2011 dengan data laboratorium tahun 2017.  

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kualitas air setelah program PAMSIMAS berjalan. 

2. Mengetahui kuantitas air setelah program PAMSIMAS berjalan. 
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3. Mengetahui kontinuitas air setelah program PAMSIMAS berjalan. 

4. Mengetahui upaya  masyarakat Kelurahan Bangetayu Kulon untuk menjamin 

kualitas, kuantitas dan  kontinuitas program PAMSIMAS. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Kualitas Air 

Kualitas air adalah karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan 

tertentu dari berbagai sumber air. Kriteria mutu air merupakan suatu dasar baku 

mengenai syarat kualitas air yang dapat dimanfaatkan. Baku mutu air adalah 

suatu peraturan yang disiapkan oleh suatu negara atau suatu daerah yang 

bersangkutan. Pengujian terhadap air dari suatu tempat dapat dilakukan untuk 

mengetahui kualitasnya. Dimana yang dilakukan adalah uji kualitas fisik, kimia 

dan biologi, atau uji kenampakan (bau dan warna). Mengelola kualitas air 

sehingga menjamin kondisi air agar tetap dalam kondisi alamiahnya  merupakan 

usaha pemeliharaan air supaya tercapai kualitas air yang diinginkan dan sesuai 

peruntukannya.23 

2. Standar kualitas air 

Standar kualitas air adalah suatu karakteristik mutu dimana dibutuhkan untuk 

memanfaatkan air tersebut. Dengan mengunakan standar kualitas air, orang 

dapat mengukur kualitas air dari berbagai sumber air. Berbagai jenis air dapat 

diketahui  konsentrasi kandungan unsur yang tercantum dalam standar kualitas, 

dengan demikian dapat diketahui standar kualitasnya, dengan kata lain standar 

kualitas dapat digunakan sebagai tolak ukur.24 Standar kualitas air bersih dapat 

diartikan sebagai ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

standar kualitas air minum No.492/MENKES/PER/IV/2010 yang biasanya 

dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angkayang menunjukkan syarat atau 

standar yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan 

penyakit, gangguan kesehatan, gangguan teknis ataupun gangguan dalam segi 

estetika. 

Tujuan dibuatnya peraturan ini disebabkan karena air minum mempunyai 

peranan penting untuk memelihara dan melindungi derajat kesehatan 

                                                
23H Effendi, 2003.Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber DAya Air dan Lingkungan.Yogyakarta: 

Kanisius.hal:44 
24 Ibid hal 45 
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masyarakat. Syarat paling dasar dari air minum adalah sebaiknya air tersebut 

tidak berwarna, tidak berasa,tidak berbau, jernih.25 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air  

Faktor yang mempengaruhi kualitas air dibagi menjadi 3 yaitu antara lain faktor 

fisika, kima dan biologi 

a. Faktor fisik  

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan 

kualitas air minum menuliskan bahwa air minum yang layak untuk 

dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki 

kualitas yang baik sebagai air mium ataupun air bersih (air baku). Air harus 

memenuhi syarat secara fisik yaitu tidak berwarna, tidak berbau dan tidak 

berasa, dimana sifat-sifat air tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

berikut:26 

1. Suhu 

Suhu air akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap air 

tersebut sendiri serta dapat pula mempengaruhi reaksi kimia dalam 

pengolahannya terutama apabila suhu yang sangat tinggi. Suhu 

yang dikehendaki  adalah ±3ºC suhu udara sekitarnya sehingga 

dapat memberikan rasa segar, namun iklim setempat atau jenis dari 

sumber-sumber air juga akan mempengaruhi suhu air. Suhu air 

berhubungan pula dengan kadar oksigen terlarut, dimana apabila 

suhu naik maka akan menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut 

dalam air. Kualitas air akan semakin baik bila jumlah oksigen 

terlarut semakin banyak. Degradasi anaerobic dapat menyebabkan 

kadar oksigen dalam air menjadi rendah dan menyebabkan bau 

yang kurang sedap. Oksigen merupakan faktor penting dalam 

indikator kualitas perairan, dimana bahan organik dan anorganik 

mengalami proses oksidasi dan reduksi oleh oksigen terlarut. 

Kondisi aerobik, oksigen berperan dalam oksidasi bahan organik 

dan anorganik dengan hasil akhir adalah nutrien yang dapat 

memberikan kesuburan perairan sedangkan dalam kondisi 

                                                
25Azrul Azwar,1990.Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Yayasan Mutiara.hal:14-19. 
26Effendi.Op.cit hal 46-50 
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anaerobik oksigen akan memecah senyawa kimia menjadi bentuk 

yang lebih sederhana yaitu nutrien dan gas. 

2. Bau dan Rasa  

Bau dan rasa biasanya terjadi secara bersamaan dan disebabkan 

oleh adanya organism mikroskopik, bahan organik yang 

membusuk, serta persenyawaan-persenyawaan kimia seperti 

phenol. Bau dan rasa pada air dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor. Klorinasi pada air dapat menyebabkan peningkatan 

intensitas dari bau dan rasa. Pengukuran bau dan rasa tidak mutlak 

karena tergantung dari subyektivitas dari individu yang memeriksa 

air tersebut. Namun untuk standar air minum yang harus dipenuhi 

untuk air minum dan air bersih adalah diharapkan air tidak berbau 

dan tidak berasa. 

