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RINGKASAN
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang, maka di telah keluarkannya
kebijakan janji perbaikan pelayanan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah Implementasi
Kebijakan Perbaikan Pelayanan di Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang
? dan Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan
Perbaikan Pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang ?
Tujuan penelitian yaitu : untuk mengetahui
Implementasi Kebijakan
perbaikan pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui Faktorfaktor apa yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Perbaikan
Pelayanan di Perusahaan PDAM Kabupaten Jombang.
Penelitian ini mengambil Populasi / sampel dalam hal ini adalah warga
pengguna layanan berdasarkan klasifikasi kelompok dan unsur pelaksana kebijakan di
PDAM Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang Teknik pengumpulan data dalam
penelitian yang bersifat deskriftif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perbaikan
pelayanan PDAM Kabupaten Jombang dari sembilan belas janji yang telah
dilaksanakan terdapat tiga belas atau 68,42 %, janji yang belum dilaksanakan enam
atau 31,58 %. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan : Tujuan kebijakan yang
jelas dan khusus. yaitu perbaikan pelayanan ; Komunikasi yang baik antar pelaksana
kebijakan; Sumber daya yang cukup tersedia, yaitu adanya staf dan kewenangan ;
Struktur birokrasi dan tata kerja yang jelas. Faktor penghambat : Keterbatasan SDM
dan pendanaan, Struktur birokrasi belum adanya penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) , Komunikasi : kurangnya komunikasi antar pelaksana kebijakan
dengan instansi maupun dengan masyarakat, Disposisi : kecenderungan dari
pelaksana (kepatuhan / kedisiplinan).
Saran pada Pemerintah Kabupaten yaitu penetapan bahwa PDAM sebagai
penyediaan dan pelayanan air bersih dalam suatu peraturan perundang-undangan
yang berlaku , PDAM menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
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SUMMARY

To increase society belief towards service at Company drinking water region
regency Jombang, so at release it service repair promise wisdom.
Troubleshoot that in this research: how does service repair wisdom
implementation at company drinking water region regency Jombang? and what
support factors and retard service repair wisdom implementation at company drinking
water region regency Jombang?
Research that is: to detect implementation wisdom service repair at Company
drinking water region regency Jombang and to detect what retard factors and support
service repair wisdom implementation at company Company drinking water region
regency Jombang.
This research takes population in this case service user member based on group
classification and wisdom executor element at Company drinking water region
regency Jombang data collecting technique in research has deskriftif qualitative.
Research result has showed that service repair wisdom implementation pdam
regency Jombang from nineteen promises that carried out found thirteen or sixty eight
comma forty two percents , promise uncommitted six or thirty one comma fifty eight
percents. wisdom implementation supplementary factor: clear wisdom aim and
special. that is service repair; good communication delivers wisdom executor;
resource enough available, that is existence staff and authority; bureaucracy structure
and clear administration. hindrance factor: limitedness human resource and financing,
bureaucracy structure not yet existence stipulating standard procedure operational,
communication: communication undercommunication delivers wisdom executor with
also with society, disposition: inclination from executor (obedience / discipline).
Suggestion in regency government that is stipulating that is Company drinking
water region as supplying and clean water service in a operative law and regulation,
and in Company drinking water region regency standard procedure operational
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Abstract
This research data collecting technique in research has deskriftif qualitative.
Research result has showed that service repair wisdom implementation
company drinking water region regency Jombang from nineteen promises that carried
out found thirteen or sixty eight comma forty two percents.
Suggestion in regency government that is stipulating that is company drinking
water region regency as supplying and clean water service in a operative law and
regulation, company drinking water region
composed standard procedure
operational.
Research result and discussion has showed that service repair wisdom
mplementation company drinking water region regency Jombang from nineteen
promises that carried out found thirteen
Keyword: wisdom implementation, service repair
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Air merupakan kebutuhan utama mahluk hidup. Air juga dibutuhkan oleh
manusia tidak hanya sebagai bahan baku tetapi juga dibutuhkan sebagai media
produksi, sebagai air irigasi untuk keperluan budidaya pertanian, sebagai media
produksi industri dan tenaga listrik. Air yang ada dibumi ini tidak hanya
dibutuhkan oleh manusia tetapi juga oleh alam guna menjaga stabilitas
ekosistemnya. Dalam suatu sistem sungai, selain untuk mencukupi kebutuhan
hidup manusia, air juga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sungai dengan
kemampuan untuk membawa dan mengendapkan sedimen, untuk menjaga
kualitas lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu keberadaan air dalam kuantitas,
kualitas dan waktu tertentu sangat diharapkan guna menjamin kelestarian hidup
manusia dan lingkungan.
Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia, semakin berkembangnya
daerah pertanian dan pemukiman, serta menurunnya daerah resapan, kualitas
lingkungan dan berubahnya pola cuaca, maka mulai dirasa ketidak-seimbangan
antara pemanfaatan dan ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang
mencukupi. Sebagian besar air hujan yang jatuh ke bumi langsung menjadi run
off (aliran permukaan), karena lahan tidak mempunyai kemampuan menyimpan
air. Hal tersebut akan mengakibatkan perbedaan aliran sungai di musim hujan dan
musim kemarau yang sangat besar yang dapat menjadi bencana banjir dan
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kekeringan bagi kita semua. Selain itu, sebagian dari kita mulai tidak peduli akan
kelestarian dan kesehatan lingkungan sehingga beberapa sumber air (sungai,
waduk, danau) dikotori dengan limbah rumah tangga, industri dll.
Rivalitas dalam upaya mendapatkan air guna berbagai kepentingan dengan
kendala spasial dan waktu, telah mengakibatkan terjadinya upaya menjadikan air
sebagai komoditas ekonomi. Agar sumberdaya air tersebut dapat dimanfaatkan
guna menunjang hajat hidup orang banyak sesuai dengan harapan di dalam UUD
1945, diperlukan pola pengelolaan sumberdaya air yang komprehensif yang
berkelanjutan dan terpadu.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya air,
pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan,
memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi
sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan
keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup,
baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pendayagunaan sumberdaya
air meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan
pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya
guna. Pengendalian daya

