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ABSTRAK 

Haris Towa Pua Mbusa, 2020. Majaemen Pelayanan Air Bersih di Desa 

Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara 

Timur. (Dibimbing oleh Muh. Isa Ansyari dan Fatmawati). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelayanan air bersih 

PDAM terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Maropokot 

Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan 

informan menggunakan teknik purpsiv sampling. Teknik keabsahan data yang 

digunakan yaitu triangulasi sumber.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan air bersih 

PDAM meliputi empat indikator yaitu: 1). Perencanaan di PDAM  Nagekeo sudah 

dilaksanakan namun terdapat beberapa permasalahan pada kegiatan perencanaan 

yakni kurangnya pegawai, Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi 

kebutuhan khususnya upaya pembesaran jaringan perpipaan. Masih minimnya alat 

untuk mendeteksi kehilangan air; 2). Pengimplentasian yang dilaksanakan oleh 

pihak PDAM Nagekeo, melalui sosialisasi dan pertemuan rutin bahwa pihak 

PDAM melakukan pengawasan dengan kunjungan ke setiap Desa dalam jangka 

waktu 2 bulan sekali dengan 2 orang petugas dari PDAM. Namun di Desa 

Maropokot pengawasan ini berjalan kurang baik karena dilakukan hanya dua kali 

selama kegiatan pemeriksaan saluran pipa primer dan pemeliharaan meteran air 

dalam setahun; 3). Koordinasi tercemin dari adanya bagan struktur organisasi 

tersebut menyangkut tugas dan wewenang masing-masing bagian yang ada. 

Namun untuk komunikasi antar pegawai masih kurang baik, dikarenakan tugas 

dan wewenang yang berbeda-beda sehingga jarang dilakukan komunikasi; 4). 

Penyelesaian telah dilakukan oleh pihak PDAM Kabupaten Nagekeo melalui dua 

jenis pengawasan, pengawasan prefentif untuk karyawan dilakukan dengan 

memberikan pengarahan atau peringatan untuk selalu menggunakan alat 

pelindung diri dalam bekerja san pengawasan represif dilakukan dengan upaya 

perbaikan atas peralatan atau jaringan perpipaan yang mengalami kerusakan.  

 

Kata Kunci : Manajemen, Pelayanan Air Bersih  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang paling utama. Kebutuhan 

air bersih baik untuk manusia, tumbuhan maupun hewan. Manusia sebagai 

salah satu makhluk hidup sangat memerlukan air, karena itulah air merupakan 

salah satu penopang hidup bagi manusia. Penyediaan air bersih untuk 

kelangsungan kehidupan merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa 

digantikan. Air bersih merupakan sumber kehidupan bagi setiap orang, 

sehingga wajib menjaga kelestariannya dan keberadaannya baik kuantitas 

maupun kualitasnya dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No 492/MENKES/IV/2010 menjelaskan bahwa, “air bersih 

adalah air yang digunkan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya 

memenuhi syarat yang dapat diminum”.  

Semua orang memahami pentingnya air sebagai sumber kehidupan, tetapi 

tidak semua orang berfikir dan bertindak secara bijak dalam melestarikan air. 

Kebutuhan air seharusnya diimbangi dengan perilaku manusia dalam 

melestarikan air, sehingga air lebih terjaga. Banyaknya pencemaran lingkungan 

baik di pedesaan maupun di perkotaan, sehingga kualiatas air bersih semakin 

menurun. Jadi banyak masyarakat yang membeli air bersih untuk dijadikan 

sebagai kebutuhan hidup sehari-hari yaitu melalui Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM). Penyediaan air yang dilakukan oleh PDAM baik di daerah 

perkotaan maupun di daerah pedesan mempunyai tujuan untuk memberikan 



2 
 

pelayanan pada masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan 

memadai untuk keperluan rumah tangga maupun industri, sehingga menunjang 

perkembangan ekonomi dan derajat kesehatan masyarakat.  

Undang-undang pemerintah mengatur pemanfaatan sumber daya air 

sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut 

kemudian dijabarkan ke dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air. UU No. 7 Tahun 2004 menggolongkan air menjadi 2 (dua) yaitu air 

permukaan dan air tanah.Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah dan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 

atau batuan di bawah permukaan tanah. Berkaitan dengan pengelolaan sumber 

daya air dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber daya 

air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup 

dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan 

untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.  

Menurut Sangkoso dalam Astuti (2014), menyebutkan penyediaan air 

bersih adalah air yang diditsribusikan untuk pemakaian rumah tangga, 

perdagangan, industri dan lain-lain, parameter yang umum yaitu kekeruhan, 

bahan padat terlarut keseluruhan, senyawa-senyawa beracun, dan mutu bakteri. 

Syarat kualitas air untuk keperluan untuk rumah tangga haruslah memenuhi 

syarat fisik, kimia dan bakteriologi yaitu tidak berwarna atau jernih, tidak 

berasa dan tidak berbau dan tidak mengandung zat-zat kimia yang 
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membahayakan kesehatan serta tidak mengandung bibit penyakit terutama 

yang sering menular dengan perantaraan air seperti kolera, disentri, hepatitis, 

typoid dan lain sebagainya (Notoatmodjo, 2007). 

Tuntutan tersebut tidak dapat dihindari, tetapi haruslah diprediksi dan 

direncanakan pemanfaatan dan penggunaan air bersih sebaik mungkin, 

sehingga pengelolaan dan pemanfaatan air bersih harus dikelola dengan baik 

agar tidak terjadi kekurangan atau krisis air bersih, hal ini disebabkan karena 

apabila telah terjadi hal tersebut tentu akan mempengaruhi tatanan hidup 

masyarakat seperti kebutuhan dapur, air minum, air untuk mandi, ekonomi dan 

lain sebagainya.  

Undang-undang No 25 tahun 2009 menjelaskan tentang pelayanan publik 

bahwa kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Penelitian Zarinah Azi Irnani (2016), tentang manajemen penyediaan air 

bersih di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wonosobo 

menunjukkan: 1) kegiatan perencanaan yaitu masih minim SDM yang lulusan 

D3, anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi pembesaran jaringan 

sehingga ada pelanggan yang belum terlayani 24 jam dan minimnya alat 

mendeteksi kehilangan air yang baru mencapai 20% dari 16 cabang; 2) 

kegiatan pengorganisasian sudah dilaksanakan dengan baik, namun komunikasi 

antar pegawai masih kurang; 3) pengarahan dilakukan dengan adanya 
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pertemuan rutin dan sosialisasi, namun pertemuan rutin setiap hari hanya 

dilakukan oleh pegawai bagian teknis sedangkan bagian non teknis dilakukan 

jika ada keperluan yang harus disampaikan; 4) kegiatan pengawasan masih 

mengalami kendala pada tingkat kebocoran sekisar 30%. Hambatan yang 

terjadi kurangnya anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan, 

minimnya alat untuk mendeteksi kehilangan air, komunikasi antar pegawai 

masih kurang, pegawai jarang mengikuti pertemuan rutin dan sosialisasi, masih 

sulit mengontrol faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kebocoran. 

Upaya yang dilakukan terkait minimnya alat mendeteksi kehilangan yaitu 

menggunakan inspeksi jaringan, melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi 

kerusakan perpipaan yang sifatnya darurat, melakukan pertemuan rutin dan 

sosialisasi agar komunikasi pegawai semakin baik, mengantisipasi kebocoran 

dengan menggunakan inspeksi jaringan. 

Penerapan manajemen pelayanan PDAM seajuh ini masih belum dapat 

diterapkan secara baik. Secara umum manajemen adalah penggunaan 

sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran kinerja yang tinggi dalam 

berbagai tipe organisasi profit maupun non profit. Pelayanan publik dalam 

perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun 

kelompok. Sejauh ini pelayanan PDAM Kecamatan Aesesa belum berjalan 

dengan maksimal itu dapat dilihat dari adanya ketersediaan perpipaan atau 

jaringan saluran air yang berguna untuk disalurkan kemasyarakat atau 

konsumenakan tetapi masyarakat di Desa Maropokot semenjak dari tahun 2002 
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sampai dengan saat ini belum lagi tersalurkan air bersih. Pelayanan sejauh ini 

yang diberikan PDAM Kecamatan Aesesa masih belum dijalankan belum baik 

sejuh ini seperti menjalankan tugas, perbaikan perpiaan sebagainya.  

Keadaan di Kecamatan Aesesa yang hampir sebagaian penduduknya 

kurang mendapatakan  ketersediaan air bersih terutama di desa Maropokot, 

tetapi di beberapa kecamatan lainya di Kabupaten Nagekeo yang memiliki 

ketersediaan air bersih yang cukup melimpah yang merupakan salah satu 

modal dasar bagi pemerintah daerah atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan 

air bersih bagi masyarakat di Kecematan Aesesa. Jadi secara teori bukan 

menjadi hal yang sulit bagi pemerintah, khususnya bagi pihak PDAM untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai ketersediaan air bersih. 