3.  Kekeruhan  

Air dikatakan keruh bila mengandung banyak partikel yang 

tercampur dan menimbulkan warna atau tampilan yang kotor. 

Faktor yang menyebabkan kekeruhan pada air seperti bahan 

organik yang tersebar, partikel kecil yang tersuspensi, lumpur serta 

tanah liat. Kekeruhan dalam air disebabkan adanya partikel koloid 

dan suspensi dari suatu polutan, antara lain berupa bahan organik, 

anorganik buangan industri, rumah tangga sehingga dari hasil 

diatas kekeruhan air yang bertambah bisa disebabkan karena 

bertambahnya polutan organik/anorganik buangan industri atau 

rumah tangga. Air yang keruh merupakan hal yang harus 

dipertimbangkan pada penyediaan air untuk umum, dimana 

kekeruhan tersebut akan mengurangi segi estetika, lebih sulitusaha 

penyaringan, serta akan mengurangi efektivitas usaha desinfeksi. 

4. Warna  

Warna di dalam air terbagi dua, yakni warna semu (apparent color) 

dan warna sejati (true color) dimana warna semu adalah warna 

yang disebabkan oleh partikel-partikel yang menyebabkan keruh 

pada air (tanah, pasir, dll), partikel besi, mangan, partikel 

mikroorganisme, warna industri, dan lainnya. Sedangkan warna 
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sejati adalah dimana warna  berasal dari penguraian zat organik 

alami, seperti humus, lignin, tanin serta  asam organik lainnya. 

Teknik penghilangan warna dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, oksidasi, reduksi, 

bioremoval, dan terapan elektro.Penilaian zat warna air dapat 

dilakukan dengan  pemeriksaan laboratorium menggunakan metode 

fotometrik. 

5. Zat Padat Terlarut (Total Disolved Solid/TDS) dan Zat Padat 

Tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS) 

Muatan padatan terlarut adalah seluruh kandungan partikel baik 

berupa bahan organik maupun anorganik yang telarut dalam air. 

Bahan yang tersuspensi dan terlarut di perairan alami tidak bersifat 

toksik namun dapat menyebabkan kekeruhan dan menghambat 

penetrasi cahaya matahari dan mempengaruhi proses fotosintesis di 

perairan. Perbedaan antara kedua tipe zat ini adalah pada 

ukuran/diameter partikelnya. Zat padat terlarut merupakan total zat 

terlarut yang terdisi dari zat organik dan anorganik. Yang lebih 

sering adalah kandungan kimia fosfat, nitrat, kalsium, natrium, 

kalium dan klorida yang terdapat dalam limpasan dari iklim 

bersalju dan limpasan air hujan. Pembentukan TDS secara alami 

yaitu dari pelapukan batu dan tanah. TDS dapat ditemukan dalam 

bentuk larutan baik yang berasal dari limpasan air pertanian, 

sumber pencemar air dari pabrik atau pengolahan limbah pabrik 

serta aliran air dari tanah yang tercemar. Secara kasat mata air yang 

mengandung TDS tinggi tidak merubah warna air (jernih) namun 

memberikan rasa spesifik terhadap air.27 

b.  Faktor Kimia  

Air bersih adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat kimia 

yang berbahaya, seperti Besi (Fe), Mangan (Mn), Flourida (F), Derajat 

keasaman (pH), Nitrit (NO2), Nitrat (NO3) dan zat kimia lainnya. Zat kimia 

yang terkandung dalam air bersih yang digunakan sehari-hari sebaiknya 

                                                
27WHO, 1996. “Total dissolved solids in Drinking-water,” Health criteria and other supporting 

information, 2, 8 <http://dx.doi.org/WHO/HSE/WSH/10.01/14>. 
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hendaknya tidak melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan oleh  

standar baku mutu air minum dan air bersih. 

1. Besi (Fe) dan Mangan (Mn) 

Air sungai pada umumnya mengandung besi (iron, Fe) dan mangan 

(Mn). Besi dan mangan dalam air dapat berasal dari tanah yang 

memang mengandung berbagai mineral dan logam yang dapat larut 

dalam air tanah. Besi terlarut dalam air tanah dalam bentuk fero-

oksida. Besi dan mangan pada konsentrasi yang tinggi di air dapat 

menyebabkan bercak noda kuning kecoklatan untuk besi atau 

bercak kehitaman pada mangan, yang secara estetika dapat 

mengganggu. Kedua logam ini bila terdapat kandungannya pada air 

dapat meninggalkan endapan coklat dan hitam pada bak mandi, 

atau alat-alat rumah tangga.28 

2.  Klorida (Cl)  

Kadar klorida umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya 

kadar mineral. Kandungan klorida, kalsium dan magnesium yang 

tinggi dalam air, dapat menimbulkan sifat korosivitas air, dimana 

dapat mengakibatkan terjadinya perkaratan peralatan logam. Kadar 

klorida yang lebih dari 250 mg/l bisa memberikan rasa asin pada air 

dan tidak  enak untuk dikonsumsi. 29 

3. Kesadahan (CaCO3)  

Kandungan ion Ca dan Mg dalam air menyebabkan air bersifat 

sadah. Tingginya kesadahan air dapat merugikan karena bisa 

merusak peralatan rumah tangga yang terbuat dari besi melalui 

proses korosi (pengkaratan), juga dapat menimbulkan endapan atau 

kerak pada peralatan. Tingginya kesadahan air dapat di sebabkan 

oleh Calcium, Magnesium, Strontium, dan Ferrum. 30 Air yang 

bersifat sadah juga dapat menyebabkan kerugian dimana air yang 

bercampur sabun tidak membentuk busa namun dapat 

                                                
28 Effendi. Loc.cit.hal 50. 
29Ibid.hal 51 
30 Ibid.hal 52 
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menyebabkan gumpalan sabun (soap scum) yang sulit 