rusak air meliputi

upaya untuk

mencegah,

menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan
oleh daya rusak air. Pengelola sumberdaya air adalah institusi yang diberi
wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Sesuai dengan
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3
pengertian ini, didalam pengelolaan sumberdaya air telah dikenalkan terminology
pengusahaan air, yang kemudian dijamin lewat pemberian hak guna usaha air.
Pengelolaan sumberdaya air di Indonesia menghadapi problema yang
sangat kompleks, mengingat air mempunyai beberapa fungsi baik fungsi sosialbudaya, ekonomi dan lingkungan yang masing dapat saling bertentangan. Dengan
semakin meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi, telah
terjadi perubahan sumberdaya alam yang sangat cepat. Pembukaan lahan guna
keperluan perluasan daerah pertanian, pemukiman dan industri, yang tidak
terkoordinasi dengan baik dalam suatu kerangka pengembangan tata ruang, telah
mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, erosi, tanah longsor, banjir. Di Pulau
Jawa, yang hanya mempunyai 4,5% potensi air tawar nasional, harus menopang
kebutuhan 60% jumlah penduduk Indonesia, hampir 70% daerah irigasi
Indonesia, dan harus melayani 70% kebutuhan air industri nasional. Hal itu telah
mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antara para pengguna air baik
untuk kepentingan rumah tangga, pertanian dan industri, termasuk penggunaan air
permukaan dan air bawah tanah di perkotaan. Saat ini sektor pertanian
menggunakan hampir 80% kebutuhan air total, sedangkan kebutuhan untuk
industri dan rumah tangga hanya 20%. Pada tahun 2020, diperkirakan akan terjadi
kenaikan kebutuhan air untuk rumah tangga dan industri sebesar 25% - 30%.
Selain itu, beberapa daerah aliran sungai di Pulau Jawa telah mengalami
degradasi