PDAM Kecamatan Aesesa di lapangan seperti kurang tanggap terhadap 

keluhan masyarakat di Desa Maropokot buktinya apa yang dikeluhkan selama 

ini belum terpenuhi, karena masayarakat di Desa Maropokot hanya 

mengharapkan agar kira mendapatkan hak mereka akan air bersih dan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya belum baik seperti kondisi alat atau pipa 

yang rusak ataupun kropos dan melihat kebocoran di Desa Maropokot masih 

terhitung cukup tinggi. PDAM Kecamatan Aesesa, terkait kerusakan pada 

jaringan perpipaan seperti kebocoran tidak dilakukan perbaikan secara baik, 

sehingga masih ada beberapa tempat di Desa Maropokot masih mengalami 

kebocoran. Sehingga masyarakat menutupi lobang kebocoran dengan 

menggunakan alat seadanya. 
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Tugas dan fungsi PDAM sebagai penyedia dan pelayanan air bersih, 

penyediaan sebagian besar kebutuhan air bersih di Indonesia dilakukan oleh 

PDAM yang terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh 

Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air 

bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun 

legislatif daerah. PDAM sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab 

untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta 

melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau. Untuk 

itu, perusahaan air minum harus selalu meningkatkan kinerja agar kualitas air 

yang diproduksi sesuai dengan harapan pelanggan. Akan tetapi hal ini 

berbandinga terbalik karena, masih ada sebagian penyebaran air bersih yang 

kurang merata di Kabupaten Nagekeo khususnya di Kecamatan Aesesa, 

kondisi jaringan air cukup baik akan tetapi airnya belum pernah keluardan  

masyarakattetap membayar bulanannya itu yang sering dikeluhkan oleh 

masyarakat di Kecamatan Aesesa sehingga masyarakat terpaksa 

mengkonsumsi air parit dan membeli air yang dijual keliling oleh sebagian 

masyarakat mengunakan mobil. PDAM sendiri seakan belum ada solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di kantor PDAM dengan judul “Manajemen Pelayanan 

Air Bersih di Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo 

Provinsi Nusa Tenggara Timur”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti mengemukan 

rumusan masalah yaitu bagaiman manajemen PDAM dalam pelayanan air 

bersih di Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi 

Nusa Tenggara Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti, maka tujuan 

diadakan penelitian yaitu untuk mengetahui manajemen PDAM dalam 

pelayanan air bersih di Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten 

Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritik 

Secara teoritik menamabah pengetahuan kepada peneliti pada 

khususnya dalam pengembangan disiplin ilmu administrasi negara pada 

umumnya dalam hal ini berkaitan dengan manajemen pelayananair bersih di 

Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis menambah wawasan dan masukan serta refrensi kepada 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga 

dapat memberikan manfaat tentang mananjemen pelayanan air bersih di 

Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Manajemen Pelayanan Publik 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris management dengan kata 

kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi. Menurut 

Ensiklopedia Indonesia, management adalah ilmu pengetahuan yang 

mendalami masalah manajemen, organisasi terutama perusahaan, sedangkan 

manajer (dari kata bahasa Inggris manager: penguasa, pengelola) adalah 

sebutan bagi pimpinan perusahaan yang walaupun secara hukum bukan 

pemilik, tetapi berperan besar dan berpengaruh di dalam perusahaan. Istilah 

tersebut berlaku bagi para pejabat pimpinan suatu perusahaan negara, kantor 

dan badan-badan pemerintahan. Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi 

pimpinan dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan 

memimpin. 

Manajemen menurut Siagian (2015), manajemen dapat didefinisikan 

dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai 

kegiatan dalam rangka penerepan tujuan dan sebagai kemampuan atau 

keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh 

suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang 

lain. 

Pengertian manajemen menurut Marwansyah (2012), yaitu 

pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan 
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melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan 

seleksi, pengembanagan sumber daya manusia, perencanaan dan 

pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahtraan, keselamatan 

dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Menurut Hasibuan (2000), 

manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya alam dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien unutuk 

mencapai suatu tujuan. Sementara itu George R. Terry dalam Afifudin 

(2013), menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan 

dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha 

manusia dan sumber daya lainnya. 

Follet dalam Wijayanti (2008), mengartikan manajemen sebagai seni 

dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner dalam 

Wijayanti (2008), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gulick dalam Wijayanti 

(2008), mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan 

(science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan 

bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan 

membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Siagian 

(2003), mendefenisikan manajemen sebagai proses penyelenggaraan 

berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan 

atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk 
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memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-

kegiatan orang lain. 

Dengan demikian dapat disimpulkan manajemen merupakan 

kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun secara bersama-

sama atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara 

produktif, efektif dan efisien. Dalam prespektif lebih luas, manajemen 

adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

organisasi melalui kerjasama para anggota. 

2. Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena 

salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara 

langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. 

Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban 

sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang 

bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan 

penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa 

atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah 

memiliki kuwajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat 

yang tidak disediakan swasta tersebut. 

Menurut Sinambela (2011), pelayanan publik diartikan sebagai 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
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mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tatacara yang telah ditetapkan. Sedangkan di dalam Undang-undang No 25 

tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisakan bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun 

asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang tersebut 

meliputi:  

a. Kepentingan umum  

Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan 

pribadi dan atau golongan. 

b. Kepastian hukum  

Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelengaraan 

pelayanan. 

c. Kesamaan hak  

Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban  

Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 

e. Keprofesionalan  

Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai 
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dengan bidang tugas. 

f. Partisipatif  

Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif  

Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil  

h. Keterbukaan  

Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

i. Akuntabilitas  

Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. 

Yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 

keadilan dalam pelayanan. 

k. Ketepatan waktu  

Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai 

dengan standar pelayanan. 

l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan  

Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan 

terjangkau. 
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Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan 

maupun instansi publik untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan 

ketentuan perundang-undangan.  

3. Pengertian Manajemen Pelayanan Publik 

Manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen 

merupakan alat pelaksana utama administrasi. Adapun penngertian Gibson, 

Donelly dan Ivancevich dalam Atik dan Ratminto (2005), mendefinisikan 

manajemen sebagai berikut, Suatu proses yang dilakukan oleh satu atau 

lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk 

mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak 

sendiri. 

Menurut Atik dan Ratminto (2005), manajemen pelayanan dapat 

diartikan sebagai, Suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun 

rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan 

menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan 

pelayanan yang tegas dan ramah terhadap konsumen, terciptanya interaksi 

khusus dan kontrol kualitas dengan pelanggan. Menurut Moenir, (2006) 

manajemen pelayanan adalah manajemen proses, yaitu sisi manajemen yang 

mengatur dan mengendalikan proses layanan, agar mekanisme kegiatan 

pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran dan 

memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. 
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Dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan publik dapat 

diartikan sebagai suatu “proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun 

rencana, mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan 

menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan 

pelayanan. Atau dengan kata lain, manajemen pelayanan publik berarti 

merupakan suatu proses perencanaan dan pengimplementasiannya serta 

mengarahkan atau mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-aktivitas 

pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang 

telah ditetapkan. Manajemen pelayanan publik yang baik tentunya akan 

mampu memberikan pelayanan yang berkualitas (Atik dan Ratminto, 2005). 

4. Kualitas Pelayanan Publik  

Pelayanan publik diartikan, “melayani keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.” (Kurniawan, 2005). 

Menurut Sinambela (2011), kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs 

of customers). Sedangkan menurut Kasmir dalam Pasolong (2011), 

mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang 

dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan dengan standar yang telah ditentukan. 

Menurut Zeithhaml, Parasurman & Berry dalam Pasolong (2011), 

untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh 

konsumen, terdapat indikator yang terletak pada lima dimensi kualitas 
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pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut, 

yaitu:  

a. Tangibles (bukti langsung) 

Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi 

administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 

b. Reliability (kehandalan) 

Kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang 

terpercaya. 

c. Responsivess (daya tanggap) 

Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat 

dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 

d. Assurance (jaminan) 

Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kepercayaan konsumen. 

e. Empaty (empati) 

Sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. 

Menurut Sinambel (2011) berpendapat bahwa terdapat 6 indikator 

pelayanan publik yaitu:  

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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c. Kondisional, yakin pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 

sosial, dan lain-lain. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

Sedangkan menurut Kencana Syafiie dan Welasari dalam Hayat 

(2017), memberikan pemahaman tentang keutamaan sebuah pelayanan itu 

berkualitas sebagai berikut: adanya kehandalan (reliability), adanya 

tanggapan baik (responsiveness), adanya kecakapan yang berwenang 

(competence), adanya jalan untuk memulai (acces), adannya sopan santun 

(courstesy), adanya hubungan baik (communication), adanya kepercayaan 

(security), adanya jaminan (credibility), adanya pengertian (understanding), 

adanya penampilan yang baik (appearance). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan 

publik merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan setiap manusia 

sebagai penerima pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan 
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pelayanan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan 

pemerintah. Berbagai definisi dan pemahaman tentang pelayanan publik 

tersebut pada intinya memiliki arah pandangan atau fokus yang hampir sama 

yakni pada pemberian pelayanan oleh instansi pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat, yang memiliki 

kepentingan terhadap institusi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan.  

B. Konsep Air Bersih 

1. Pengertian Air Bersih 

Menurut Sudarmadji (2007), air merupakan ikatan kimia yang terdiri 

dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen (H2O), ia dapat berbentuk gas cair 

maupun padat. Air sering dianggap murni hanya terdiri dari H2O, tetapi 

pada kenyataannya di alam tidak pernah dijumpai air yang sedemikian 

murni, meskipun air hujan. Menurut Slamet (2004), komposisi air di dalam 

tubuh manusia, berkisar antara 50-70% dari seluruh berat badan.Sedangkan 

tingkat konsumsi air bersih berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Menurut 

Manual Teknis Upaya Penyehatan Air, Ditjen P2PLP Depkes RI (1996), 

kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan berkisar 150 lt/org/hr, dan untuk 

masyarakat pedesaan 80 lt/org/hr. Air tersebut digunakan untuk keperluan 

sehari-hari dan keperluan pendukung lainnya termasuk yang mendukung 

kebutuhan-kebutuhan sekunder. Sementara yang dimaksud air pada uraian 

ini, merupakan semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan 

tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, 



18 
 

dan air laut yang berada di darat. 

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan 

akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai 

batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem 

penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah 

persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi 

dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek 

samping (Ketentuan Umum Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990 

(Dalam Modul Gambaran Umum Penyediaan dan Pengolahan Air Minum 

Edisi Maret 2003 hal. 3 dari 41). Beberapa pengertian air bersih menurut 

beberapa literature diantaranya adalah: Air bersih adalah air sehat yang 

dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman 

penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air 

bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap mahluk hidup 

dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan 

(Dwijosaputro, 1981). Menurut Peraturan Menteri Kesehata RI Nomor : 41 

6/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air 

bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila 

telah dimasak. 

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang 

bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau 

dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. 
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2. Sumber-Sumber Air Bersih 

Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya 

memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik 

itu air alam, maupun setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. 