dihilangkan.31 

4. Nitrat (NO3N) dan Nitrit (NO2N)  

Nitrat dalam tanah berasal terutama dari penggunaan pupuk. Pupuk 

nitrogen yang tidak terserap oleh tanaman masuk ke dalam tanah 

dalam bentuk nitrat. 32 .Nitrit merupakan hasil turunan atau 

degradasi dari amonia. Dimana ammonia dengan bantuan bakteri 

Nitrosomonas sp, diubah menjadi nitrit. Nitrit dalam air tidak 

bertahan lama dan merupakan keadaan sementara proses oksidasi 

antara amonia dan nitrat. Nitrit menunjukkan terjadinya proses 

biologis perombakan bahan organik bilakadar oksigen yang terlarut 

dalm air sangat rendah dan kandungan nitrit pada perairan relatif 

lebih kecil karena nitrit tersebut segera akan dioksidasi dan berubah 

menjadi nitrat.33 Nitrat dalam air minum sangat berbahaya untuk 

bayi dan anak kecil. Proses pencernaan yang belum sempurna pada 

bayi memfasilitasi perubahan nitrat menjadi nitrit jauh lebih mudah 

daripada orang dewasa. Konsumsi nitrat melebihi 10 mg/l dapat 

menyebabkan penyakit yang disebut methemoglobinemia pada 

bayi. Penyakit ini akan terjadi ketika hemoglobin darah bereaksi 

dengan nitrit membentuk methemoglobin dan mengubah bentuk 

protein darah sehingga tidak dapat membawa oksigen ke seluruh 

tubuh, yang pada akhirnya menyebabkan asfiksia (kekurangan 

oksigen) berat.34` 

5. Derajat Keasaman (pH)  

pH menunjukkan intensitas keasaman atau alkalinitas suatu cairan, 

dan menunjukkan konsentrasi ion hidrogennya. pH air minum 

seharusnya netral, tidak asam/basa, dimana dapat mencegah terjadi 

korosi jaringan distribusi air minum danpelarutan logam berat. pH 

                                                
31A F Masduki, 2012.Operasi & Proses Pengolahan Air.Surabaya: ITS Press. 
32David I Gustafson, 1993.Pesticides in Drinking Water Michigan: Van Nostrand Reinhold. 
33 ibid 
34Lorna Fewtrell, 2004. “Drinking-water nitrate, methemoglobinemia, and global burden of disease: A 

discussion,” Environmental Health Perspectives, 112.14  1371–74. 
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standar untuk air bersih sebesar 6,5 – 8,5. 35  Air adalah bahan 

pelarut yang baik sekali, jika dibantu dengan pH yang tidak netral, 

dapat melarutkan berbagai elemen kimia yang dilaluinya.Faktor-

faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya pH air yaitu:36 

- Konsenstrasi garam-garam bikarbonat dan karbonat 

- Konsentrasi gas-gas dalam sungai  

- Proses dekomposisi pada bahan organik. 

6.  Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)  

Biochemistry Oxygen Demand(BOD) digunakan untuk mengetahui 

adanya pencemaran karena air industri atau buangan penduduk, 

juga untuk merencanakan sistem pengolahan biologis dari air yang 

tercemar. Dengan semakin tinggi kandungan BOD maka dapat 

dikatakan jumlah bakteri semakin tinggi pula. Tingginya nilai BOD 

dalam air juga menunjukkan tingginya kandungan zat lain yang 

bisa menunjukkan bahwa air tersebut tercemar.37 

7. Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)  

COD (Chemistry Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang 

dibutuhkan sehingga bahan buangan yang terkandung dalam air 

dapat teroksidasi melalui reaksi kimiawi.38 

8. Oksigen Terlarut (DO)  

DO (Dissolved Oxygen) adalah kadar oksigen terlarut dalam air. 

Menurunnya nilai DO dapat disebabkan oleh pencemaran air yang 

mengandung bahan organik sehingga mengakibatkanterganggunya 

organisme dalam air. Semakin kecil nilai DO dalam air, 

menunjukkan tingginya tingkat pencemaran. Nilai DO dianggap 

penting dan berkaitan dengan sistem saluran pembuangan maupun 

pengolahan limbah.39 

 

 

                                                
35Howard Perlman,2016. “pH-Water Properties,” U.S. Geological 
Survey.<https://water.usgs.gov/edu/ph.html> [diakses 19 April 2018]. 
36 ibid 
37Effendi.Loc..cit.hal.53 
38 Ibid 
39 Ibid 
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9. Fluorida (F)  

Sumber fluorida di alam adalah fluorspar (CaF2), cryolite 

(Na3AlF6), dan fluorapatite. Hasil dari pembakaran batu bara dapat 

juga menghasilkan fluorida. Fluorida sering digunakan pada 

berbagai jenis industri, seperti industri besi baja, gelas, pelapisan 

logam, aluminium, dan juga digunakan dalam pembuatan pestisida. 

