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ABSTRAK 

 

 

Menanggapi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat 

tersebut, Pemerintah Pusat memberikan suatu program Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung merupakan 

proyek strategis nasional di bidang air minum yang berhasil karena 

adanya kerjasama sinergis dari Pemerintah daerah dan Pemerintah 

Pusat. Model kerjasama ini dapat direplikasi oleh daerah lain untuk 

mewujudkan pembangunan infrastruktur di bidang air minum 

sehingga target pelayanan 100 persen cakupan air minum dapat segera 

terwujud. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan 

Fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah 

Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota 

Bandar Lampung? dan apa saja Faktor Penghambat Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama 

Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung? 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Fiqh 

siyasah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah 

Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota 

Bandar Lampung sesuai dengan karakteristik prinsip syariah adalah 

komprehensivitas dan realisme. Komprehensivitas dapat terlihat dari 

keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, seperti yang 

dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi berikut ini: Dari segi materi, 

hukum Islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Hukum 

ibadat mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. 

Komprehensivitas hukum Islam pun dapat terlihat dalam implikasi 

hukumnya yang menyentuh sampai pada inti terdalam berbagai 

permasalahan, faktor yang mempengaruhi hukum, yang terpengaruh 

oleh hukum. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih 

Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di 

Kota Bandar Lampung adalah beberapa kekurangan seperti kuantitas 

dan kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, 

ketersediaan air baku dan minimnya sumber daya metode yang 

ditandai dengan masih banyaknya pekerjaan yang dilakukan tanpa 

SOP. Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijaka baik 



 

 iii 

itu sosial ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur 

masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 

kesuksesan implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah 

perkotaan. Disposisi yang mencakup respon implementor terhadap isi 

kebijakan, pemahaman implementor terhadap tujuan kebijakan dan 

intensitas preferensi nilai yang dimiliki implementor masih perlu 

ditingkatkan kembali. 
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MOTTO 

 

َهَٰوالرَُّسْوَلَٰوََتُْونُ وْٰٓ  يٰ  ِتُكْمَٰواَنْ ُتْمٰتَ ْعَلُمْونَٰٓ  اَي َُّهاٰالَِّذْيَنٰا َمنُ ْواََٰلََٰتُْونُواٰاللّ  ن  ٰاٰاَم 
 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui (QS, Al-Anfaal, 27). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul skripsi untuk memudahkan dan 

menghindari kesalahpahaman dari berbagai interpretasi dalam 

memahami judul skripsi yang penulis ajukan, maka diperlukan 

adanya penegasan pengertian istilah yang terdapat pada judul 

skripsi: “Analisis Fiqh siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis 

Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar 

Lampung, adalah sebagai berikut:  

1. Analisis adalah sebuah usaha penyelidikan, penjabaran, 

hingga pemecahan suatu masalah.
1
 

2. Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan 

umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, 

dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat.
2
 

3. Implementasi berasal dari kata to implement yang berarti 

mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang 

dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.
3
 

4. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil 

oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha 

                                                           
1 WJS Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), h. 39. 
2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembagan Bahasa 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2001), h. 53 
3 Koentjaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2008), h. 98.  
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memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-

tujuan itu.
4
  

5. Pelayanan Air Bersih adalah suatu sistem suplai air 

bersih yang meliputi pengambilan air baku, unit 

pengolahan air bersih serta sistem distribusi air bersih ke 

daerah pelayanan, yang sangat dibutuhkan untuk dapat 

melayani masyarakat.
5
 

6. Kerja sama adalah suatu bentuk usaha bersama antara 

individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Kerjasama sendiri dapat terjalin ketika terdapat dua individu 

yang sedang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dan 

memiliki kesadaran untuk bekerjasama dan mencapai tujuan 

tersebut.
6
 

7. Pemerintah dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas 

pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi 

yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem 

pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan 

sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan 

tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta 

mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.
7
 

8. Swasta adalah salah satu bagian dalam ekonomi suatu negara 

yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang 

sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak 

dikuasai oleh pemerintah.
8
 

Berdasarkan pengertian istilah di atas, dapat disimpulkan 

bahwa judul ini mengkaji Analisis Penerapan Fiqh siyasah 

                                                           
4 Heru Effendy, Kamus Lengkap Bahasa Indoneia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka, 2012), h. 12 
5 Anton Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2010), h. 112. 
6 Alwi Hasan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2008), h. 135. 
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 118. 
8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka Utama, 1999), h. 197. 

https://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/
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terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan 

Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar 

Lampung. 

  

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia dan semua makhluk hidup membutuhkan air 

sebagai salah satu sumber kehidupan. Dengan kata lain air 

merupakan material yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan di 

bumi. Semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang 

berisi air sedikitnya 60% dan aktifitas metaboliknya mengambil 

tempat di larutan air. Untuk kepentingan manusia dan kepentingan 

komersial lainnya ketersediaan air dari segi kualitas dan kuantitas 

mutlak diperlukan. 