Menurut Sugiharto (1994), tempat sumber air dibedakan menjadi tiga yaitu : 

a) Air hujan, air angkasa, dalam wujud lainnya dapat berupa salju; 

b) Air permukaan, air yang berada di permukaan bumi dapat berupa air 

sungai, air danau, air laut; 

c) Air tanah, terbentuk dari sebagian dari air hujan yang jatuh ke permukaan 

dan sebagian meresap ke dalam tanah melalui pori-pori/celah-celah dan 

akar tanaman serta bertahan pada lapisan tanah membentuk lapisan yang 

mengandung air tanah (aquifer), air tanah yang disebut air tanah dalam 

atau artesis, artinya air tanah yang letaknya pada dua lapisan tanah yang 

kedap air, ada yang sifatnya tertekan dan yang tidak tertekan. Air tanah 

dangkal artinya terletak pada aquifer yang dekat dengan permukaan tanah 

dan fluktuasi volumennya sangat dipengaruhi oleh adannya curah hujan. 

Di Indonesia, sebagaian besar masyarakat (khususnya di daerah 

pedesaan) menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. 

Mereka menggunakan sarana sumur gali untuk mengambil air tanah ini. 

Menurut Dwijosaputro (1981), sumur gali merupakan sarana air bersih yang 

paling sederhana dan sudah lama dikenal masyarakat.Sesuai dengan 

namanya, sumur gali dibuat dengan menggali tanah sampai pada kedalaman 

lapisan tanah yang kedap air pertama. Air sumur (hal ini bergantung pada 
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lingkungan), pada umumnya lebih bersih dari air permukaan karena air yang 

merembes ke dalam tanah telah disaring oleh lapisan tanah yang 

dilewatinya. Menurut Effendi (2003), karakteristik utama yang 

membedakan air tanah dari air permukaan adalah pergerakan yang sangat 

lambat dan waktu tinggal (residence time) yang sangat lama, dapat 

mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Karena pergerakan yang sangat 

lambat dan waktu tinggal yang lama tersebut, air tanah akan sulit untuk 

pulih kembali jika mengalami pencemaran. 

3. Pengelolaan Air Bersih 

Menurut Oki Setyandito dkk (2013), mengatakan pengelolaan air 

hendaknya memperhatikan beberapa aspek: 

1. Aspek peran serta mayarakat terdiri atas komponen kebutuhan untuk 

peningkatan penyediaan air bersih, persepsi tentang hubungan antara 

manfaat dan peningkatan penyediaan air bersih, rasa tanggung jawab dan 

memiliki (ownership), kebudayaan, kebiasaan dan kepercayaan yg 

berhubungan dengan air bersih. 

2. Aspek Teknis antara lain terdiri dari kebutuhan air saat ini dan masa 

datang, pengolahan air bersih, standar teknis, prosedur Organisasi dan 

Manajemen kualitas air. 

3. Aspek Lingkungan mencakup kualitas dan kuantitas sumber air baku, 

dan perlindungan sumber air. 

4. Aspek keuangan meliputi: analisis cost–revenew, kemampuan dan 

kemauan untuk membayar serta struktur tarif. 
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5. Aspek kelembagaan yakni strategi ditingkat nasional dan 

kebijakan/landasan hukum. 

Menurut KepMenKes No. 907/MENKES/SK/VII/2002, bahwa setiap 

pengelola sumber daya air diwajibkan melakukan pengelolaan dan 

pengawasan sumber mata air, dengan cara :  

a. Menjamin air yang diproduksi memenuhi syarat-syarat kesehatan, 

dengan melakukan pemeriksaan secar aberkala terhadap kualitas air yang 

diproduksi melalui :  

1) Pemeriksaan instalasi pengolahan air  

2) Pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi  

3) Pemeriksaan pada jaringan pipa sambungan ke konsumen  

b. Melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelola dari 

segala bentuk pencemaran sesuai  denga peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Menurut Gani (2006), dalam proses pengelolaan air 

bersih secara umum yang dilakukan antara lain: 

1. Bendungan 

Sumber air bakuadalah air permukaan dari Sungai,danau, rawa dan 

mataair. Untuk menampung air tersebut, dibuat bendungan dengan 

panjang dan lebar sesuai dengan bendungan tersebu.Pada sisi kanan 

bendungan, dibuat sekat (channel) berupa saluran penyadap yang 

lebarnya disesuaikan yang dilengkapi dengan pintu pengatur ketinggian 

air masuk ke intake / pipamasuk. 
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2. Intake / PipaMasuk 

Intake berfungsi untuk pengambilan/penyadapan air baku. 

Bangunan ini merupakan saluran bercabang dua yang dilengkapi dengan 

bar screen (saringan kasar), berfungsi untuk mencegah masuknya 

sampah-sampah berukuran besar dan fine screen (saringan halus), 

berfungsi untuk mencegah masuknya kotoran-kotoran maupun sampah 

berukuran kecil yang terbawa arus sungai. Masing-masing saluran 

dilengkapi dengan pintu pengatur ketinggian air (sluice gate) dan 

penggerak elektromotor. Pemeriksaan maupun pembersihan saringan 

dilakukan secara periodik untuk menjaga kestabilan jumlah airmasuk. 

3. Raw Water Tank (RWT) / Tampungan AirTerbuka  
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Raw Water Tank merupakan bangunan yang dibangun 

setelah intake / pipa masuk yang terdiri dari dua unit (4 

sel). Setiap unit berdimensi 23,3 m x 20 m, tinggi± 5 m 

yang dilengkapi dengan dua buah pintu masuk, dua buah 

pintu keluar, pintu pengaturan ketinggian dan pintu bilas 

dua buah. Raw Water Tank berfungsi sebagai tempat 

pengendapan partikel-partikel kasar dan lumpur-lumpur 

yang terbawa dari sungai dengan sistem gravitasi. Waktu 

pengendapan (detention time) untuk air bakuyang akan 

diolah di penampungan air terbuka kurang dari 15 menit 

agar menghasilkan air baku dengan nilai kekeruhan yang 

lebih rendah. 

4. Clearator /Penjernihan 

Clearator berfungsi sebagai tempat pemisah antara flok yang 

bersifat sedimen dengan air bersih sebagai effluent (hasil olahan).Alat 

penjernihan air ini dilengkapi dengan pengaduk lambat dan selanjutnya 

dialirkan ke filter.Endapan flokulasi tersebut kemudian dibuang, sesuai 

dengan tingkat ketebalannya secara otomatis.Clearator berfungsi sebagai 

tempat pemisah antara flok yang bersifat sedimen dengan air bersih 

sebagai effluent (hasil dahan) dan selanjutnya dialirkan kefilter. 

5. Filter /Penyaring 
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Filter merupakan tempat berlangsungnya proses filtrasi, yaitu 

proses penyaringan flok-flok sangat kecil dan sangat ringan yang tidak 

tertahan (lolos) dari clearator. Selanjutnya dilakukan proses backwash, 

yaitu pencucian media filter dengan menggunakan sistem aliran balik 

dengan menggunakan air yang disuplai dari pompa reservoir. Proses 

inibertujuan  untuk  mengoptimalkan kembali fungsi filter 

6. Monitoring System (Sistem Pengawasan) 

Metode pengawasan selama proses pengolahan masing-masing unit 

oleh petugas dilakukan secara langsung juga dilakukan denga sistem 

pengawasan secara tidak langsung. Fasilitas ini dapat memperlihatkan 

secara langsung kondisi proses pengolahan dari ruang tertentu baik 

terhadap berbagai kuantitas, kualitas maupun kontinuitas olahan. Fasilitas 

ini didesain sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah pengawasan 

terhadap proses pengolahan air menurut standar dan ketentuan yang 

berlaku. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan fenomena yang akan diteliti yakni manajemen pelayanan air 

bersih di Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, adapun yang akan dilakukan untuk manajemen pelayanan air 

bersih sesuai Standar Operasional Presedur Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) perencanaan sambungan baru dan perluasan jaringan distribusi meliputi 

Mempersiapkan pekerjaan perencanaan sambungan baru dan perluasan jaringan 
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distribusi, Melaksanakan pekerjaan perencanaan sambungan baru dan perluasan 

jaringan distribusi di wilayah brownfield, Melakukan analisis dan evaluasi kondisi 

eksisting, Survei lapangan, Review perencanaan yang sudah ada, Perencanaan 

perluasan jaringan distribusi, perhitungan biaya dan jadwal pembangunan/ 

pemasangan baru, dan Menyusun pelaporan, maka peneliti mengangkat beberapa 

indikator menurut Atik dan Ratminto (2005), yaitu menyusun rencana, 

mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan 

pelayanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini. 
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Bagan Kerangka Pikir 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

D. Fokus Penelitian  

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan 

masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan 

dari masalah agar peneliti dengan mudah dalam pencarian data, maka lebih 

dahulu ditetapkan fokus penelitian yaitu manajemen pelayanan air bersih 

PDAM di Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. 

E. Dekskripsi Fokus Penelitian 

Dalam hal ini adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian yaitu : 

1. Manajemen pelayanan yanng merupakan suatu proses penerapan ilmu dan 

seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, 

Manajemen Pelayanan 

Terpenuhinya kebutuhan air bersih di wilayah 

Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo 

Mengimplementasikan Mengoordinasikan Menyelesaiakan Menyusun Rencana 
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mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi 

tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.  

2. Menyusun rencana merupakan tahap awal dalam sebuah kegiatan 

manajemen pelayanan, hasil dari peyusunan rencana tersebut akan dijadikan 

acuan bagi fungsi-fungsi manajemen pelayanan selanjutnya. 

3. Mengimplementasikan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

mengelolah dan melaksanakan segala bentuk program yang telah 

direncanakan. 

4. Menkoordinasikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak 

untuk saling memberikan informasi dan mengatur untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efisen.  

5. Menyelesaikan merupakan bentuk realisasi segala program atau aktivitas-

aktivitas seperti apa yang diharapkan dalam perencanaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan lokasi penelitian 

Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini selama 2 bulan 

terhitung mulai pada tanggal 27 April 219 sampai dengan 27 Juni 219  setelah 

seminar proposal dan penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian tantang 

data yang diperoleh dan dinyatakan dalam bentuk  kata-kata tertulis atau 

lisan yang disertai dengan gambar/foto  dari hasil wawancara peneliti dan 

informan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, (sebagai lawannya) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, teknik induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi, Sugiyono (2014). 