Fluorida dalam jumlah yang kecil dapat menguntungkan bagi 

pencegahan kerusakan gigi, namun konsentrasi yang melebihi 

angka 1,5 mg/liter dapat mengakibatkan enamel gigi yang 

berwarna, yang dikenal dengan istilah mottling. Kadar fluorida 

yang berlebih juga dapat menyebabkan kerusakan pada tulang.40 

10.  Seng (Zn)  

Kelebihan seng (Zn) hingga dua sampai tiga kali Angka Kecukupan 

Gizi (AKG) menurunkan absorbs tembaga. Konsumsi seng (Zn) 

lebih dari  2 gram dapat menyebabkan diare, muntah, demam, 

kelelahan, anemia, serta gangguan reproduksi. Bila berlebihan 

mengonsumsi  suplemen seng (Zn) dapat menyebabkan keracunan, 

begitu pula dalam kaleng yang dilapisi seng (Zn) dan terdapat 

makanan yang asam.41 

11. Sulfat (SO4)  

Sulfat dihasilkan dari proses oksidasisenyawa sulfida oleh bakteri. 

Pada bakteri yang termasuk golongan heterotrofik anaerob, dapat 

mereduksi sulfat menjadi asam sulfida.Secara kimiawi sulfat, 

dalam lingkungan aerobadalah  bentuk anorganik dari sulfida. 

Sulfat di lingkungan dapat berada secara alamiah ataupun dari 

aktivitas manusia, seperti dari limbah industri ataupun dari limbah 

laboratorium. Sulfat juga dapat berasal dari oksidasi senyawa 

organik mengandung sulfat adalah seperti dalam  industri tekstil, 

kertas  dan industri logam.42 

 

                                                
40Arisman, 2008. “Buku Ajar ILmu Gizi,” in Gizi dalam Daur Kehidupan, ed. oleh Suryani, 2 ed. Jakarta: 

EGC. hal: 232. 
41S Almatsier, 2010.Prinsip Dasar Ilmu Gizi.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal:23. 
42 Effendi Loc cit.hal.53 
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12. Zat Organik (KMnO4)  

Kandungan bahan organik dalam air secara berlebihan dapat terurai 

menjadi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan.43 

c.  Faktor Bakteriologis  

Dalam parameter bakteriologi digunakan bakteri indikator polusi atau bakteri 

indikator sanitasi. Bakteri indikator sanitasi adalah bakteri yang dapat 

digunakan sebagai petunjuk adanya polusi feses dari manusia maupun dari 

hewan, karena organisme tersebut merupakan organisme yang terdapat di 

dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan. Air yang tercemar oleh 

kotoran manusia maupun hewan tidak dapat digunakan untuk keperluan 

minum, mencuci makanan atau memasak karena dianggap mengandung 

mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan, terutama patogen 

penyebab infeksi saluran pencernaan.44 

 

F. Kerangka Teori 

 Untuk melakukan evaluasi program PAMSIMAS ini penulis akan menilai 

kualitas, kuantitas dan kontinuitas air. Untuk menilai kualitas air penulis mengambil 

sampel air dan dilakukan penelitian di laboratorium yang berikutnya akan disesuaikan 

dengan standar. Untuk menilai kuantitas air, penulis menghitung jumlah produksi airnya 

dan kemudian dibandingkan dengan standar. Sementara untuk kontinuitas air penulis 

menggunakan kuesioner untuk menanyakan kepada warga apakah air yang mengalir non 

stop selama 24 jam atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Ibid 
44Michael T Madigan, John M Martinko dan Kely S Bender, 2009. Brock Biology of Microorganism, 12 

ed. San Fransisco: Pearson Education Inc. hal:1025-1033. 
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G. Hak manusia atas air 

 Di tahun 2002, Komite Hak Asasi dan Budaya PBB menuliskan komentar umum 

tentang hak atas air dimana hak atas air bersih memberikan hak untuk semua orang atas 

air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau baik secara fisik dan financial untuk 

kegunaan pribadi dan rumah tangga. 45  Dan bila belum semua masyarakat mendapati 

akses terhadap air bersih tersebut, haal itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk 

memenuhinya. Air sebagai hak asasi manusia memberikan pula pemahaman lebih lanjut 

bahwa isi atau muatan dari hak ini meliputi hal-hal berikut (Center and Housing Rights 

and ffiction, 2004) yang sekaligus menjadi indikator perlindungan bagi konsumen air.46 

1. Ketersediaan air (availability) 

Supply air bagi setiap orang untuk kepentingan personal dan domestik haruslah 

cukup  dan memenuhi standar petunjuk WHO, secara normal, anara 50-100 

liter/hari dengan standar minimal 20 liter/hari. 

2. Kualitas (Quality) 

Air sebagai kebutuhan pribadi dan domestik haruslah aman dan tidak mengancam 

kesehatan. Baik warna, bau dan rasanya haruslah pula sesuai dengan standar 

kesehatan. 

3. Keterjangkauan terhadap air haruslah dijamin (accessibility) 

Keterjangkauan terhadap air haruslah berada dalam wilayah yang aman, atau 

dekat dengan rumah, sekolah dan tempat kerja dan ditujukan untuk menjamin 

kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Termasuk dalam 

jaminan hak ini adalah setiap orang harus mempunyai akses yang sama terhadap 

informasi mengenai air. 