Air merupakan sumber penghidupan bagi manusia, baik ia 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai air 

minum maupun untuk menjaga keberlangsungan sumber mata 

pencahariannya untuk pengairan (irigasi) pertaniannya. Karena 

itu, air tidak boleh hanya dipandang sebagai entitas sumber daya 

alam semata, namun ia juga memiliki fungsi dan manfaat yang 

begitu signifikan bagi kehidupan umat manusia. Dengan 

demikian, pengelolaan sumber daya air yang tepat dan serius serta 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat mutlak diperlukan 

Salah satu upaya mensejahterakan masyarakat adalah 

dengan meningkatkan daya guna industri air bersih. Industri air 

bersih merupakan salah satu industri yang utama dalam 

kelangsungan hidup setiap manusia dalam mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Sehingga ketersediaan air dari segi kualitas dan 

kuantitas mutlak diperlukan. Dengan kata lain terpenuhinya 

kebutuhan air bersih adalah salah satu hak dasar bagi setiap 

manusia khususnya rakyat Indonesia. Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan air maka pemerintah telah berupaya dengan 

mengundangkan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan 
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air yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air (UU SDA). 

Fungsi sumber daya air tidak hanya mempunyai fungsi 

sosial tetapi juga fungsi lingkungan hidup dan ekonomi. Fungsi 

sosialnya tercermin pada hak guna air yaitu hak untuk 

memperoleh dan memakai air yang meliputi pemenuhan 

kebutuhan pokok sehari-hari termasuk pertanian rakyat dan 

kebutuhan sosial lain yang diperoleh tanpa perijinan terkecuali 

apabila mengubah kondisi sumber air. Sedangkan fungsi ekonomi 

tercermin pada hak guna usaha air yaitu hak untuk memperoleh 

dan mengusahakan air yang meliputi pemenuhan untuk kebutuhan 

usaha seperti untuk bahan baku produksi, untuk media usaha dan 

untuk bahan pembantu proses produksi yang diperoleh melalui 

perizinan. 

Pelayanan publik di bidang air bersih di Indonesia ditangani 

oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dalam 

perkembangannya di Indonesia keberadaan PDAM menunjukkan 

kondisi yang mengkhawatirkan. Permasalahan yang dihadapi oleh 

banyak PDAM di Indonesia antara lain kesulitan mendanai biaya 

operasional dan masalah efisiensi sehingga tidak dapat 

memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. 

Akibatnya kualitas air bersih yang diproduksi juga rendah. 

Masyarakat kerap mengeluh air yang disalurkan PDAM sering 

macet, keruh (tidak jernih) dan masih mengeluarkan bau. Bahkan 

di beberapa wilayah di Indonesia konsumen hanya dapat 

menggunakan air yang diproduksi PDAM untuk keperluan 

kebersihan (mandi dan mencuci), sedangkan untuk air bersih, 

konsumen terpaksa harus mengeluarkan uang ekstra untuk 

membeli air minum dalam kemasan. 

Belum meratanya pelayanan air bersih yang dilakukan 

pemerintah mengakibatkan masyarakat memanfaatkan sumber air 

seadanya untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, seperti mandi, 

mencuci dan lainnya. Belum maksimalnya penyediaan air bersih 

ini akan berdampak pada semua lapisan masyarakat akan tetapi, 
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yang paling rentan adalah masyarakat miskin yang 

berpenghasilan rendah. Dampak atau konsekuensi bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses 

terhadap air bersih, antara lain: (1) meningkatnya biaya, 

karena mereka harus mencari alternatif lain yang lebih mahal 

seperti air minum dalam botol; (2) berkurangnya konsumsi air 

bersih karena semakin besarnya biaya, waktu, dan upaya yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan air bersih; (3) bertambahnya biaya 

kesehatan dan berkurangnya penghasilan karena hilangnya 

produktivitas yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan 

akibat pencemaran air.
9
 

Dampak kekeringan terutama sekali terasa pada saat musim 

kemarau. Di saat ketersediaan air dari sumber-sumber alami 

seperti sumur gali atau sumur bor semakin menipis, masyarakat 

terutama di wilayah perkotaan seperti halnya yang terjadi di 

Kota Bandar Lampung yang sangat tergantung kepada pasokan 

air bersih dari perusahaan penyedia seperti Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM). Namun pada kenyataannya upaya pemenuhan 

kebutuhan tersebut belum maksimal disebabkan oleh berbagai 

masalah terutama dalam proses distribusinya. 

Menanggapi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat 

tersebut, Pemerintah Pusat memberikan suatu program Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung 

merupakan proyek strategis nasional di bidang air minum yang 

berhasil karena adanya kerjasama sinergis dari Pemerintah daerah 

dan Pemerintah Pusat. Model kerjasama ini dapat direplikasi oleh 

daerah lain untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di 

bidang air minum sehingga target pelayanan 100 persen cakupan 

air minum dapat segera terwujud. 

Sebagai upaya dalam penyediaan air bersih pemerintah telah 

menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung terlaksananya 

KPBU di bidang SPAM, diantaranya Peraturan Pemerintah 

                                                           
9 Sudarwan, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. (Jakarta, Bumi Aksara, 

2010), h. 156. 
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Nomor 121 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Air (SDA), 

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penyediaan Air Bersih, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 

tentang KPBU Dalam Pembangunan Infrastruktur, Peraturan 

Menteri PPN/ Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan KPBU, Perka LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah. 