2. Tipe penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, 

keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 

menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan 

menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, 
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sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan 

antar dua keadaan atau lebih, perbedaan antar fakta yang ada serta 

pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya. 

C. Sumber Data 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan data 

Sekunder, yaitu: 

1. Data Primer yaitu  data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara yang 

dilakukan kepada narasumber yang berasal dari para pelaku yang terkait 

yatu informan. Informan adalah seseorang yang memberikan suatu informasi 

yang di butuhkan oleh peneliti tentang berbagai hal yang terjadi dilapangan. 

2. Data Sekunder yaitu agar kebutuhan hasil pada analisis dan pembahasan 

lebih maksimal, maka diperlukan data sekunder yang terkait dengan 

pengungkapan fenomena sosial dari penelitian ini khususnya yang 

berhubungan dengan manajemen pelayanan air bersih di Desa Maropokot 

Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

D. Informan penelitian 

Metode pengambilan Informan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik purpsive sampling artinya teknik penentuan sumber data 

mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan 

informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevean dengan fenomena 

penelitian. Misalnya peneliti ingin mengetahui tentang manajemen pelayanan 

air bersih PDAM di Desa Maropokot Kabupaten Nagekeo. Dalam penelitian 

ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi 
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sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.. Adapun informan yang di 

maksud dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Informan Penelitian 

No Nama Umur Jabatan/Pekerjaan 

1 Kornelis Menang 57 Tahun Kepala PDAM 

2. Siti Hanifah 37 Tahun Pegawai PDAM 

3. Petronela Rame 39 Tahun Sekretaris Desa 

4. Syamsul Bahri 57 Tahun Masyarakat 

5. Gunawan Laka 44 Tahun Masyarakat 

 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat kondisi dan 

realitas secara langsung dilapagan. Dengan teknik ini peneliti melakukan 

kunjungan langsung ke lokasi penelitian yang dijadikan peneliti sebagai 

basis penelitian yang berlokasi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.  

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan dan langsung (bertatap muka) dengan informan. 

Dengan tujuan mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam dan 

komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian, serta mencari tahu tentang 

permasalahan yang ada dilapangan. Wawancara mendalam dilakukan oleh 

peneliti kepada informan yang terpilih sebagai sebuah teknik untuk 
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mengumpulkan data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait 

dengan masalah yang di teliti agar peneliti dapat memperoleh data yang 

mendukung validalitas hasil penelitian yang terlaksana.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang diambil 

dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya yang 

berhubungan dengan objek penelitian dilokasi penelitian untuk melengkapi 

data tentang manajemen pengelolaan air bersih Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

dengan menggunakan model interaktif (interactive model). Dalam model 

interaktif ini terdapat tiga komponen analisis utama yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang didapatkan dilapanganjumlahnya telah menumpuk oleh 

sebab itu, seharusnya secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan 

makin lama peneliti berada dilokasi, maka kuantitas data semakin banyak 

dan kompleks. Selain itu perlu secepatnya dilakukan analisis data 

mengunakan  reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memisahkan 

hal yang penting, memfokuskan pada hal yang pokok dari topik dan model 

serta mebuang yang tidak perlu. 
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2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data merupakan suatu informasi yang memungkinkan 

kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya 

makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami. 

3. Conclusion Drawing dan Verification (Penarikan Kesimpulan dan 

Verifikasi). 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara serta dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang 

kredibel yang berhubungan dengan fenomena judul tersebut. Pengabsahan data 

dilakukan dengan teknik trigulasi. Sugiyono (2014) membagi triangulasi 

kedalam tiga macam, yaitu: 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil 
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pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya 

peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. 

Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar 

karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawacara di pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data 

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil 

uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum PDAM Kabupaten Nagekeo 

Kabupaten Nagekeo pada mulanya merupakan Kabupaten Ngada yang 

kemudian dimekarkan kemudian terbentuk Kabupaten Nagekeo berdasarkan 

UUD No. 2 Tahun 2007. Peresmian Kabupaten Nagekeo terlaksana pada 

tanggal 22 Mei tahun 2007 oleh pejabat Mendagri Widodo A.S dan Drs. 

Elias Djo. Luas wilayah Nagekeo sebesar 1.416,96 Km
2 

dan berpenduduk 

161.285 jiwa saat itu(per 2018-data BPS Kab Nagekeo). Secara Geografis 

Kabupaten Nagekeo terletak pada koordinat 121°.10’.10.48-121°24’.4 Bujur 

Timur dan 8°.26’15’-8°40’0 Lintang Selatan. 

PDAM Kabupaten Nagekeo masih bekerjasama dengan Kabupaten 

Ngada yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada 

Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada, Dalam pelaksanaan operasinya saat ini 

PDAM dipimpin oleh satu orang Direktur yang di bantu oleh 2 kepala 

bagian, yaitu kepala bagian Teknik dan kepala bagian administrasi dan 

keuangan, jumlah total personil PDAM saat ini adalah 36 orang. 

Berikut ini merupakan Visi dan Misi dari PDAM Kabupaten Nagekeo: 

Visi : Pelayanan Prima Sehat dan Mandiri 

Misi 

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan 
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- Meningkatkan efisiensi dan penagihan 

- Menurunkan Kehilangan air 

- Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan 

- Memberikan Kontribusi dalam Pembangunan 

Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan strategi, sasaran utama 

dan program yang diperlukan sesuai dengan posisi perusahaan saat ini untuk 

mewujudkan Misi Utama PDAM perusahaan. 

Jumlah pelanggan pada PDAM Kabupaten Nagekeo setiap tahunnya 

berfariasi, berikut ini merupakan data hasil rekapitulasi pelanggan PDAM 

Kabupaten Nagekeo dari tahun 2014-2018 seperti yang tercantum pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.1  

Rekapitulasi Pelanggan PDAM Kabupaten Nagekeo 

No Tahun Jumlah Pelanggan 

1 2014 4891 

2 2015 5007 

3 2016 5524 

4 2017 4752 

5 2018 4967 

Sumber : Data dari PDAM Tirta Meulaboh 

Berdasarkan data di atas menunjukkan adanya penurunan pelanggan 

semenjak 2 tahun terakhir, pada tahun 2014-2016 pelanggan PDAM 

Kabupaten Nagekeo terus meningkat, untuk tahun 2017-2018 adanya 

penurunan pelanggan PDAM Kabupaten Nagekeo. 
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2. Gamabaran Umum Desa Maropokot 

a. Sejarah Terbentuknya Desa Maropokot 

Desa Maropokot terletak di daerah pesisir yang terdiri dari kawasan 

laut dan darat. Desa Maropokot juga merupakan desa pemekaran dari 

Desa Mbay I, pada tahun 1992, Desa Mbay I mekar menjadi 2 (dua) 

wilayah menjadi Desa Mbay I dan Desa Mbay II, dan Dusun Maropokot 

saat itu bergabung dalam wilayah adminitrasi Desa Mbay II. Hingga 

akhirnya pada tahun 1996. 

Secara termologis kata Maropokot berasal dari bahasa Mbay yang 

merupakan perpaduan dua suku kata yang menjelaskan tentang tempat 

dan alat tertentu yang berhubungan dengan akrivitas menangkap ikan. 

Kedua kata terseb  ut adalah “Maro” yang berarti tempat singgahan untuk 

menyimpan bekal, pakaian ataupun apa saja untuk kebutuhan melaut dan 

“Pokot” yang berarti pukat atau jala ikan. Jadi kata Maropokot dalam 

konteks semantiknya tidak merujuk kepada artinya yang pejoratif 

(berhubungan) tertentu tetapi merupakan dua suku yang di gabungkan 

atas pertimbangan keindahan linguistik. 

Sebagai sebuah Desa pemekaran wilayah adminitrasi Desa 

Maropokot memiliki luas wilayah 1.002 Ha, terdiri atas 4 wilayah Dusun 

dan 17 RT. Dari ke empat Dusun yang ada di Desa Maropokot, Dusun III 

memiliki luas areal terbesar, dan Dusun I dengan luas areal terkecil. 
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b. Letak dan Batas-batas Wilayah 

Desa Maropokot terletak di bagian Utara ibukota Kecamatan 

Aesesa. Secara geografis, desa Maropokot memiliki batas-batas wilayah 

adminitrasi sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Danga 

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nangadhero 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tonggurambang 

c. Aspek Demografis 

Jumlah penduduk di Desa Maropokot yang merupakan tempat 

penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah 1.806  jiwa yang terdiri dari 

374 kepala keluarga,yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-

laki sejumlah 920 jiwa dan perempuan 886 jiwa. Penduduk Desa 

Maropokot menunjukan angka yang luamayan besar. Berikut merupakan 

pembagian jumlah penduduk : 

Tabel  4.2 

Jumlah Penduduk Desa Maropokot 

NO Orang Tua dan Anak 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
LK PR 

1. Orang Tua 374 285 659 

2. Anak 534 609 1.143 

Jumlah Penduduk 908 894 1.802 

  Data Skunder : Monografi Desa Maropokot  2019 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui, bahwa penduduk yang 

berdomisili di Desa Maropokot lebih banyak di huni oleh kaum laki-laki 

di bandingkan dengan perempuan dan juga penduduk desa maropokot 

sebagian besar di huni oleh anak-anak. 
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d. Aspek Pendidikan 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam memajukan sebuah 

pemerintahan menjadikan masayarakat tidak mengalami keterbelakangan 

intelektual. Sebagaimana Desa Maropokot  yang di sokong oleh ekonomi 

yang kurang mapan, maka banyak dari pendududknya yang 

pendidikannya kurang memadai dan sebagian besar memilih untuk 

langsung bekerja. Hal ini dapat dilihat dari data berikut  

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin 

LK PR 

1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 24 25 

2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play Group 20 21 

3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 4 4 

4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 198 199 

5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 53 74 

6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD 45 57 

7. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP/SLTA 54 39 

8. Perguruan Tinggi/Akademik 37 32 

9. Tamat SMA 93 94 

10. Tamat SMP 76 64 

11. Tamat SD 263 270 

Jumlah 867 879 

Data Skunder : Monografi Desa Maropokot 2019 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa penduduk di Desa 

Maropokot yang mampu menempuh tingkat pendidikan tinggi cukup 

besar. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan cukup diperhatikan. Dan penduduk tamat SMA memiliki 

jumlah yang cukup tinggi yaitu 187 orang. Namun masih ada sebagian 

masyarakat yang memilih langsung bekerja untuk turun melaut 

membantu orang tuanya sejak umur masih 8 tahun sehingga mereka lupa 

pendidikannya. 

e. Aspek perekonomian Desa Maropokot 

Disini terjadi interaksi antar etnis maupun agama dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Berikut tabel mata pencaharian penduduk di Desa 

Maropokot. 