4. Dengan harga yang terjangkau (affordability) 

Air harus dapat terjangkau oleh manusia dengan tidak mengurangi kapasitas 

seseorang untuk membeli kebutuhan penting lainnya, seperti halnya: makanan, 

rumah, pendidikan dan perawatan kesehatan. Hal ini secara normal dipahami 

bahwa harus ada subsidi untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin akan air 

dan bila perlu disediakan secara gratis. 

                                                
45Anonim, 2012.“Hak atas air, Air sebagai Hak asasi manusia.,” 

13<http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/22/245/Kampanye/Air_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.htm

l> [diakses 18 Maret 2018]. 
46Sidabalok Hotmauli, 2005.“Proteksi Konsumen Air Perkotaan,” dalamRenai, V.Salatiga: Kampoeng 

Percik, hal. 109–21. 



19 

 

 Selanjutnya Sidabalok (2005) menuliskan bahwa hak-hak inilah yang sebaiknya  

diatur dalam pengaturan mengenai air (water law), sehingga perwujudan hak asasi atas 

air dijamin secara normatif pada tingkatan undang-undang. Sehingga berdasarkan hal 

tersebutnegaralah pihak utama yang harus menjamin hak asasi manusia akan air dengan 

tiga indikator perlindungan sebagai berikut:47 

1. Tidak diskriminatif 

Negara diwajibkan memenuhi hak atas air warganya dengan tidak melakukan 

diskriminasi baik secara hukum normatif maupun dalam implementasinya di 

masyarakat, seperti suku, agama, ras dan antar golongan. Namun untuk 

mendukung pemenuhan hak asasi setiap orang akan air negara diwajibkan pula 

memberikan perhatian secara khusus bagi kelompok-kelompok  miskin yang 

termarginalisasidan rentan, kelompok-kelompok yang mempunyai kebutuhan  

khusus akan air, seperti halnya, kelompok masyarakat dari agama tertentu, 

kelompok umur tertentu dan perempuan. 

2. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi 

hak asasi atas air.  

Artinya negara diwajibkan memenuhi dan merealisasikan hak atas air dengan 

kemampuan maksimal. Negara tidak diperkenankan pula mengganggu hak atas 

air seseorang yang telah berlangsung. 

3. Kewajiban internasional  

Semua negara diwajibkan bekerjasama dan saling membantu dalam mewujudkan 

hak atas air. 

 Dari hal tersebut diatas dapat dilihat mengenai pengaturan hak atas air, apapun 

bentuk pengelolaan air perkotaan, maupun pengelolaan air yang berbasis komunitas 

menegaskan  bahwa negara adalah pihak yang wajib melakukan pemenuhan hak 

masyarakat atas air. Dan bila negara tidak dapat melakukanya maka  harus dilakukan 

oleh masyarakat atau privat, dan negara tidak boleh lepas tangan begitu saja akan 

kewajibannya.48 

 

 

 

                                                
47 ibid 
48 ibid 
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H. PAMSIMAS 

 PAMSIMAS merupakan  salah satu program andalan nasional (pemerintah dan 

pemerintah daerah) untuk meningkatkan akses masyarakat di pedesaan terhadap fasilitas 

air bersih serta  sanitasi yang layak dengan pendekatan yang berbasis masyarakat.

 Tujuan dari program PAMSIMAS ini untuk meningkatkan akses terhadap 

pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat yang kontiniu di wilayah pedesaan 

dan pinggiran perkotaan. Dijelaskan, program Pamsimas mempunyai tujuan  yaitu:49 

1. Meningkatkan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat 

2. Meningkatkan akses masyarakat dilokasi program terhadap pelayanan air minum dan 

sanitasi yang berkelanjutan dan dikelola secara efektif 

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan local dan masyarakat untuk menyelenggarakan 

layanan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat 

4. Kesinambungan dan efektifitas yang meningkat jangka panjang untuk pembangunan  

sarana dan prasarana penyediaan air minum serta sanitasi  yang berbasis masyarakat. 

Sasaran program Pamsimas ini adalah masyarakat kabupaten yang memiliki cakupan 

pelayanan air minum aman pedesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan 

kabupaten sasaran dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan minat pemerintah 

kabupaten. Sedangkan untuk memilih desa sasaran akan dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten yang bersangkutan. 

 

Secara garis besar, program PAMSIMAS mempunyai kriteria desa sasaran baru yaitu:50 

1) Belum pernah mendapatkan program Pamsimas, 

2) Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%, 

3) Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%, 

4) Tingginya angka kejadian (prevalensi) penyakit diare (atau penyakit lain yang 

dapat  ditularkan melalui air dan lingkungan) 

5) Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efektif dan efisien, 

6) Kesanggupan pemerintah desa dalam bentuk pernyataan untuk menyediakan 

minimal 10% pembiayaan dari APBD desa untuk rencana kerja masyarakat 

(selanjutnya disebut RKM) 

7) Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk: 

                                                
49Sekretariat Pamsimas, 2015.Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Tingkat Masyarakat.Jakarta: 

Sekretariat CPMU PAMSIMAS.hal:40 
50Ibid.hal 41 
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a. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disebut KPM) 

bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan  (selanjutnya disebut dengan 

kader AMPL) minimal satu orang, 

b. Memberikan kontribusi sebesar 20% dari kebutuhan biaya pembangunan, 

dimana tersusun  dari 4% incash dan 16% inkind 

c. Menghilangkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarang (BABS).  