yang

sangat

memprihatinkan,

erosi

yang

berlebihan

telah

mengakibatkan terjadinya sedimentasi di beberapa waduk yang telah dibangun di
sungai Citarum, Brantas, Serayu-Bogowonto dan Bengawan Solo. Sedimentasi
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tersebut akan mengurangi usia tampung waduk, usia tampung beberapa waduk
tersebut diperkirakan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan air baku hingga
tahun 2010 saja. Pengambilan air tanah yang berlebihan di beberapa akuifer di
kota-kota besar di Pulau Jawa (Jakarta, Semarang, Surabaya) telah mengakibatkan
terjadi intrusi air laut dan penurunan elevasi muka tanah. Ketidaktersediaan
sistem sanitasi dan pengolah limbah industri yang baik, juga telah mengakibatkan
terjadinya pencemaran air tanah dan sungai oleh buangan air rumah tangga dan
industri, terutama di musim kemarau. Di saat lain, dimusim hujan, banjir terjadi di
mana-mana, akibat karena semakin kecilnya daerah resapan, turunnya kapasitas
sungai dan rusaknya sistem drainasi internal.
Upaya konservasi air guna menjaga keberlanjutan ketersediaan air
menjadi tuntutan utama. Beberapa konsep konservasi telah dikemukakan, mulai
dari sumur resapan, lobang biopori, embung, penghijauan, prokasih, namun
hingga saat ini hasilnya tidak/belum terlihat dengan nyata, bahkan sebagian
kegiatan tersebut hanya bersifat seremonial saja. Problema pengelolaan air di
Indonesia tidak hanya tergantung pada masalah teknis, banyak masalah social,
ekonomi dan lingkungan yang saling berinteraksi, yang pada ujungnya keputusan
politis menjadi sangat penting dalam memecahkan masalah ini. Banyak keputusan
politis yang tidak memihak pada konsep konservasi air. Sebagai contoh Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah, pada pasal 55 ayat 2 (c)
dikatakan bahwa hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, diperoleh tanpa
izin, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan apabila
kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan system
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distribusi terpusat. Jumlah 100 m3/bulan/kk merupakan jumlah yang sangat besar,
mengingat rerata pemakaian air kita saat ini masih 100 liter/orang/hari, sedangkan
di negara maju hanya 200 liter/orang/hari. Katakan dalam satu Kepala Keluarga
terdapat 5 orang, maka kebutuhan air untuk mencukupi kebutuhan pokok seharihari satu Kepala Keluarga hanya 5 x 30 x 100 liter = 15.000 liter/bulan/kk =
15 m³/bulan/kk. Apabila aturan ini diterapkan, maka ekstraksi air tanah akan
meningkat dan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.
Demikian pula standar penggunaan air tanah untuk kepentingan pertanian.
Di dalam pasal 55 ayat 3 (b) dinyatakan pembatasan pemakaian tidak lebih dari
2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak
mencukupi. Angka pemberian air irigasi yang ditetapkan berdasar kepala
keluarga, bukan berdasar areal pertanian yang diberi air irigasi, menunjukkan
ketidak-tepatan peraturan ini dalam penentuan pemberian hak guna air.
Seharusnya peraturan perundangan yang ada lebih memperhatikan kelangkaan air
yang saat ini menjadi isu internasional. Peningkatan konversi hutan di lahan
gambut menjadi perkebunan kelapa sawit sangat terlihat nyata pada beberapa
tahun terakhir ini, jutaan hectare hutan gambut telah diubah menjadi perkebunan
kelapa sawit. Telah terjadi peningkatan produksi dari tahun 1995 sebesar 5 juta
ton menjadi 15 juta ton pada tahun 2005. Konversi lahan gambut ini telah
mengakibatkan perubahan sifat fisik tanah gambut yang tadinya mampu
menyimpan air pada saat musim hujan sehingga dapat meredam banjir dan
melepas air saat musim kemarau guna keberlanjutan aliran air sungai, menjadi
tanah gambut kering yang hilang kemampuan menyimpan air-nya lagi.
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6
Peningkatan produksi kelapa sawit didorong oleh keinginan untuk memproduksi
bio-fuel sebagai pengganti bahan bakar fosil, namun akibatnya kerusakan
lingkungan yang terjadi lebih mahal dari pada penghematan yang akan dicapai.
Konsep kali bersih sudah hilang dari peredaran, pencemaran dari rumah penduduk
sering dipakai sebagai alasan, padahal pencemaran dari industry belum dapat
dikontrol oleh peraturan yang ada. Perluasan pemukiman yang mengubah tata
ruang tidak diikuti oleh upaya penggantian daerah resapan air yang memadai dan
pengolahan limbah yang terkoordinasi, karena ijin perluasan pemukiman hanya
diberikan oleh instansi yang berwenang mengatur ruang tanpa koordinasi dengan
instansi yang mengatur lingkungan dan sumberdaya air. Upaya konservasi air
sangat diperlukan mengingat kejadian kelangkaan air sudah semakin sering terjadi
di Indonesia. Hampir 25 juta kepala keluarga hidupnya tergantung pada pertanian
yang membutuhkan hampir 80% air yang tersedia. Peningkatan penduduk
perkotaan membutuhkan air bersih yang cukup dan layak untuk kepentingan
hidup mereka. Semangat masyarakat untuk mencapai cita-cita itu telah banyak
disampaikan, namun kegagalan-kegagalan sering menurunkan semangat tersebut.
Salah satu hal yang menjadi kendala adalah kemauan politis yang tidak sesuai
dengan niat baik itu.
Terminologi pengusahaan air dalam pendayagunaan sumberdaya air,
seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 ini, telah
mengundang kritik banyak pihak, terutama sejak didengungkan dalam Dublin
Principle (1992), dimana salah satu prinsip yang dikenalkan menyatakan bahwa
air mempunyai nilai ekonomi dan harus dikenal sebagai barang ekonomi. Sebagai
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barang ekonomi, harga air dapat ditentukan oleh pasar, yang ditentukan
kemampuan membeli dan kemampuan menjual. Terminology pengusahaan air ini
juga ada di

Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2004, yang

menyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air, selain pengusahaan sumber
daya air permukaan dalam satu wilayah sungai yang dilaksanakan oleh badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber
daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha
milik daerah, dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama
antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengusahaan tersebut dapat berbentuk:
a)penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan
dalam perizinan;
b)pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang
ditentukan dalam perizinan; dan/atau
c)pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang
ditentukan dalam perizinan.
Selain itu, peluang untuk menjual air bagi negara lain pun dikenal dalam
Undang-Undang Sumberdaya Air tersebut. Menurut pasal 49 ayat (1)
Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air
untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah
dapat terpenuhi.
Terminologi Pengusahaan air ini menjadi perdebatan yang cukup ramai
saat penyusunan undang-undang sumberdaya air, saat sebelum pengesahan hingga
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saat perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Pasal 33 Undangundang Dasar 1945 pada Ayat (3) dinyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, air
dapat juga diperlakukan seperti sumberdaya alam lainnya (bahan bakar minyak,
batu bara) yang dapat diperdagangkan sebagai barang ekonomi dan hasilnya
dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Saat air dianggap sebagai barang
ekonomi maka untuk mendapatkannya akan terjadi kompetisi, persaingan untuk
mendapatkannya, mengabaikan orang lain yang tidak mampu membeli, dan
menghalangi orang lain yang tidak berhak. Air harus menjadi barang public,
karena air adalah kebutuhan dasar hidup manusia, dan menurut Undang Undang
Dasar 1945 Pasal 28A, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28C Ayat (1) Setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu air harus dianggap sebagai barang
public/barang sosial, karena air diharapkan dapat dikonsumsi oleh umum dan
konsumen tidak bersaing untuk menggunakannya (non rivalry in consumption),
air tidak hanya digunakan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya (nonexclusive) dan orang lain tidak dapat menghalangi (mengecualikan) pihak atau
orang tertentu untuk menggunakannya (low excludability).
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Selain itu, kalau ditinjau dari aspek spasial, air tidak dapat dipisahkan
begitu saja menjadi beberapa jenis air, karena pada keadaan alaminya, air
mengalir dari hulu ke hilir, sehingga setiap kegiatan di hulu akan berpengaruh
pada ketersediaan air di bagian hilir, air pada suatu saat dapat berupa air tanah,
suatu saat lain dapat berubah menjadi air permukaan. Saat terjadi pemanfaatan
kadar lengas air akan mengurangi jumlah air tanah, pemanfaatan air tanah akan
mempengaruhi ketersediaan air permukaan. Sehingga setiap penggunaan
air/sumberdaya air akan mempengaruhi keseluruhan siklus air. Ketersediaan air
juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, tata guna lahan, campurtangan manusia
yang dapat berjarak ratusan kilometer. Kebutuhan air pun dapat berbeda dalam
dimensi waktu, tergantung peningkatan populasi penduduk, dan struktur ekonomi
masyarakat. Semua itu akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan nilai
pengaruh pihak ketiga pada pemanfaatan setiap jenis air. Selain itu, “pasar” air
pun sangat heterogen. Pemakai air untuk keperluan pertanian, industri, listrik
tenga air, penanggulangan bahaya banjir, mempunyai karakteristik yang berbeda.
Pemakai air untuk keperluan pertanian, mempunyai tingkat relevansi social yang
lebih tinggi, tetapi mempunyai kemampuan “membayar” rendah, demikian pula
untuk kepentingan lingkungan, social dan budaya. Di sisi lain, air tidak dapat
digantikan oleh zat lainnya,