Tabel 4.4 

Mata Pencaharian Penduduk 

No Mata Pencarian Jumlah 

1. Petani 585 

2. Nelayan 156 

3. Pegawai Negri Sipil 33 

4. Karyawan Swasta 20 

5. Wiraswasta 103 

6. TNI/POLRI 2 

7. Bidan Swasta 3 

8. Pensiun 13 

9. Sopir 10 

10. Buruh Tani 94 

Jumlah 1019 

                      Data Skunder: Monografi Desa Maropokot 2019 
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Berdasarkantabel 4.3 dapat di lihat bahwa penduduk di desa 

maropokot sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai 

nelayan dan petani. 

f. Penduduk yang menggunakan air berdasarkan KK 

Air merupakan aspek yang sangat penting dalam memenuhi 

kebutuhan penduduk, oleh karena itu penduduk desa Maropookot hanya 

menggunakan air PDAM dan sumur. Untuk penggunaan air sumur hanya 

dikonsumsi oleh penduduk yang di daerah persawahan dan penggunaan 

air PDAM dikonsumsi di daerah pesisir hal ini dikarenakan air didaerah 

pesisir mengandung zat garam yang cukup tinggi sehingga tidak bisa 

dikonsumsi. 

Tabel 4.4 

Penduduk yang Menggunakan Air Berdasarkan KK 

No Penggunaan air Jumlah KK 

1 Menggunakan Air Sumur 253 

2 Menggunakan Air PDAM 121 

 Jumlah 374 

Berdasarkan tabel 4.5 bahwa penduduk desa Maropokot yang 

mengunakan air yang paling banyak adalah yang menggunkan air sumur. 
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B. Manajemen Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) di Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. 

Pelayanan distribusi air bersih merupakan salah satu jenis pelayanan 

yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum Nagekeo. Jenis-jenis pelayanan 

yang lainnya yang ada di PDAM Nagekeo adalah: pelayanan pemasangan 

sambungan baru, pelayanan pembacaan meter, pelayanan pindah meter air atau 

pelayanan ganti meter baru, pelayanan penagihan rekening pelanggan, 

pelayanan perbaikan terhadap kerusakan, pelayanan menanggapi dan 

menyelesaikan keluhan  pelanggan serta pelayanan uji laboratorium kualitas 

air. Manajemen Pelayanan PDAM terhadap kebutuhan air bersih atau dalam 

hal ini air minum di Desa Maropokot guna meningkatkan taraf sehat 

masyarakat. Dalam deskripsi hasil penelitian ini akan dibahas sesuai dengan 

fokus penelitiaan yang akan disesuaikan dengan beberapa indikator manajmen 

pelayanan menurut Atik dan Ratminto (2005), yaitu menyusun rencana, 

mengimplementasikan rencana, menkoordinasikan dan menyelesaikan 

pelayanan. Di bawah ini adalah hasil penelitiannya: 

1. Penyusunan Rencana 

Penyusunan rencana merupakan tahap awal dalam sebuah kegiatan 

manajemen pelayanan, hasil dari peyusunan rencana tersebut akan dijadikan 

acuan bagi fungsi-fungsi manajemen pelayanan selanjutnya. Perencanaan 

yang dilakukan oleh pengelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Nagekeo telah dilaksanakan, 

namun belum maksimal. Tetapi dalam pelaksanaan penyusunan 
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perencanaan dilakukan rutin setiap akhir tahun untuk membahas berbagai 

keperluan terkait penyediaan air bersih. Seperti dengan hasil wawancara 

dengan salah satu informan yang merupakan staf di kantor PDAM Nagekeo, 

bahwa : 

“Perencanaan itu kita adakan setiap akhir tahun, jadi nanti ketika awal 

tahun kita sudah bisa mengajukaan perencanaan. Nanti di dalam 

perencanaan itu memuat perencanaan SDM, perencanaan anggaran, 

perencanaan cara atau metode, perencanaan penyaluran ke masyarakat 

atau pemasaran, ada juga perencanaan alat sekaligus mesinnya”. 

(Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 2 Juni 2019). 

 

Pernyataan tesebut diperkuat informan yang merupakan Kepala 

PDAM Kabupaten Nagekeo yang menyatakan bahwa : 

“Untuk perencanaan akan kita adakan setiap periode akhir tahun 

terkait dana, sumber saya manusianya, metodenya, peralatan dan 

mesin-mesin, pemasarannya atau penyaluran ke masyarakatnya. Apa-

apa saja yang dibutuhkan khususnya untuk penyediaan air bersih 

biasanya”. (Hasil wawancara dengan KM pada tanggal 30 Apil 2019). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan 

bahwa  penyusunan rencana yang dilakukan oleh pengelola Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nagekeo dalam hal pelayanan air 

bersih dilakukan setiap akhir tahun. Penyusunan tersebut meliputi 

perencanaan SDM dilakukan dengan menempatkan karyawan sesuai dengan 

keahlianny, anggaran, metode, mesin, pemasaran, peralatan yang dilakukan 

rutin setiap akhir tahun untuk membahas berbagai keperluan terkait 

penyediaan air bersih.  

Perencanaan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan jumlah 

kebutuhan dengan jumlah anggaran yang ada. Tetapi masih ada 

permasalahan terkait dana khusus pembesaran jaringan perpipaan. Alokasi 
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dana belum terpenuhi karena jumlah pelanggan lebih tinggi daripada 

jaringan perpipaan untuk penyediaan air bersih. Hal tersebut sesuai hasil 

wawancara dengan informan berikut ini: 

 “Sudah sesuai perencanaan awal, tapi ada permasalahan terkait dana 

khusus untuk pembesaran jaringan. Pembesaran itu kita gunakan 

untuk pemenuhan penyediaan air bersih untuk pelanggan yang belum 

terlayani 24 jam dan kita itu selalu menyesuaikan jumlah kebutuhan 

yang kita perlukan dengan anggaran yang ada. Tapi kita masih ada 

masalah terkait anggaran untuk pembesaran jaringan”. (Hasil 

wawancara dengan KM pada tanggal 30 April 2019). 

 

Berdasrakan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa Perencanaan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan jumlah 

kebutuhan dengan jumlah anggaran yang ada. Pembesaran itu kita gunakan 

untuk pemenuhan penyediaan air bersih untuk pelanggan yang belum 

terlayani 24 jam dan kita itu selalu menyesuaikan jumlah kebutuhan yang 

kita perlukan dengan anggaran yang ada. Tetapi masih ada permasalahan 

terkait dana khusus pembesaran jaringan perpipaan. 

Perencanaan alat dan bahan PDAM Kabupaten Nagekeo dalam 

penyediaan air bersih yaitu dengan membuat rencana alat apa yang 

dibutuhkan, kemudian diajukan kepada direksi, setelah direksi mensetujui 

untuk diadakan pembelian dan apabila alat atau bahan tersebut segera 

dibutuhkan untuk perbaikan jaringan pihak PDAM akan segera melakukan 

pekerja tersebut. seperti yang diungkapkan salah satu informan, bahwa : 

“Perencanaan alat dan bahan seperti pipa, mesin teknis, serta 

asesorisnya dan lainya kita rancang kebutahan apa yang kita perlukan, 

kita ajukan ke direksi dan setelah direksi mempersetujui untuk 

diadakan pembelian. Untuk saat ini peralatan penyediaan air bersih 

sudah lengkap, tapi kita masih ada kendala di alat untuk mendeteksi 

kehilangan air. Misalnya pada sistem jaringan distribusi DMA masih 
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20% dari 16 cabang”. (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 2 

Juni 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas penelti menyimpulkan bahwa 

Peralatan PDAM Kabupaten Nagekeo dalam penyediaan air bersih sudah 

lengkap sesuai kebutuhan, tetapi masih terdapat kendala yaitu minimnya alat 

untuk mendeteksi kehilangan air (kebocoran) seperti Leak Detector, Metal 

detector, WM tester, serta sistem jaringan distribusi DMA (Distric Metered 

Area) yang baru mencapai 20% dari beberapa cabang di wilayah Nagekeo. 

Seperti yang diugkapkan informan bahwa :  

“Untuk metode penyediaan air bersih itu pasti ada, itu ada 14 metode 

dari pengadaan sumber air baku, pembenahan sarana dan prasarana 

broncaptering, sampai alat deteksi kehilangan dan sarana penunjang 

kerja teknik. Metodenya tertulis dibuku ini (sambil menunjukkan buku 

bussines plan PDAM Kab. Nagekeo tahun 2015-2019). Disitu tertera 

ada 14 metode atau cara kerja yang kita gunakan untuk menyediakan 

air bersih”. (Hasil wawancara dengan KM pada tanggal 30 April 

2019). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dismpukan bahwa 

perencanaan metode atau cara kerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Nagekeo dalam menyediakan air bersih mempunyai berbagai cara 

kerja yang tertera 14 metode atau cara kerja guna untuk memaksimalkan 

penyediaan air bersih yaitu mulai dari pengadaan sumber air baku, 

pembenahan sarana dan prasarana broncaptering, penghijauan sumber mata 

air, pembuatan as built drawing, pemasangan jaringan pipa transmisi 

distribusi, pembesaran jaringan pipa transmisi distribusi, penggantian 

jaringan transmisi distribusi, pembuatan pengaman jaringan pipa, 

penyempurnaan sistem jaringan perpipaan, penggantian meter pelanggan, 

penggantian jaringan pipa dinas, pembentukan DMA dan step test, inspeksi 
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jaringan dan sambungan liar/bekas pelanggan, dan yang terakhir pengadaan 

alat deteksi kehilangan air dan sarana penunjang kerja teknik.  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nagekeo dalam 

penyaluran air bersih ke masyarakat masih terdapat masalah terkait air yang 

belum mengalir 24 jam, air mati, air keruh, bahkan kebocoran sering terjadi. 