 

Agar tercapainya sasaran dan tujuan tersebut,  maka diterapkan strategi sebagai berikut:51 

1. Membangun masyarakat hidup sehat  dan bersih  dengan program 

pembangunan sistem air bersih dan sanitasi yang berbasiskan  

masyarakat, 

2. Dala pembangunan system air minum dan sanitasi mengutamakan 

pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. 

3. Dalam pembiayaan program melakukansharing program kepanjangan 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (APBN), APBD dan APBDes, 

dimana untuk Desa-APBN, dana APBN akan membiayai Bantuan 

Langsung Masyarakat(BLM) untuk sebesar 70% dari kebutuhan 

pendanaan desa sasaran, APBDes sebesar 10% untuk fisik maupun non 

fisik dan masyarakat sisanya sebesar 20%. Sementara  Desa APBD, dana 

APBD akan membiayai BLM untuk sejumlah 70% kebutuhan pendanaan 

desa sasaran, APBdes sebesar 10% untuk fisik maupun non fisik dan 

masyarakat sisanya sebesar 20%. 

4. kegiatan pembangunan dan pengembangan (Sistem Penyediaan Air 

Minum)  SPAMpada desa sasaran Pamsimas diterapkan tiga pilihan 

sebagai berikut: 

a. Pembangunan baru yaitu pembangunan baru SPAM karena belum ada 

SPAM eksisting, atau pembangunan baru SPAM karena sistem yang 

ada tidak berfungsi total 100% dari produksi sampai dengan distribusi, 

b. Perluasan yaitu kegiatan pengembangan pada unit distribusi SPAM 

pada desa yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian 

yang baik untuk menambah cakupan dan jumlah penerima manfaat, 

atau pembangunan tambahan SPAM baru dengan tujuan untuk 

menambah jumlah layanan, 

                                                
51 Ibid hal 42 
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c. Peningkatan yaitu pemulihan dan pengembangan kinerja SPAM 

dengan tujuan meningkatkan kinerja SPAM serta penambahan jumlah 

layanan dari jumalah layanan semula (dengan minimal tambahan 

jumlah layanan adalah 30% dari jumlah layanan semula). 

5. Desa penerima bantuan program Pamsimas terdiri dari: 

a. Desa baru, yaitu desa yang belum pernah mendapatkan bantuan 

Pamsimas, walaupun sudah pernah mendapatkan bantuan program air 

minum dan sanitasi dari program lainnya. Desa baru ini dapat 

mempunyai salah satu dari pilihan kegiatan pembangunan baru, 

perluasan, atau peningkatan. 

b. Desa perluasan, yaitu desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan 

PAMSIMAS namun masih mempunyai kapasitas untk dikembangkan, 

baik dari sisi teknis dan pelayanan (misalnya masih ada penambahan 

jaringan). Sebagai catatan, pengembangan harus berada dalam satu 

lembaga pengelola yang sama Badan Pengelola Sistem Penyediaan 

Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS). 

c. Desa peningkatan, adalah desa yang sebelumnya pernah mendapatkan 

bantuan PAMSIMAS dengan kinerja SPAM yang buruk (berstatus 

merah dan kuning). Oleh karena itu desa tersebut perlu mendapatkan 

bantuan lagi dengan tujuan meningkatkan kinerja dengan catatan ada 

penambahan jumlah pemanfaat minimal sebesar 30% dari jumlah 

pemanfaat semula, juga didapatkan adanya perbaikan kinerja 

kelembagaan dan keuangan. 

6. Diterapkannya pagu BLM di tingkat kabupaten, dimana pagu BLM 

ditetapkan dengan jumlah sesuai kebutuhan dan usulan target 

untukmenambah penerima manfaat program di kabupaten. Alokasi BLM 

di desa sasaran Pamsimas akan diputuskan oleh pemerintah kabupaten 

berdasar dari hasil evaluasi RKM desa. 

7. Penerapan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 

diterapkan pada skala kabupaten dengan perlibatan aktif dan intensif para 

sanitarian, penanggung jawab promkes. Kepala puskesmas, bidan desa, 

kader kesehatan dan fasilitator tingkatSTBM di tingkat kabupaten.  
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8. Dikuatkannya kelembagaan pada tingkat kabupaten merupakan bagian 

dari fungsi Pokja Asosiasi Pengelola SPAM pedesaan dan AMPL. 

Keduanya akan memegang peranan dalam membantu Pemerintah 

Kabupaten untuk kelola program PAMSIMAS, memastikan berlanjutnya 

program, serta memfasilitasi kemitraan pembanguan  air minum  dan 

sanitasi berbasis masyarakat.  

9. Penguatan peran pemerntah desa untuk mampu mengelola pengembangan 

SPAM di wilayahnya baik melalui Pamsimas, APBD desa, program air 

minum dan sanitasi lainnya maupun swadaya, mengintegrasikan program 

AMPL dalam perencanaan pembangunan desa,  serta meningkatkan 

pembiayaan bidang AMPL untuk mencapai target pelayanan air minum 

dan sanitasi 100% bagi warga masyarakat.  