air menjadi bahan yang sangat penting bagi

kehidupan mahluk hidup, tidak seperti pangan yang dapat mempunyai alternative
beras, gandum, jagung, sagu; atau bahan bakar yang mempunyai pilihan antara
batubara, kayu, minyak, biofuel.
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Guna memenuhi kebutuhan air, maka dapat dicukupi dari sumber air
(sumur, sungai, mata air, hujan) dan dari jaringan distribusi. Sedangkan untuk
pemenuhan

kebutuhan

air

lewat

jaringan

distribusi

diusahakan

badan

penyelenggara pelayanan air perpipaan, saat ini jumlah badan penyelenggara
pelayanan tersebut sebanyak 394 badan dengan rincian PDAM sebanyak 382
perusahaan , PERUSDA sebanyak 1 perusahaan , BLU/BLUD sebanyak 2 badan,
BPAB/BPAM sebanyak 5 badan dan PT sebanyak 4 perusahaan yang tersebar di
78 Kota dan 316

Kabupaten diseluruh Indonesia.(Perpmasi, Mei 2010, peta

masalah PDAM)
PDAM Kabupaten Jombang adalah sebagai badan usaha milik daerah
(BUMD) adalah merupakan salah satu dari seluruh jumlah PDAM yang ada di
Indonesia tersebut, yang dalam hal ini yang pendiriannya berdasarkan Peraturan
Daerah dengan tujuan pendiriannya adalah ikut serta melaksanakan pembangunan
daerah pada umumnya, penyediaan dan pelayanan air minum penduduk pada
khususnya dan meningkatkan pendapatan daerah serta memperluas lapangan kerja
di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
Selanjutnya apabila dilihat dari tujuan dibentuknya PDAM tersebut,
bahwa PDAM merupakan suatu badan usaha milik daerah yang menyediakan
pelayanan air minum bagi penduduk yang khususnya berada di wilayah
Kabupaten Jombang. Akan tetapi sebagai bentuk pelayanan yang diberikan
PDAM ke pada penduduk dalam hal ini adalah penduduk yang memakai layanan
PDAM untuk memenuhi kebutuhan air minum belum dapat diwujudkan melalui
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bentuk layanan yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sebelum peneliti memulai penelitian telah melakukan survey awal yaitu
dengan