Usaha untuk mempercepat proses terwujudnya skema 

KPBU, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) melalui Badan Peningkatan Penyelenggaraan SPAM 

(BPPSPAM) dan Direktorat Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta 

Karya bersinergi dengan Kementerian Keuangan melalui PT. 

Sarana Multi Infrastruktur sejak awal secara aktif mendampingi 

PDAM Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan fasilitasi 

Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Kerjasama yang dimulai 

pada Tanggal 25 Juni 2018. Sedangkan untuk memenuhi besaran 

tarif air minum SPAM Kota Bandar Lampung yang terjangkau 

bagi masyarakat, Kementerian Keuangan memberikan Dukungan 

Kelayakan Viability Gap Fund (VGF) sebesar Rp 258,8 M dan 

Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga memberikan 

Dukungan Konstruksi berupa Pembiayaan dan pembangunan pipa 

Jaringan Distribusi Utama sistem gravitasi. 

Di luar Pembangunan infrastruktur secara fisik, diperlukan 

juga pengembangan kelembagaan, manajemen, keuangan dan 

kebijakan di bidang pelayanan air minum sehingga PDAM dapat 

mewujudkan pelayanan air minum prima kepada masyarakat 

menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera. Pembangunan 

kontruksi proyek SPAM KPBU Bandar Lampung dimaksudkan 

agar warga Kota Bandar Lampung dapat segera menikmati air 

minum yang lebih mudah, sehat, dan murah. Hadir juga dalam 

acara tersebut, Walikota Bandar Lampung, Menteri Bappenas 

diwakili oleh Kepala Subdirektorat Rancang Bangun I, Direktorat 

Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian 
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Perekonomian diwakili oleh Kepala Bidang Pendayagunaan 

Sumber Daya Air, Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, 

Ketua BPPSPAM, Dirut PDAM Way Rilau, Kota Bandar 

Lampung,Direktur Pengembangan Proyek dan Advisory PT. 

Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Dirut PT. Adya Tirta Lampung, 

dan Sekda Kota Bandar Lampung. 

Dalam Islam, air merupakan sumber daya alam yang sangat 

penting di dalam Islam. Ia dianggap sebagai berkah dari Allah 

yang menberi dan menopang kehidupan, dan memurnikan umat 

manusia dan bumi. Kata ma‟an, yang berarti air, disebutkan enam 

puluh tiga kali dalam al-Qur‟an. Tahta Allah digambarkan berada 

di atas air, dan surga digambarkan sebagai “Taman yang di 

bawahnya mengalir sungai-sungai.” Penciptaan yang paling 

berharga setelah manusia adalah air. Kualitas hidup pemberian air 

tercermin dalam ayat, “Dan Allah telah menurunkan air dari langit 

dan dengan air memberi hidup kepada bumi sesudah matinya.” 

Tidak hanya air memberikan kehidupan, tetapi setiap kehidupan 

itu sendiri terbuat dari air, ari air kami jadikan hidup setiap hal. 

Semua manusia menghandalkan air untuk kehidupan dan 

kesehatan yang baik, bahkan bagi umat Islam ia digunakan untuk 

berwudu dan mandi dalam rangka bersuci dari hadas besar dan 

kecil sebelum umat Islam melakukan ibadah mahdah.
10

 

Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka dalam 

ekonomi Islam, air merupakan barang publik yang tidak bisa 

dimiliki secara individu oleh satu orang pun. Ia merupakan milik 

umum atau bersama umat manusia yang diperlukan untuk 

mempertahankan kehidupan. Dalam sebuah riwayat dikatakan 

bahwa ada tiga hal yang dimiliki secara bersama-sama oleh umat 

manusia, yaitu: padang rumput, air, dan api.
11

 

                                                           
10 Faruqui, Naser I. Islam and Water Management: Overview and Principles. 

Dalam Faruqui, Naser I., dkk. 2001. WaterManagement in Islam (hlm. 1 – 32). 

Tokyo: United Nation Press 
11 Taqyuddin an-Nabhani. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif 

Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2010), h. 56. 
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Upaya pemeliharaan lingkungan hidup bertujuan untuk 

melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang 

pertumbuhan dan perkembangan pembangunan untuk 

generasiyang akan datang secara terus menerus serta memiliki 

tingkat mutu hidup yang semakin baik. Tujuan tersebut dapat 

dicapai apabila manusia tidak membuat kerusakan di bumi, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A‟raf ayat 56: 

َقرِْيٌب مَِّن  اللّّٰوِ  َرْْحَتَ  ِانَّ  ۗ  ِاْصََلِحَها َواْدُعْوُه َخْوفًا وََّطَمًعا َوََل تُ ْفِسُدْوا ِِف اَْلَْرِض بَ ْعدَ 
 اْلُمْحِسِنْيَ 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdo‟alah kepada-Nya dengan 

rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada 

orang yang berbuat baik.”
 