10. Penguatan peran kader AMPL di pedesaan untuk mampu berperan aktif 

mulai dari tahap persiapan dan perencanaan program sampai dengan tahap 

pembuatan laporan serta pemutakhiran informasi atau data pengelolaan air 

minum dan sanitasi pedesaan pada Musrembang desa, musrembang 

kecamatan, forum SKPD, dan forum pembangunan lainnya. 

11. Sinergi dengan program APBD reguler, DAK PAM STBM/ kesehatan 

dan hibah air minum untuk pedesaan. Program Pamsimas mendorong 

sinergi program air minum dan sanitas pedesaan melalui berbaai 

pendanaan dengan tujuan untuk pencapaian akses universal air minum 

dan sanitasi di pedesaan. Program Pamsimas mempunyai tenaga 

pendamping tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten) dan desa 

(Tim Fasilitator Masyarakat: FS dan FM) yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemerintah kabupaten dan desa yang ingin memperluas atau memperbaiki 

kinerja sarana air minum dan sanitasi melalui program APBD reguler, 

DAK PAM STBM/Kesehatan dan Hibah Air Minum Pedesaan. 

Pemerintah Kabupaten dapat memulai upaya sinkronisasi antar program 

dengan Pamsimas sejak proses pemilihan desa dan penysunan rencana 

kerja masyarakat.  
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 Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan Program Pamsimas ini menganut 

pendekatan sebagai berikut:52 

a. Kolaborasi antar kementrian dan Lembaga berbasis Tupoksi, artinya 

Program Pamsimas merupakan program bersama antara Kementrian 

Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementrian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kemerntrian Kesehatan 

(Kemenkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

berdasarkan tupoksi masing-masing. 

b. Peran pemerintah kabupaten sebagai pemegang kebijakan dalam 

pemilihan desa serta kolaborasi berbagai program air minum dan sanitasi 

yang bekerja di wilayah kabupaten untuk memastikan percepatan 

pencapaian akses universal air minum dan sanitasi. 

 

 Pada program PAMSIMAS ini juga disertakan  beberapa jenis kegiatan pelatihan 

bagi masyarakat desa dengan tujuan untuk memperlancar proses belajar dan untuk 

merubah perilaku dan kemampuan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan warga terkait dengan tujuan PAMSIMAS itu 

sendiri. Pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan harus dilakukan secara sistematis 

dan profesional. Adapun peserta pelatihan terdiri dari tiap perwakilan masyarakat, yaitu 

adanyaperwakilan  kelompok kaya dan miskin, serta perbandingan antara laki-laki dan 

perempuan yang berimbang. Waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan 

pelaksanaan kegiatan, sebagai bentuk pelatihan teknik dan pembukuan harus 

dilaksanakan sebelum kegiatan pembangunan, sarana fisik (kostruksi dimulai). 

Narasumber yang digunakan bisa  berasal dariperwakilan masyarakat yang sebelumnya 

pernah menjadi pengurus atau instansi terkait seperti  materi pelatihan teknik 

disampaikan dari  dinas PU dan pelatihan materi kesehatan dari  Dinas Kesehatan.53 

 

Beberapa jenis pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat antara lain:54 

Pelatihan untuk Satlak PAMSIMAS 

                                                
52Ibid. hal 50 
53Ibid hal 51 
54 Ibid 
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1. Administrasi keuangan 

a. Pengelolaan pembukuan dan keuangan untuk laporan keuangan 

b. Pelaporan keuangan  

c. Administrasi proyek 

d. Pengembangan organisasi dan kepemimpinan 

2. Pelatihan teknis 

a. Pemeliharaan   sarana air minum dan sanitasi 

b. Perencanaan teknis (perhitungan biaya, pembuatan dan 

pembacaan gambar kerja sederhana).  

c. Pembangunan SAMS (penggalian pipa, penyambumgam pipa, 

pekerjaan sipil, sesuai dengan pekerjaan yang direncakan dalam 

RKM). 

d. Pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat 

e. Perlindungan daerah tangkapan air (P-DTA) 

f. Pembuatan laporan pekerjaan.  

3. Pelatihan kesehatan 

a. Pelatihan untuk mengubah  perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

di masyarakat 

b. PHBS di sekolah  

c. Pelatihan untuk Badan Pengelola 

1. Administrasi keuangan  

 Pengelolaan keuangan dan pembukuan  

 Pelatihan pembuatan laporan akhir. 

2. Pelatihan teknis 

 Perlindungan daerah Tangkapan air  (P-DTA) 

 Operasi dan pemeliharaan SAMS 

 Pengembangan jaringan SAMS  

3. Pelatihan Kesehatn  

 Inspeksi sanitasi dan pemeriksaan kualitas air.  

 

 

 

 



26 

 

I. Evaluasi Program  

1. Evaluasi  

 Purwanto (2009) mengutip Mehrens & Lehman (1978) tentang evaluasi adalah 

“suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat 

diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif dan keputusan.”55 Selanjutnya menurut 

Arikunto (2004), 

“evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi tentang bagaimana 

sesuatu bekerja dimana informasi yang didapat digunakan  untuk menentukan 

alternatif yang sesuai untuk mengambil suatu keputusan.56” 

Menurut Stufflebeam dalam Worthen dan Sanders (1979:129),  

“evaluasi merupakan process of delineating, obtaining and providing useful 

information for judging decision alternatives. Evaluasi terdiri dari beberapa unsur 

yaitu: adanya sebuah (process), perolehan (obtaining), penggambaran 

(delineating) dan penyediaan (providing) informasi yang  dipakai untuk menilai 

beberapa alternatif keputusan.57 

 Beberapa pengertian di atas, menunjukkan evaluasi adalah suatu proses dalam 

menilai, merencanakan, memperoleh informasi mengenai objek evaluasi untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan.  