Pihak PDAM hanya sebatas mengetahui masalah tersebut, untuk 

menganalisis serta memperesentasekan hal tersebut belum dilakukan sampai 

saat ini. Seperti hasil wawancara dari informan beriku ini : 

“Untuk menganalisis dan untuk presentasenya itu belum ada, jadi dari 

hubungan langganan cuma mengetahui keluhan apa saja dari 

pelanggan setelah itu kita adakan perbaikan dan untuk saat ini 

kapasitas sudah memenuhi, tapi ada berapa wilayah yang belum 24 

jam, disebabkan karena ada beberapa faktor dari sisi makro itu suplai 

dinamonya tidak imbang”. (Hasil wawancara dengan KM pada 

tanggal 30 April 2019).  

Berdasarkan wawancara tersebut terdapat keluhan-keluhan dari 

pelanggan terkait penyediaan air bersih. Padahal kapasitas sumber air bersih 

di wilayah Nagekeo sudah mencukupi kebutuhan pelanggan, tetapi bukan 

hal tersebut yang mengakibatkan pelanggan tidak mendapatkan air 24 jam 

melainkan disebabkan karena faktor lain yaitu tidak imbangnya jumlah 

pelanggan dengan jaringan distribusi yang ada. Pelanggan yang tidak 

terlayani selama 24 jam dikarenakan jaringan distribusi dengan jumlah 

pelanggan tidak imbang. Upaya PDAM dalam menangani hal tersebut yaitu 

dengan mengadakan pembesaran jaringan, dan penanganan tersebut 

membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun dari direksi.  
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2. Pengimlementasian 

Implementasi disini yang dimaksud adalah kemampuan PDAM 

Nagekeo dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan. 

Hal ini berarti PDAM Nagekeo harus memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada. Sebagai salah satu instansi publik, PDAM 

Nagekeo berusaha untuk membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih. PDAM bertugas untuk mengelola potensi air bersih 

yang ada untuk didistribusikan kepada semua pelanggannya. Karena air 

merupakan kebutuhan vital manusia, maka distribusi air bersih tersebut 

harus dilakukan sebaik dan seadil mungkiin sehingga bisa merata dan bisa 

dinikmati oleh semua pelanggan PDAM. 

Manajemen dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

melalui orang lain. Manajemen dapat diartikan pula sebagai proses dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk 

mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa ada beberapa cara yang ditempuh oleh PDAM dalam mencapai 

tujuan. Berikut ini merupakan petikan wawancara denga pihak yang terkait. 

mengatakan bahwa: 

“Saya selaku direktur PDAM, selalu mengingatkan  kepada karyawan 

bahwa tujuan kami disini adalah untuk memberikan pelayanan yang 

prima sesuai dengan visi dan misi dari  PDAM, cara yang dapat 

ditempuh yaitu melalui merencanakan bahwasanya PDAM ini 

mempunyai perencanaan yaitu untuk membuat pelayanan yang prima 

disegala hal terkait masalah PDAM, kemudian PDAM ini terorganisir 

segala bidang sesuatu telah ditempati oleh orang-orang yang ahli 

dibidangnya sehingga mempermudah jalannya roda perusahaan ini, 

pengawasan yaitu kami mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan 

sehingga dengan adanya pengawasan maka akan menciptakannya 
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Pelayanan yang optimal sesuai dengan visi dari PDAM yaitu untuk 

memberikan pelayanan yang prima” (Hasil wawancara dengan KM 

pada tanggal 30 April 2019). 

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa PDAM Nagekeo telah menerapkan Planing, Organizing, Actuating, 

Controling, artinya proses kegiatan manajemen PDAM telah diterapkan 

dengan tujuan akhir yaitu mencapai tujuan dari pada visi dan misi PDAM. 

Program pemerintah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat akan 

air bersih terus dicanangkan setiap tahun penganggaran dengan pemasangan 

saluran baru dan meteran gratis, yang dikelola langsung oleh PDAM 

ataupun melalui proposal Desa. khususnya di Desa Maropokot dapat dilihat 

dari antusias masyarakat untuk dapat menikmati air bersih dari tahun 2002 

sampai tahun 2019 sangatlah meningkat berkat program pemasangan 

meteran air gratis dan berbayar, yang dikelolah Desa bekerjasama dengan 

PDAM. Sebagaiman hasil wawancar berikut ini : 

“Dari data yang tercantum di Pemerintahan Desa Maropokot pada 

tahun 2017 terdapat 121 Kepala Keluarga yang sudah mendapat 

meteran air bersih PDAM.  Masyarakat yang telah mendapat meteran 

air bersih diwajibkan untuk membayar iuran beban pemakaian setiap 

bulan (waktu pembayaran diawal bulan, tanggal 01 s/d 7) apabila 

lewat dari tanggal yang tersebut maka akan dikenakan denda sesuai 

ketetapan PDAM. Jika pengguna meteran tidak membayar iuran 

selama dua bulan berturut, maka PDAM akan melakukan tindakan 

penyegelan meteran”. (Hasil Wawancara degan PR pada tanggal 10 

Juni 2019). 

Pelayanan merupakan bagian dari pada manajemen, karena tujuan 

akhir dari pada manajemen adalah untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan, khususnya untuk PDAM Nagekeo cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan salah satunya adalah dalam bentuk implementasi, karena 
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sesuai dengan visinya yaitu pelayanan yang prima. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dilapangan dengan mewawancarai informan 

sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pihak dari PDAM Nagekeo telah 

melaksanakan pelayanan seoptimal mungkin. Sesuai dengan hasil 

wawancara sebagai berikut : 

 “Kami telah memberikan pelayanan semampu kami semaksimal 

mungkin, tetapi walaupun ada sedikit kesana-kesini kekurangan itu 

wajar, karena semua perusahan juga memiliki kekurangan tidak 100% 

pelayanan bisa diterapkan sepenuhnya tentunya masih ada sedikit 

kekurangan. PDAM Nagekeo tentunya telah memberikan pelayanan 

seoptimal mungkin, namun kami akui masih adanya sedikit gannguan 

yang menyebabkan pelanggan kurang puas, seperti air yang keluar 

sewaktu-waktu keruh, air mati, tapi kami sedang berupaya untuk 

mencegah hal tersebut terjadi lagi”. (Hasil wawancara dengan SH 

pada tanggal 2 Juni 2019) 

Berdasarkan petikan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan telah diberikan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi 

masih ada sedikit kekurangan yang menyebabkan kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan menjadi berkurang, adapun pihak terkait telah berupaya 

untuk mencegah dan memperbaiki kekurangan sehingga pelayanan yang 

diberikan dapat dirasakan oleh pelanggan secara optimal. Direktur PDAM 

Kabupaten Nagekeo mengatakan bahwa: 

“Saya selaku direktur PDAM Nagekeo, selalu mengingatkan kepada 

karyawan bahwa tujuan kami disini adalah untuk memberikan 

pelayanan yang prima sesuai dengan visi dan misi dari PDAM, cara 

yang dapat ditempuh yaitu melalui merencanakan bahwasanya PDAM 

ini mempunyai perencanaan yaitu untuk membuat pelayanan yang 

prima disegala hal terkait masalah PDAM, kemudian PDAM ini 

terorganisir segala bidang sesuatu telah ditempati oleh orang-orang 

yang ahli dibidangnya sehingga mempermudah jalannya roda 

perusahaan ini, pengawasan yaitu kami mengawasi setiap kegiatan 

yang dilakukan sehingga dengan adanya pengawasan maka akan 

menciptakannya Pelayanan yang optimal sesuai dengan visi dari 
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PDAM ini yaitu untuk memberikan pelayanan yang prima” (Hasil 

wawancara dengan KM pada tanggal 30 April 2019). 
 

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa PDAM Tirta Meulaboh telah menerapkan Planing, Organizing, 

Actuating, Controling, artinya proses kegiatan manajemen PDAM telah 

diterapkan dengan tujuan akhir yaitu mencapai tujuan dari pada visi dan 

misi. Pengimplementasian digunakan untuk segala komponen yang 

berkaitan dengan manajemen PDAM Nagekeo dalam menyediakan air 

bersih, agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan porsi 

masing-masing, sehingga tujuan perusahaan agar tercapai.   

Pelayanan air bersih dilakukan oleh pihak PDAM berjalan kurang 

baik. Sesuai dengan perencanaan bahwa pihak PDAM melakukan 

pengawasan dengan kunjungan ke setiap Desa dalam jangka waktu 2 bulan 

sekali dengan 2 orang petugas dari PDAM. Namun di Desa Maropokot 

pengawasan ini berjalan kurang baik karena dilakukan hanya dua kali 

selama kegiatan pemeriksaan saluran pipa primer dan pemeliharaan meteran 

air dalam setahun, dan petugas hanya satu orang.  

3. Menkoordinasikan 

Dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktifitas menyusun suatu 

kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan pelayanan air bersih 

dengan jalan membagi dan mengelompokkan perencanaan yang harus 

dilakukan serta menempatkan dan menyusun jalinan hubungan kerja. 

koordinasi mempunyai arti yang sangat penting bagi proses kegiatan 

manajemen, karena adanya penkoordinasian rencana kegiatan atau program 
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yang direncanakan  menjadi mudah terlaksana. sistem koordinasi pelayanan 

air bersih pada PDAM Nagekeo yaitu dengan menempatkan petugas-

petugas lapangan di setiap desa.  