 

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah saw 

mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar 

melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan 

hayati, dan lain sebagainya. Salah satu konsep pelestarian 

lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan 

dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad saw 

menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai 

shadaqah. Hal ini diungkapkan secara tegas di dalam Pasal 57 

ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa salah satu uapaya 

pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui pelestarian 

fungsi atmosfir. Salah satu tindakan pemeliharaan dalam upaya 

pelestarian pemeliharaan fungsi atmosfer dapat dilakukan dengan 

menanam pepohonan atau bertani seperti yang telah diajarkan 

Rasulullah saw. 

Adapun firman Allah swt yang menjelaskan tentang 

pemanfaatan lingkungan dalam QS. Surat al-Baqarah (22) yakni: 

 ِمنَ  ۗ  بِو فََاْخرَجَ  َماۤءً  ءِ السََّماۤ  ِمنَ  وَّاَنْ َزلَ ۗ  الَِّذْي َجَعَل َلُكُم اَْلَْرَض ِفرَاًشا وَّالسََّماَۤء بَِناًۤء 
 تَ ْعَلُمْونَ  وَّاَنْ ُتمْ  اَْنَداًدا لِلّّٰوِ  ََتَْعُلْوا َفََل  ۗ  لَُّكْم  رِْزقًا الثََّمرّٰتِ 

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan 

langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, 
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lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan 

sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan 

sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.  

Menurut Pasal 12 UUPPLH disebutkan bahwa pemanfaatan 

sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan 

keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan 

produktivitas lingkungan hidup dan keselematan, mutu hidup, 

serta kesejahteraan masyarakat. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Analisis Fiqh siyasah 

Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2017 Tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan 

Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar 

Lampung, sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan 

Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar 

Lampung Analisis Fiqh siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan 

Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Analisis Fiqh siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja 

Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung.. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah 

Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di 

Kota Bandar Lampung?. 

2. Bagaimana Analisis Fiqh siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis 

Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar 

Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja 

Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui Penerapan Fiqh siyasah Terhadap 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan 

Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

permasalahan yang berkaitan dengan Analisis Fiqh siyasah 

Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah 

Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di 

Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan dengan cara 

memberi tambahan data empiris yang telah teruji ilmiah 

mengenai Analisis Fiqh siyasah Terhadap Implementasi 
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis 

Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah 

Daerah yang berhubungan dengan Analisis Fiqh siyasah 

Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah 

Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di 

Kota Bandar Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan 

peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang 

sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik 

penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang 

relevan dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah 

bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat 

teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Hasil penelitian Yuyun Dwi Ristiana tentang “Tinjauan fiqh 

siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah 

Sakit dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di 

Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu). Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelayanan 

yang ada belum berjalan sesuai QS.Annisa:59 karena Islam kerap 

mengajarkan kita untuk mentaati perintah ulil Amri.
12

 

Hasil peneltiian Gita Fitriyani Tinjauan Fiqh siyasah 

Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

                                                           
12  Yuyun Dwi Ristiana tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 

tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan 

(Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu), Jurnal Penelitian. 
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Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung), dimana 

mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan 

sampah dengan cara mendaur ulang. Dalam tinjauan fiqh siyasah 

pelaksanaan Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 di Dinas 

Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.
13

 

Hasil penelitian Yodi Sundana tentang Tinjauan Fiqh 

siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah 

(Studi di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah), dalam 

Pandangan fiqh siyasah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bagan 

Sinembah dalam pandangan islam Khailfah pemimpin yang 

bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul 

tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam 

termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
14

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengulas 

secara khusus dan mendalam bagaimana Analisis Fiqh siyasah 

Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan 

Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Gita Fitriyani, Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah 

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung), Jurnal Penelitian. 
14 Yodi Sundana, Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah 

(Studi di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah), Jurnal Penelitian. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field researh), karena penelitian ini disajikan berdasarkan 

penelitian di lapangan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari 

fenomena yang terjadi.
15

 Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan Analisis 

Fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air 

Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama 

Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian adalah rencana dan struktur 

penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga 

peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk 

pertanyaan-pertanyaan penelitinya.
16

 

Hubungan sebab dan akibat antara subjek satu 

dengan subjek yang lain diteliti tidak manipulasi, karena 

penelitian ex- post facto hanya mengungkap gejala-gejala 

yang ada atau telah terjadi. Fakta dalam penelitian ini 

diungkapkan apa adanya dari data yang terkumpul. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Fiqh 

siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air 

Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama 

Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung. 

 

                                                           
15 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial  (Bandung: Mandar 

Maju, Cet. VIII, 1996),  h. 102, 
16 Ibid  h. 104, 
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2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data yang diperoleh dari sumber utama 

penelitian, dalam hal ini yattu data-data yang bersumber 

dari pihak atau institusi dan melakukan wawancara antara 

peneliti dengan narasumber.
17

 Untuk memperoleh data 

mengenai Analisis Fiqh siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan 

Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota 

Bandar Lampung.  

b. Sumber Data Skunder 

Data skunder penelitian ini adalah buku-buku 

yang berkaitan dengan masalah Pemilihan Legislatif, serta 

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang 

didapatkan dari perpustakaan yang ada di sekitar peneliti 

yang menjadi data skunder untuk penelitian ini, guna 

untuk memperoleh data mengenai Analisis Fiqh siyasah 

Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih 

Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan 

Swasta di Kota Bandar Lampung.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit 

tiga jenis alat pengumpulan data yaitu study lapangan atau 

field research, wawancara (interview) dan dokumentasi. 
18

 

4. Informan Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang 

berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya 

                                                           
17 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta, Pustaka Baru, 

2014). h. 73. 
18 Hadawi Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1998), h. 78 
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sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan 

narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu 

narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang 

diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera 

dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi 

inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian 

kualitatif disebut sebagai informan. 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku 

yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat 

langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Pegawai  PDAM Way Rilau  Kota Bandar Lampung 

berjumlah 2 orang. 