Melalui pengertian di atas, ada beberapa komponen dalam evaluasi antara lain:58 

1. Informasi 

Tujuan dari informasi yaitu  mengumpulkan informasi untuk menentukan 

nilai dan manfaat objek evaluasi. Informasi tersebut kemudian dibandingkan 

atau dinilai dengan indikator objek evaluasi. 

2. Menilai  

Evaluasi melakukan penilaian kualitas (Merit) yaitu baik buruknya atau tinggi 

rendahnya kualitas atau kinerja program yang dievaluasi, dan penilaian 

manfaat (Worth) yaitu tinggi rendahnya manfaat program dalam kaitannya 

dengan suatu tujuan atau standar tertentu. 

3. Mengambil keputusan 

                                                
55Ngalim Purwanto,2009.Prinsip-prinsip Evaluasi Pengajaran, 15 ed. Bandung: Remaja 
Rosdakarya.hal:50. 
56Suharsimi Arikunto.2004.Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.Bandung: Rineka Cipta.hal:36. 
57B R Worthen dan J R Sanders,1979.Educational Evaluation: Theory and Practice .Belmont, CA: 

Edsorthhal:121-130. 
58 ibid 
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Informasi mengenai objek evaluasi dipergunakan untuk mengambil keputusan 

mengenai objek evaluasi. Bila program tidak memenuhi tolak ukur 

keberhasilannya, maka perlu dilakukan perubahan atau pengembangan. 

Sebaliknya, jika hasil evaluasi menyatakan progran berhasil program tersebut 

dapat diteruskan atau dilaksanakan di lokasi yang lain. 

4. Objek evaluasi 

Objek evaluasi adalah apa yang akan dievaluasi.  

 

2. Evaluasi Program 

 Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan 

kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Semua program harus 

di evaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 Evaluasi program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisa 

dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi 

program dapat dikelompokan  dalam evaluasi proses (process evaluation), evaluasi 

manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation).Evaluasi proses 

meneliti dan menilai apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.evaluasi ini 

juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi manfaat 

meneliti, menilai dan menilai apakah program yang telah dikerjakan menghasilkan 

perubahan yang lebih baik atau yang diharapkan. Dan evaluasi akibat adalah perubahan 

yang diharapkan atau yang tidak diharapkan yang terjadi sebagai hasil dari aktivitas 

program.59 

 Dalam Wibawa (1994:74) mengutip Finterbusch dan Motz mengatakan empat 

jenis evaluasi program berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperolehnya seperti 

terlihat berikut ini:60 

1. Single Program after-only evaluation, merujuk bahwa evaluasi dilakukan 

hanya mengidentifikasikan kondisi kelompok sasaran pada saat kebijakan 

selesai dilakukan. Penelitian ini dianggap sangat lemah karena hanya deskriptif 

                                                
59Wirawan.2011.Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Contoh Aplikasi Evaluasi 

Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Peberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hal:62-68. 
60Samudra Wibawa,1994.Evaluasi Kebijakan Publik.Jakarta: Raja Grafindo Persada.hal: 19-24. 
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dan tidak mampu memberikan kenyataan yang lebih bahwa kebijakan benar-

benar telah memberikan dampak bagi kelompok sasaran. 

2. Single Program before-after evaluation, menunjuk bahwa evaluasi dilakukan 

dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dari kelompok sasaran 

tanpa menggunakan kelompok pembanding, dimana kekurangan desain ini 

adalah lemahnya argumentasi apakah kelompok diluar yang diintervensi tidak 

memiliki hasil atau dampak seperti kelompok sasaran. 

3. Comparative after only evaluation, dimana evaluasi dilakukan dengan 

mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran setelah implementasi dan 

membandingkannya dengan kondisi kelompok pembanding. Desain penelitian 

ini dikatakan baik karena telah memberikan informasi apakah ada perbedaan 

kondisi kelompok yang diintervensi kebijakan dengan yang tidak diintervensi. 

Kekurangan desain penelitian ini adalah bahwa desain penelitian ini tidak dapat 

memastikan berapa derajat perubahan dari hasil intervensi kebijakan. 

4. Comparative before after evaluation, menunjuk pada evaluasi kebijakan yang 

dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran dan kelompok 

pembanding sebelum dan sesudah implementasi. Desain ini disebut sebagai 

desain yang terbaik, karena selain dapat mengukur tingkat perubahan selama 

dan sesudah, juga dapat dipastikan bahwa hasil dan dampak kebijakan tersebut 

benar-benar hasil dari kinerja kebijakan.  

 Pada penelitian ini menggunakan metode Single Program after-only evaluation, 

dimana evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasikan kondisi kelompok sasaran pada 

saat kebijakan selesai atau sudah dilakukan, dan dibandingkan dengan hasil evaluasi 

yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