Interaksi meurpakan proses atau kegiatan yang selalu dilakukan oleh 

karyawan PDAM dengan pelanggan PDAM. Interaksi yang baik tidak 

terlepas dari pada bagaimana komunikasi yang baik dari pihak PDAM 

dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

peneliti lakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

komunikasi antara karyawan dengan pelanggan PDAM. Berikut ini 

merupakan petikan wawancara denga pihak yang terkait. Direktur PDAM 

Nagekeo mengatakan bahwa : 

“saya selalu mengingatkan kepada rekan kerja saya untuk ramah 

terhadap pelanggan, dengan cara tegur, sapa, senyum, dengan begitu 

akan membuat pelanggan menjadi ramah, baru mulai komunikasi 

yang baik dan sopan, karena kepuasan pelanggan adalah nilai 

sempurna bagi kami” (Hasil wawancara dengan KM pada tanggal 30 

April 2019) 

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa hubungan komunikasi yang baik awali dari tegur, senyum, sapa, 

dengan begitu segala keinginan dan keluhan dari pelanggan dapat 

sampaikan degan baik karena komunikasi yang disampaikan jelas. 

Penyedia layanan dalam hal ini pihak Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) untuk membantu para pengguna layanan dan merespon permintaan 

mereka dengan cepat dan segera. Kecepatan sikap dari petugas dalam 

memberikan pelayanan merupakan sikap tanggap pegawai. Tanggap dalam 

penelitian ini adalah sikap cepat merespon dan melayani pengguna layanan. 
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Tanggap disini difokuskan pada sikap cepat pegawai Perusahaan Daerah 

Aim Minum Kabupaten Nagekeo dalam menanggapi kebutuhan serta 

keluhan pengguna layanan. Seperti yang disampaikan informan bahwaa : 

“kami selalu berusaha yang terbaik dalam menangani masalah seperti 

keluhan pelaggan. Seperti saat ada kasus kekurangan air bersih disuat 

daerah. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan 

berusaha berkomunikasi dengan warga setempat dan meminta mereka 

bekerjasama agar masalah cepat teratasi. Karena sebenarnya yang bisa 

membuat masalah cepat terselasaikan adalah komunikasi yang baik 

antara pegawai dan pelanggan.” (Hasil wawancara dengan SH pada 

tanggal 2 Juni 2019). 

Dari hasi wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Nagekeo dapat menyelesaikan keluhan yang 

disampaikan pelanggan. Dapat berkomunikasi dengan baik dalam 

menyelesaikan masalah dan berusaha memperbaiki masalah-masalah yang 

dihadapi pelanggan. Namun hal tersebut bertentangan dengan tanggapan 

pelanggan yang merasakan langsung masalah yang dihadapi. Seperti yang 

disampaikan informan berikut : 

“dalam pelayanan di loket ada yang melayaninya dengan cepat ada 

juga yang lama. Dalam pelayanan keluhan kadang mereka kurang 

merespon misalnya ada yang mengeluhkan tentang air yang mengalir 

kecil dan terkadang kotor. Mereka hanya bilang iya tapi tidak 

diperbaiki. Jadi kadang saya suka kesal sendiri  karena saya butuh air 

sehari-hari untuk masak kalau airnya kotor terpaksa saya membeli air 

mineral untuk masak.” (Hasil wawancara dengan SB pada tanggal 20 

Juni 2019). 

 

Hal serupa disampaikan juga oleh informan mengatakan bahwa : 

 

“menurut saya pelayanan diloket cukup lama untuk saya yang sibuk 

jadi apa-apa saya pengennya cepet aja gitu. Kalau pelayanan dalam 

hal keluhan kurang direspon dengan baik. Waktu itu saya pernah 

mengeluhkan tentang air yang mati berhari-hari namun kurang 

direspon dengan baik. Air mata beberapa menit tidak masalah buat 

saya namun kalau lebih dari sehari saya bisa repot apalagi punya anak 
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dan jualan jadi sayabutuh air lebih banyak dari rumah rumah yang 

lain.” ( Hasil wawancara dengan GL pada tanggal 20 Juni 2019). 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketanggapan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mengatasi keluhan yang 

disampaikan tidak direspon dengan baik atau kurang maksimal. Koordinasi 

untuk pelayanan dalam keluhan menurut saya masih kurang tanggap karena 

PDAM menyediaka call center yang fumgsinya untuk menyampaikan 

keluahan tetapi call centernya kadang tidak  berfungsi. Tidak ada yang 

merespon kalau nelpon call centernya. Desa Maropokot dalam 

penkoordinasian terdapat kerjasama yang baik antara pihak PDAM dengan 

Petugas lapangan. Petugas lapangan selalu menyampaikan keluhan 

pelanggan ke atas (kantor PDAM) tentang keterhambatan pasokan air 

bersih. namun sayang, petugas lapangan hanya satu orang sehingga 

pelayanan umum di lapangan terhadap keluhan pelanggan sangat sulit untuk 

dipenuhi. Dan pihak PDAM Nnagekeo tidak menyiapkan tim khusus  untuk 

mengantisipasi pemenuhan kepuasan keluhan pelanggan.  

Koordinasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nagekeo dalam 

menyediakan air bersih tertuang dalam struktur organisasi. Pernyataan 

tersebut didukung, Kabag Produksi, Kabag Peralatan, dan Seksi Teknis. 

Mereka menyatakan pendapat yang sama bahwa terdapat struktur organisasi 

penyediaan air bersih. Bagian-bagian yang terdapat pada struktur organisasi 

penyediaan air bersih berdasarkan hasil wawancara berikut :  

“Tugas dan tanggungjawab pegawai sudah dilaksanakan dengan baik, 

tapi tidak semua berjalan mulus, pastilah ada kekurangan dimana 

pegawai kadang tidak teliti, itu juga sering terjadi hambatan dalam 
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organisasi ya itu komunikasi yang kurang lancar intinya hambatan 

sesama pegawai, biasanya karena kesibukan masing-masing jadi 

koordinasinya itu kurang namun ada pelaksana tentunya ya, jadi 

struktur teratas itu ada Bupati, dibawahnya ada Dewan Pengawas, 

kemudian bawahnya Direktur Utama membawahi Direktur Bidang 

Administrasi dan Direktur Bidang Teknik dan sejauh ini pembagian 

kerjanya kita sesuaikan dengan kemampuan pegawai, kan disini 

mayoritas masih lulusan SMA ya jadi biasanya pihak PDAM itu 

memberikan pelatihan khusus untuk para pegawai yang sudah 

mendapatkan jabatan serta diadakan sosialisasi atau pertemuan rutin 

untuk semua pegawai PDAM Biasanya dilaksanakan akhir bulan”. 

(Hasil wawancara dengan KM pada tanggal 30 April 2019).  

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpukan bahwa 

pembagian kerja dalam struktur organisasi penyediaan air bersih di 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nagekeo tersebut disesuaikan 

dengan kemampuan para pegawai. Mayoritas para pegawai PDAM Nagekeo 

yaitu lulusan SMA, sehingga pihak PDAM akan mengadakan pelatihan 

untuk para pegawai yang sudah mendapatkan jabatan tersebut dan 

mengadakan sosialisasi atau pertemuan rutin merupakan upaya yang 

dilakukan PDAM Nagekeo dalam mengatasi hambatan koordinasi. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan setiap akhir bulan, yang dihadiri oleh semua pegawai 

di PDAM Kabupaten Nagekeo. Pembagian kerja di PDAM sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya di struktur organisasi sudah dilaksanakan 

dengan baik, tetapi ada beberapa pegawai yang kadang masih kurang teliti 

dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan masalah yang 

seharusnya tidak terjadi. 
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4. Penyelesaian  

Dalam sistem organisasi pasti butuh sebuah penyelesaian terhadap apa 

yang telah diimplementasikan dan dilaporkan berdasarkan perencanaan 

yang telah disusun, pada setiap akhir tahun. Peneyelesaian tersebut dalam 

bentuk evaluasi tindak kerja dan akan menjadi proyeksi jangka pendek, 

menengah dan panjang. Melakukan evaluasi di dalam suatu organisasi 

memang sangat penting, karena dengan evaluasi maka dapat mengetahui 

hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Apakah yang dilakukan sudah berjalan 

maksimal atau belum? Apakah tujuan dan sasaran telah tercapai? Oleh 

sebab itu untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah 

dilakukan oleh PDAM dan Petugas lapangan melakukan pertemuan evaluasi  

ketersediaan air bersih, yang dilaksanakan setelah dilakukan seluruh 

pemeriksaan dan pengawasan selama satu tahun penganggaran . Evaluasi 

dilaksanakan selama satu hari dengan membahas secara keseluruhan 

pelaksanaan pelayanan air bersi sudah berjalan maksimal atau belum.  

Penyelesaian dimaksud adalah kemampuan pihak Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) dalam memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. Kemampuan pihak Perusahaan Daerah Air 

Minum dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan sangat akurat 

dan memuaskan diharapkan oleh pengguna layanan dapat dilaksanakan 

dengan baik sehingga pengguna layanan dapat merasakan kepuasan. 

Kemampuan pegawai dalam hal memenuhi kebutuha pelanggan. 



55 
 

Tujuan utama dari setiap perusahaan adalah memberikan kepuasan 

bagi setiap pelanggan dengan cara memerhatikan dan meningkatkan 

pelayanan, sehingga timbul kepuasan bagi pelanggan atau konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan dengan 

mewawancarai informan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa ada 

beberapa langkah dalam memberikan Kepuasan Pelanggan. Sesuai dengan 

hasil wawancara sebagai berikut: 

 “Langkah yang pertama adalah membekali pengetahuan para SDM 

yang bekerja ditempat ini, supaya dengan adanya ilmu kemudian 

timbullah skill atau kemampuan, sehingga setiap karyawan bias 

bekerja di posisi yang tetap sesuai pada struktur, sehingga dengan 

Skill tersebut dapat melayani masyarakat sebagai pengguna jasa 

PDAM, langkah yang kedua adalah dengan memberikan pelayanan 

yang semaksimal mungkin sehingga dapat memuaskan pelanggan, 

selanjutnya yaitu petugas PDAM turun kelapangan langsung untuk 

mengecek meteran” (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 2 Juni 

2019). 

 

Berdasarakan petikan hasil wawancara di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam 

meningkatkan kepuasan pelanggan antara lain yaitu dengan membekali 

SDM atau karyawan dengan pengetahuan sehingga dengan hal tersebut 

menumbuhkan kemampuan atau Skill dari setiap karyawan, langkah kedua 

adalah melakukan kegiatan pemeliharaan sehingga dengan kegiatan tersebut 

pelanggan dapat menikmati jasa yang diberikan oleh PDAM Nagekeo. 