2) Masyarakat Kota Bandar Lampung pengguna PDAM 

Lampung berjumlah 8 orang. 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah 

mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Editing 

Editing adalah pengecekan terhadap data-data 

atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui 

catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan 

untuk kepentingan berikutnya. 

b. Sistematizing atau sistematisasi 

Sistematizing atau sistematisasi yaitu 

menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. Sistematisasi dilakukan 

dengan mengelompokkan data secara sitematis data yang 
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sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan 

urutan masalah.
19

 

6. Metode Analisis Data 

Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat 

diamati.
 
Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit 

dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu 

ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Di dalam 

analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh 

dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis 

olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan 

terhadap masalah-masalah yang berkaitan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian serta 

Sistematika Pembahasan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini terdiri dari teori yang digunakan yaitu Fiqh siyasah, 

Kebijakan Pelayanan Air Bersih. 

 

                                                           
19 Ibid, h. 29 
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BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Kota Bandar Lampung, 

Gambaran Umum PDAM Way Rilau Bandar Lampung.  

 

BAB IV ANALISIS DATA 

Pada Bab ini terdiri dari Penerapan Fiqh siyasah terhadap 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja 

Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung dan Faktor 

Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan 

Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar 

Lampung. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada Bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi 

  



19 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Fiqh siyasah 

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan 

negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga 

hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. 

Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan 

kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan 

bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup 

kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang 

mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup 

kemasyarakatan, disebut ayat ahkam.
20

 

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah dan 

Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatn 

umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah 

satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya 

disebut fiqh siyasah. Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan 

diartikan sebagai materi yang membahas mengenai 

ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa fiqh adalah 

mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui 

dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Siyasah adalah 

pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan 

kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.
21

 

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat 

dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak 

yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldn sebagaimana 

yang dikutip M. Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara 

dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi Negara menjadi dua 

kelompok yaitu: 

                                                           
20 Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, jilid I. (Jakarta: UI 

Press,1985), h. 92. 
21 Sayyid Quttub, Tafsir Fizilalil Qur‟an jilid XVIII, (Jakarta: Gema Insani, 

2004), 251 
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a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (al-mulk at-taba‟i) 

b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (al-mulk as-siyasi).
22

 

Tipe Negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang 

sewenang-wenang (dipotisme) dan cendrung kepada hukum 

rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali 

itu perinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi 

menjadi tiga macam yaitu pertama, Negara hukum atau 

nomokrasi Islam (as-siyasah ad-diniyyah), karakteristik as-

siyasah ad-diniyyah ialah kecuali al-Quran dan Sunnah, akal 

manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan 

Negara. Kedua, Negara hukum sekuler (as-siyasah al-„aqliyyah), 

tipe ini hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio 

manusia tampa mengindahkan hukum yang bersumber dari 

wahyu. Ketiga, Negara ala “repoblik" plato (as-siyasah al-

madaniyyah), merupakan suatu Negara yang diperintah oleh 

segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak 

mempunyai hak pilih.
23

 

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas 

tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada 

umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang 

bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,
24

 guna 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghirdarkannya 

dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

dijalaninya. 

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat 

majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siya>sah. 

                                                           
22 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum “suatu Studi Tentang Prinsip-

Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya padaPeriode Madinah 

dan Masa Kini, (Bogor. Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h, 13. 
23 Soelistyawati Ismail Ghani, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1984), 14. 
24 Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 

(Jakarta: Erlangga, 2008),  h. 17. 
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Secara etomologi, fiqh merupakan bentuk masdhar dari tashrifan 

kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang 

mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan 

dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh 

lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum syara‟ 

yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang 

rinci.25 

Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan 

adalah dusturiyah. Fiqh siyasah adalah hubungan antara 

pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. 

Sedah tentu ruang lingkup pembahasaannya sangat luas. Oleh 

karena itu, di dalam fiqh siyasah biasanya dibatasi hanya 

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun 

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesusaian dengan prinsip-

prinsip agama dan merupakan realisasi ke maslahatan manusia 

serta memenuhi kebutuhannya. Dusturiyah mencakup bidang 

kehidupan yang sangat luar dan kompleks. Sekalipun demikian 

secara umum, disiplin ini meliputi: 

a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban 

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Persoalan bai‟at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan ahlul alli wal aqdi 

h. Persoalan wazarah dan perbandingannya 

Keseluruhan persoalan tersebut, dan fiqh siyasah umumnya 

tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: 

                                                           
25 Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasah; Doktrin dan 

Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008)  h. 31 
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a. Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-quran maupun Hadist, 

maqasidu syariah, dan mangat ajarat Islam di dalam 

mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi 

unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. 

b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan 

kondisi, termasuk di dalam hasil istihat para ulama, 

meskipun tidak seluruhnya.
26

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika fiqh 

siyasah adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga 

Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara 

yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Di 

dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan 

imam, syarat ahlu ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, 

persoalan bai‟ah persoalan hujaroh (kementrian). 

Sumber-Sumber fiqh siyasah: 

a. Al-qur‟an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan 

prinsip-psrinsip kehidupan masyarakat. 

b. Al-hadits, terutama hadits-hadit yang berhubungan dengan 

imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul SAW di 

dalam menerapkan hukum di negeri Arab. 

c. Kebijakan-kebijakan Khulafau Rasyidin di dalam 

mengendalikan pemerintahan, meskuipun mereka 

mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerinyahannya 

sesuai dengan pembawaan sifat dan wataknya masing-

masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu 

Reorientasi. 

d. Ijtihad ulama di dalam mencapai kemaslahtan umat, 

misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. 

                                                           
26 H.A. Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), h 47-48. 
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e. Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak beretentangan 

dengan prinsip-prinsip al-qur‟an dan hadits. Ada 

kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang 

disebut konversi
27

 

Kata-kata imam di dalam Al-Quran, baik dalam bentuk 

mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di 

idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya 

telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada bimbingan 

kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk 

seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik. Kami 

contohkan dari beberapa surah Al-Quran. Yaitu. (QS: At-Taubah 

Ayat: 8) 

َوتَْأٰبّٰ يُ ْرُضْوَنُكْم بِاَفْ َواِىِهْم ۗ  َكْيَف َوِاْن يَّْظَهُرْوا َعَلْيُكْم ََل يَ ْرقُ بُ ْوا ِفْيُكْم ِاَلا وَََّل ِذمًَّة 
 ۗ  َواَْكثَ ُرُىْم فِّٰسُقْونَ  ۗ  قُ ُلْوبُ ُهمْ 

Artinya: Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan 

Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal 

jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, 

mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan 

terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) 

perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan 

mulutnya, sedang hatinya menolak dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak 

menepati perjanjian). 

Selain itu imamah bisa diartikan gelar yang diberikan 

seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam 

suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu 

aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas imamah 

juga memiliki dua sisi yang menyatu: pertama bersifat syar'i dan 

kedua bersifat siyasi. 

Al-Marwadi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk 

ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita 

mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak 

                                                           
27 Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, (Bandung: Alumni, 2014), h. 157. 
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untuk mendapat dari harta baitul Mal untuk keperluan hidupnya 

dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya 

sebagai imam.
 28

 

Hak yang ke tiga ini pada masa abu bakar, diceritakan 

bahwa setelah 6 bulan diangkat jadi khalifah, Abu bakar masih 

pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah 

beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat 

bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan 

tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk 

memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya di beri gaji 6.000 

dirham setahun,
29

 dan menurut yang lain di gaji 2.000 sampai 

2.500 dirham.
30

 

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan di dalam jumlah yang 

diberikan kepada Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum 

muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip 

penggajian (memberikan gaji) kepada khalifah. Hak-hak imam 

ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk di 

taati dan untuk dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk 

mentaati dan membantu, seperti tersurat di dalam al-qur‟an. 

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila 

meletakkan focus of interestnya pada kewajiban. Hak itu sendiri 

datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa 

kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-

kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan 

dengan baik waktu hidup di dunia. Ternyata tidak ada 

kesepakatan di antara para ulama terutama dalam perinciannya 

sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut al-

Mawardi antara lain: 

                                                           
28 Al Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyah, 

Musthafa al-„Arabi al-Halabi, Mesir, h. 15-16. 
29 Abdul Qadir Audah, Al Islam Wa Audlo‟una Asiyasiyah Darul Qitab Al 

Arabi, Al Qhahirah, 1951, h. 189. 
30 Yusuf Musa, Nidham al-Hukmi fi al-Islam, Darul Kitabil Arabi, al-

Qhahirah, 1963, h. 12. 
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a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan 

dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf. 

b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang 

bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga 

keadilan terlaksana secara umum. 

c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat 

dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, 

serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan 

terhadap jiwanya atau hartanya. 

d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani 

melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari 

kebinasaan dan kerusakan. 

e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar 

musuh tidak berani menerang dan menumpahkan darah 

muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai 

dengan muslim. 

f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan 

dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk 

Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi. 

g. Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan 

syara‟ atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
 31

 

h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-

orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan 

wajar serta membayarkannya pada waktunya. 

i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di 

dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan 

pengurusan kekayan negara kepada mereka. Akan pekerjaan 

dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta 

negara di urus oleh orang yang jujur. 

j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di 

dalam membina umat dan menjaga agama.
32

 

                                                           
31 Ibid., h. 16. 
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Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: 

Menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat 

sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu 

keduniawian.
33

 Yang penting ulil amri harus menjaga dan 

melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, 

seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat 

dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak 

hak beragama dan lain-lain. 