Kemampuan disini diartikan sebagai kapasitas pegawai untuk 

melakukan tugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan 

atau penumpang agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan 

secara efektif, ketelitian pegawai, pelayanan tanpa memandang status sosial. 
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sehingga pengguna layanan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 

oleh pegawai di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nagekeoo. 

Seperti yang disampaikan informan berikut ini : 

“kemampuan pegawai pelayanan sudah sesuai dengan standar 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mereka melayani  pelanggan 

dengan baik. Karena sebelum diterima bekerja di PDAM selain 

diperiksa riwayat hidup dan pengalamannya saat melamar, pihak 

PDAM juga memberikan pelatihan baik verbal maupun non- verbal 

bagi para calon pegawai. Bahkan tetap ada yang bekerja saat cuti 

lebaran nanti.” (Hasil wawancara dengan KM pada tanggal 30 April  

2019).  
 

Hasil dari wawancara tersebut dapet diketahui bahwa Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Nagekeo sebagai perusahaan yang melayani 

air minum di kabupaten Nagekeo berusaha memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada pelanggan dengan memilih pegawai yang sesuai standar 

dan memberikan para calon pegawai pelatihan terlebih dahulu. Seperti yang 

disampaikan oleh informan berikut ini : 

“Secara keseluruhan pelayanannya sudah bagus mungkin ada waktu 

tertentu sehingga pegawainya agak jutek tapi maklum lah mungkin 

karena lelah bekerja seharian. kinerja pegawainya menurut saya 

bagus. Mereka melayani dengan baik. Walaupun kadang terlihat 

kurang sepenuh hati karena mereka jarang tersenyum tapi sejauh ini 

tidak terlalu mengecewakan. (Hasil Wawancara dengan PR pada 

tanggal 10 Juni 2019). 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Meskipun 

Pelayanan yang diberikan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabuaten Nagekeo yang dirasakan pelanggan saat ini sudah baik namun 

masih ada pegawai yang kurang sepenuh hati dalam melayani pelanggan. 

Penyelesaian rencana PDAM Nagekeo dalam menyediakan air bersih 

dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan preventif dan pengawasan 



57 
 

reprentif. Pengawasan preventif dilakukan dengan memberikan petunjuk 

kepada para pegawai agar selalu menggunakan alat pelindung diri saat 

melakukan pekerjaan di lapangan, sedangkan untuk mengetahui kondisi alat 

atau pipa yang rusak ataupun kropos dan melihat kebocoran di wilayah 

Nagekeo khususnya di wilyah Maropokot dengan melakukan pemantauan 

setiap hari melalui inspeksi jaringan. Sperti yang diungkapkan dalam hasil 

wawancara dengan innforman bahwa : 

“Kita memberikan petunjuk kepada karyawan teknis untuk selalu 

menggunakan alat pelindung diri. Untuk alatnya atau pipa air yang 

kropos atau pecah kita ada pengecekan rutin yaitu dengan melakukan 

pemantauan, melakukan pemantauan itu kita menggunakan inspeksi 

jaringan, Iya untuk wilayah Maropokot itu sering terjadi kebocoran, 

kurang lebih masih 15% kebocoran yang terjadi. Pipa pecah atau 

kropos itu bisa disebabkan karena beberapa faktor, bisa karena faktor 

alam, faktor manusia juga biasanya. Tindakan yang kita lakukan ya itu 

langsung kita perbaiki kalau ada kerusakan pada jaringan perpipaan, 

sebab kalau tidak segera ditangani langsung, pasti akan menghambat 

pelanggan dan kehilangan air pasti akan semakin tinggi”. (Hasil 

wawancara dengan SH pada tanggal 2 Juni 2019). 

 

Sesuai hasil wawancara diats peneliti menyimpulkan bahwa  tindakan 

pengawasan represif yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Nagekeo, terkait kerusakan pada jaringan perpipaan yang dapat 

menyebabkan kebocoran yaitu dengan cara melakukan perbaikan pada 

jaringan perpipaan yang mengalami kerusakan kebocoran jaringan 

perpipaan di wilayah Nagekeo khususnya di Maropokot masih terhitung 

tinggi sekitar 15%, kebocoran tersebut disebabkan karena beberapa faktor 

yang memicu kebocoran di wilayah tersebut diantaranya faktor alam dan 

faktor manusia. Sehingga pipa akan cepat kropos bahkan pecah. Upaya yang 

dilakukan PDAM dalam menangani permasalahan tersebut yaitu pihak 
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PDAM masih belum bisa mengetahui penyebab terjadinya kerusakan, tetapi 

PDAM selalu memantau setiap hari dengan cara inspeksi jaringan untuk 

mengetahui ada atau tidak kebocoran yang terjadi. Bukan hanya memantau 

dengan inspeksi jaringan saja melainkan dari pihak SPI sebagai pengawas 

melakukan pengawasan terhadap bidang teknik serta bidang keuangan setiap 

3 bulan sekali.  

Dari pengamatan peneliti di Desa Maropokot, fungsi manajemen 

pelayanan air bersih oleh PDAM pada tingkat penyelesaian tidak berjalan baik, 

evaluasi yang dilakukan tidak melihat proses yaitu dengan cara mengamati 

hasil pelaporan dari pelanggan dan pencatatan dari petugas lapangan mengenai 

hasil, evaluasi ini memfokuskan pada aktivitas perencanaan pemeriksaan 

saluran pipa air dan pemeliharaan meteran air pelanggan serta ketersediaan 

pasokan air pada saluran pipa primer. Dan menurut peneliti mengenai aspek 

ketersediaan air bersih yang dilayani PDAM di desa Maropokot, yakni 

sebanyak 121 kepala keluarga tidak terealisasi seperti apa yang diharapkan 

masyarakat. Meskipun ada  fungsi yang berjalan cukup baik seperti 

pengoordinasian, tetapi diperlukannya peningkatan kedisiplinan dan tanggung 

jawab dalam kegiatan pelayanan air bersih di kecamatan Aesesa khususnya 

desa Maropokot.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Pelayanan Air Bersih 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nagekeo dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Perencanaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Nagekeo sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa 

permasalahan. Permasalahan pada kegiatan perencanaan yakni kurangnya 

pegawai, Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan 

khususnya upaya pembesaran jaringan perpipaan. Masih minimnya alat 

untuk mendeteksi kehilangan air seperti Leak Detector, metal detector, WM 

tester,serta sistem DMA (Distric Metered Area) baru mencapai 20% itu dari 

16 cabang. Masih ada masyarakat yang belum menerima air selama 24 jam 

dikarenakan jumlah masyarakat lebih banyak sedangkan jaringan perpipaan 

belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian berkembang.  

2. Pengimplentasian yang dilaksanakan oleh pihak PDAM Kabupaten 

Nagekeo, melalui sosialisasi dan pertemuan rutin perencanaan bahwa pihak 

PDAM melakukan pengawasan dengan kunjungan ke setiap Desa dalam 

jangka waktu 2 bulan sekali dengan 2 orang petugas dari PDAM. Namun di 

Desa Maropokot pengawasan ini berjalan kurang baik karena dilakukan 

hanya dua kali selama kegiatan pemeriksaan saluran pipa primer dan 

pemeliharaan meteran air dalam setahun. 
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3. Koordinasi tercemin dari adanya bagan struktur organisasi di PDAM 

Kabupaten Nagekeo. Struktur bagan organisasi tersebut menyangkut tugas 

dan wewenang masing-masing bagian yang ada. Namun untuk komunikasi 

antar pegawai masih kurang baik, dikarenakan tugas dan wewenang yang 

berbeda-beda sehingga jarang dilakukan komunikasi.  

4. Penyelesaian telah dilakukan oleh pihak PDAM Kabupaten Nagekeo 

melalui dua jenis pengawasan. Pengawasan prefentif dan represif. 

Pengawasan prefentif pada manajemen penyediaan air bersih dilakukan 

dengan mengadakan pemantauan berkala dengan inspeksi jaringan. 

Sedangkan pengawasan prefentif untuk karyawan dilakukan dengan 

memberikan pengarahan atau peringatan untuk selalu menggunakan alat 

pelindung diri dalam bekerja. Pengawasan represif dilakukan dengan upaya 

perbaikan atas peralatan atau jaringan perpipaan yang mengalami 

kerusakan.  

B. Saran  

Berdasarkan pemaparan mengenai Manajemen Pelayanan Air Bersih 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nagekeo dalam 

menyediakan air bersih terdapat beberapa saran yang perlu diperuntukkan bagi 

pihak pengelola penyediaan air bersih, yakni sebagai berikut:  

1. Hendaknya pihak PDAM membuat perencanaan perluasan jaringan 

perpipaan, sehingga tahun depan pihak PDAM Kabupaten Nagekeo dapat 

memeperluas jaringan perpipaan melalui perencanaan anggaran yang telah 

dibuat.  
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2. Hendaknya pihak PDAM Kabupaten Nagekeo mengajukan anggaran untuk 

pengadaan alat yang digunakan mendeteksi kehilangan (kebocoran) air.  

3. Pihak PDAM PDAM Kabupaten Nagekeo hendaknya memberikan jaminan 

pendistribusian air bersih selama 24 jam kepada masyarakat dan jaminan 

kepada masyarakat yang menerima air dengan kondisi keruh.  

4. PDAM Kabupaten Nagekeo hendaknya meningkatkan kegiatan pengawasan 

terutama pada kerusakan jaringan perpipaan yang disebabkan karena faktor 

alam atau faktor lingkungan seperti menyesuaikan kekuatan pipa dengan 

memperkirakan curah hujan yang tinggi.  

5. Pihak PDAM hendaknya lebih meneliti manajemen perencanaan, khusunya 

pada bangunan instalasi pengelolaan air, dan penggunaan bahan kimia agar 

pengelolaan mata air tersebut dapat mencapai standar yang ditetapkan.  
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Kegiatan menampung air yang di beli 
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Kegiatan mobil yang menjual air 
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Meteran yang rusak 
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Kegiatan wawancara 
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Gedung Kantor PDAM 

 

Kegiatan Pelayanan di Kantor PDAM 
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