Di dunia Islam sekarang ini, kriteria kepala negara 

(presiden) juga sangat beragam. Di Pakistan, misalnya, seseorang 

dapat dipilih menjadi presiden dengan syarat: Muslim dengan 

sekurang-kurangnya 45 tahun (Pasal 41 ayat 2 konstitusi 

Pakistan). Di Mauritina presiden pun harus seorang muslim 

(Pasal 23 konstitusi Republik Meurintina 1991). 

Saudi Arabia, Pakistan Brunei Darussalam, Libya, Irak 

(konstitusi 1990) maurintinia dan malaysia menyebut Islam 

sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia mengatakan 

dalam Pasal 29 UUD 1945 (yang tidak diamandemen). Pada ayat 

1, pasal tersebut, negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, dan 

pada pasal 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agaman dan kepercayaannya itu. 

Bai‟at (mubayah‟ah), pengakuan mematuhi dan menaati 

imam yang dilakukan oleh ahal al-hall wa al-aqd dan 

dilaksanakan sesudah permusyawaratan.
34

 Bai‟at pertaa terhadap 

khalifah terjadi di Tsaqie-fah Bani Sa‟idah yang diceritakan oleh 

Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut: Kemudian Abu Bakar 

menghadap kepada orang-orang Ansor memuji Allah dan 

mengajak meraka untuk bersatu serta melarang berpecah belah 

selanjutnya Abu Bakar berkata,”Saya nasihatkan kepadamu untuk 

                                                                                                                             
32 Ibid., h. 17. 
33 Ibid., h. 141. 
34 T.M. Hasbi Siddiqy, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam, 

Matahari Masa Yogya, 1969, h. 66. 
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membai‟at salah seorang diantara dua orang ini, yaitu Abi 

Ubaidah bin Jaroh atau Umar. 

Disamping itu kata-kata Bai‟at ternyata tidak selamanya 

sama. Oleh krna itu, lafal Bai‟at dapat dibuat sesuai kebutuhan 

dan lingkungan asal tidak bertentangan dengan semangat dan 

prinsip-prinsip Alqur‟an dan sunnah Rasulullah. Menurut Al 

Mawardi arti Wuzarah menurut bahasa adalah kebebanan dari 

kata Al wizru yang memikul beban kepala negara. Dan 

selanjutnya diambil dari kata Al wazar yang artinya tempat 

kembali/lari, karena kepala negara selalu kembali pemikiran/ 

pendapat dan pertolongan Wazirnya.
35

 Wizarahbukanlah sesuatu 

yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. Wizarah 

telah ada sejak zaman Pra-Islam. Wizarah ini telah dikenal jauh 

pada masa Mesir kuno, bani Israil dan Persia Kuno. Dalam 

sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat 

dari peran yang dimainkan oleh Abu bakr dalam membantu 

tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. 

Pada masa Umar, dinasti Bani Umaiyah dan Bani Abbas 

memiliki perbedaan peran dalam wazir. Pada masa bani abbas 

kata wazir ini mulai dipakai untuk lembaga kementerian negara.  

Wazir pertama yang diangkat oleh Abu al-„abbas al-saffah 

pada masa ini adalah Abu Salamah al-Khallal. Kepadanya 

khalifah melimpahkan sebagian tugas-tugas kenegaraan. Dia 

menjalankan tugas-tugasnya atas nama khalifah. Berdasarkan 

perbedaan peran dalam hal wazir maka Al-mawardi membagi 

kementerian ini menjadi dua bentuk, yaitu wazir al-tafwidh dan 

wazir al-tanfidz. Wazir al-tafwidh adalah menteri yang memiliki 

kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan-

kebijaksanaan politik negara. Di sini ia berperan sebagai perdana 

menteri. Wazir tanfidz hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara 

yang diputuskan oleh kepala negara atau wazir tafwidz. 

Kekuasaannya jauh lebih kecil dari wazir tafwidh. 

 

                                                           
35 Ibid., h. 23. 
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B. Kebijakan Pelayanan Air Bersih 

1. Pengertian Kebijakan 

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa 

Inggris yaitu dari kata Policy sedangkan kebijaksanaan 

berasal dari kata Wisdom. Dalam konteks tersebut penulis 

berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan 

istilah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memerlukan 

pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan 

kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya 

termasuk konteks politik karena pada hakikatnya proses 

pembuatan kebijakan itu sesunguhnya merupakan sebuah 

proses politik.
36

  

Melengkapi uraian tersebut, akan peneliti kemukakan 

beberapa pengertian kebijakan dari beberapa para ahli yang 

mengetahui dan memahami tentang kajian kebijakan, yaitu 

Lasswell dan Kaplan sebagai mana dikutip oleh Islamy 

mengartikan bahwa kebijakan Sebagai “suatu program 

pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang 

terarah”.
37

  

Definisi tentang kebijakan sebagai berikut “Kebijakan 

dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai 

sasaran tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan 

adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Kebijakan 

adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi atau 

mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan 

yang terarah. Definisi kebijakan sebagai berikut “Suatu 

tindakan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan 

sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas 

sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah”.  

Makna kebijakan di atas, berupa tindakan yang dilakukan 

langkah demi langkah menunjukan tindakan yang berpola, 

                                                           
36 Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bina 

Aksara, 2007), h. 12 
37 Ibid, h, 14 
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hal itu sejalan dengan pandangan Wahab yang menegaskan 

bahwa “Policy itu adalah suatu tindakan berpola yang 

mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan 

untuk melakukan sesuatu”.
 38

  

Berdasarkan ketiga pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan merupakan program 

pencapaian tujuan, nilai, serta tindakan yang terarah pada 

sasaran atau tujuan tertentu. Selain itu kebijakan merupakan 

suatu jawaban terhadap suatu masalah dalam upaya 

mencegah, mengurangi atau memecahkan masalah dengan 

tindakan terarah dan dalam urutan waktu tertentu. 

2. Pengertian Pelayanan Air Bersih  

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. 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.
39

 

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 

                                                           
38 Hoogerwerf, A. Ilmu Pemerintahan. (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 56 
39 Alsamiyah, Haryono dan Rozikin.. Model Patnership Sebagai Upaya 

Strategis  Peningkatan  Pelayanan  Air  Bersih  (Studi  terhadap  Public Private  

Partnership   di  Perusahaan   Daerah   Air   Minum   Kabupaten Gersik). Jurnal 

Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1 2014, h. 89-94 
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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 mengandung zat-zat berbahaya agar aman 

dikonsumsi.untuk itu, air yang dapat dikonsumsi harus 

memenuhi persyaratan kualitas air bersih yang terdiri dari: 

a. Persyaratan Fasis 

Kualitas fasis yang harus perlu dilihat dari segi 

kesehatan, kenyamanan, estetika dan penerimaan 

masyarakat. adapun batasan kualitas fasis air bersih antara 

lain: 

1) Tidak berbau dan tidak berasa 

2) Temperatur 10-25
o
C  

3) Tidak berwarna 

4) Rasa segar dan tidak memberikan rasa lain 

5) Kekeruhan turbidity 1 mg/SiO2.
40 

b. 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.
41

 

c. Persyaratan Bakterologis 

Dalam persyaratan ini ditentukan batasan tentang 

jumlah bakteri dan kuman-kuman penyakit atau bakteri 

                                                           
40 Juli Soemirat, Kesehatan Lingkungan,(Yogyakarta,UGM Press;2011;) h.96 
41 Ibid. 
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golongan coli yang masih bisa ditolelir kandungan dalam 

air.
42

 

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 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.
43

 

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, 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, 

lemahnya pengelolaan lingkungan di Indonesia, memberikan 

dampak negatif terhadap sektor air bersih dan sanitasi.
44

 

                                                           
42 Ibid. 
43 Suyeno, Okto. 2014, Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih 

Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan 

Mandau, Jurnal Penelitian. https://www.neliti.com/id/publications/088/implementasi-

kebijakan-pelayanan-air-bersih-wilayah-perkotaan-berbasis-kerja-sama 
44 Zulham, Effendi Putra. 2018, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyedian Air 

Minum (Spam) Jaringan Perpipaan Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 (Studi di 

Desa Pakuan Ratu dan Desa Sriwijaya), 

http://digilib.unila.ac.id/31323/2/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf, 

diakses Tanggal 2 Maret 2020. 
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Terbatasnya ketersediaan air baku menjadi salah satu 

masalah yang dihadapi dalam penyediaan layanan air bersih 

di Indonesia. Berdasarkan laporan Bappenas dalam Santono, 

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.
45

  

3. Dasar Hukum Kebijakan Pelayanan Air Bersih 

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 

                                                           
45 Ibid. 
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kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang 

dinamis 

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.
46

 

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.
47

 

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: 

                                                           
46 Sutrisno, Teknologi Penyediaan Air Bersih, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

h. 7. 
47 Suprihatin Ono Suparno, Teknologi Proses Pengelolahan Air, (Jakarta : IPB 

Press, 2011) h. 56. 
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a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi 

hak rakyat atas Air Minum 

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.
48

 

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. 
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c) Unit Distribusi merupakan sarana pengaliran air minum 

dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan. 

Unit distribusi terdiri atas jaringan 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.
49

 

Pengawasan penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh 

Badan 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.
50

 

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-

                                                           
49 Ilham Tegar Faza, Sri Suwitri, Evaluasi Keberhasilan Program Penyediaan 

Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Tegal 

(Kajian Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Bantuan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 
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50 Taufik Afriadi dan Hadi Wahyono, Partisipasi Masyarakat dalam 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 
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undangan seta kontinuitas pengaliran air minum dengan 

memberikan jaminan pengaliran selama 24 jam per hari. 

Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan oleh 

Kelompok masyarakat dilakukan untuk memberikan 

pelayanan air minum kepada masyarakat pada wilayah yang 

berada diluar jangkauan pelayanan BUMN atau BUMD 

dan UPT 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.
51

 

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. 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, 
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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 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 
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Penyelenggaraan SPAM, melakukan pembinaan dan 

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.
52

 

Dijelaskan di atas 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 dengan kewenangannya dan peningkatan sumber 

daya manusia sesuai dengan standar kompetensi 

Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
53

 

Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, UPTD berhak, 

menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif 
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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.
54

 

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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