memantau

bagaimana

layanan

yang

diberikan

kepada

pelanggan/pengguna layanan apakah kualitas air maupun kuantitas telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kenyataan yang telah penulis temui
dilapangan menunjukkan, bahwa baik dari segi kualitas air (seperti : air keruh, air
berbau tidak enak dan bau kaporit) maupun dari segi kuantitas (air keluar kecil
dan air tidak keluar ) masih terjadi.
Sedangkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang telah
mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu Janji Perbaikan Pelayanan dengan
melakukan upaya-upaya untuk mengatasi keluhan yang disampaikan pelanggan
atas layanan yang diberikan oleh PDAM Kabupaten Jombang. Dengan bertitik
tolak /berlandaskan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana
Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang.
Sebagai gambaran janji PDAM tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :
bahwa janji tersebut ada atas dasar hasil survey pengaduan pengguna layanan
PDAM terhadap kinerja PDAM sebagai penyedia layanan di Jombang. Dari hasil
survey terhadap 13.558 pengguna layanan PDAM sebagai responden yang
selanjutnya yang mengisi dan mengembalikan kuesioner adalah sebanyak 12.420
kuesioner. Kemudian dari pengaduan tersebut yang masuk, maka terdapat
terdapat 19 instrumen yang menjadi pengaduan masyarakat. Pengaduan pertama
yang paling banyak disampaikan pengguna layanan adalah air sering kotor
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dengan jumlah sekitar 7.045 pelanggan atau 56,72 % dari 12.420 kuesiner yang
dikembalikan janji yang akan dilaksanakan dengan menambah frekuensi kuras
diinstalasi pengolahan air dari 2 kali setahun menjadi 3 kali setahun serta
diinformasikan kepada masyarakat lewat pengumuman dan media radio, dan
melakukan penurasan di ujung pipa distribusi dan terseir secara rutin di wilayah
masing-masing serta koordinasi terhadap operator untuk segera menghidupkan
genset, kemudian urutan Kedua adalah air sering tidak keluar, janji yang akan
dilakukan adalah meningkatkan pengawasan kepada petugas operator instalasi
pengolahan air, menambah sumur bor dan pompa sesuai program penambahan
sambungan baru.Ketiga , listrik mati genset tidak segera dihidupkan, janji yang
akan dilakukan Meningkatkan pengawasan kepada petugas operator instalasi
pengolahan air dan memasang genset pada pompa yang belum ada gensetnya
sesuai rencana kerja anggaran. Keempat Perbaikan pipa bocor sering terlambat,
janji yang kan dilakukan adalah menambah frekuensi jam kerja dengan tugas
lembur, meningkatkan pengawasan dan pembagian tugas bagian distribusi dan
pengadaan stok barang di gudang sesuai dengan tingkat kebutuhan. Kelima,
Pembayaran rekening ditambah retribusi lain, janji yang akan dilakukan adalah
melakukan koordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk
menyusun landasan hukumnya.Keenam, petugas kurang responsif terhadap
pengaduan, janji yang akan dilakukan adalah meningkatkan pelayanan oleh
petugas humas/pengaduan dengan membentuk tim pengelolah pengaduan.
Ketujuh, air kurang memenuhi kualitas kesehatan, janji yang akan dilakukan
adalah meningkatkan koordinasi dengan isntasi terkait sesuai peraturan menteri
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kesehatan republik indonesia (uji laboratorium 3 bulan sekali). Kedelapan,
Sambungan baru mahal, janji yang dilakukan adalah Menyampaikan perubahan
harga sesuai dengan kondisi harga pasar kepada calon pelanggan dan menyusun
stándar biaya pemasangan. Kesembilan, Water meter banyak yang rusak, janji
yang akan dilakukan adalah melakukan pengadaan meter sesuai stándar,
mengganti water meter yang rusak dan membuat box meter dengan kualitas baik.
Kesepuluh Air sering berbau tidak enak, janji yang akan dilakukan adalah
melakukan pengurasan diujung pipa distribusi dan tersier secara rutin setiap
bulan. Kesebelas, air sering berbau kaporit, janji yang akan dilakukan adalah
menerapkan takaran yang tepat dalam pemberian kaporit dan memberi kaporit
sesuai prosedur . Keduabelas, Air tidak keluar hanya keluar udara sedangkan
meter tetap jalan janji yang dilakukan memasang air valve dan menerapkan
conect sambungan rumah pada pipa tersier. Ketigabelas, Penggalian pipa kurang
dalam menyebabkan sering pecah jika kena kendaraan, janji yang akan dilakukan
melakukan penggalian pipa sesuai estándar, meningkatkan pengawasan teknis
pada saat penggalian pipa dan mempersiapkan pengadaan alat-alat penggalian
digudang. Keempatbelas, Pemasanagan baru sering terlambat, janji yang akan
dilakukan menysun perencanaan kebutuhan pemasangan sambungan baru,
melakukan pengecekan ketersediaan barang setiap bulan dan membagi tugas
secara efisien . Kelimabelas, PDAM kurang konsisten dalam pengaturan waktu
distribusi air, janji yang akan dilakukan meningkatkan pengawasan kepada
petugas operator instalasi pengolahan air . Keenambelas, Bak penampungan
jarang dikuras, janji yang akan dilakukan adalah menambah jadwal pengawasan

Tesis

Implementasi kebijakan....

Yono Basuki Hariyanto

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

14
pengurasan bak reservoir air dari 2 kali menjadi 3 kali. Ketujuh belas, ruang
tunggu pembayaran rekening kurang nyaman, janji yang aka dilakukan
meyediakan ruang tunggu, khususnya yang ada di unit kecamatan .
Kedelapanbelas, Petugas pembaca meter sering melakukan kesalahan, janji yang
dilakukan

adalah

meningkatkan

pengawasan

kepada

petugas

dan

Kesembilanbelas, Loket sering tutup jam 09.00 wib sampai 11.00 wib, janji yang
akan dilakukan adalah meningkatkan pengawasan kepada petugas sesuai jadwal
dan menambah jam pelayanan pada hari senin sampai dengan kamis jam 08.00
sampai dengan jam 12.00 wib. Untuk hari jum’at dri jam 08.00 sampai dengan
jam 10.00 wib dan hari sabtu dari jam 08.00 wib sampai dengan 11.00 wib Dari
sembilanbelas pengaduan yang disampaikan kepada penyedia layanan PDAM,
maka pihak PDAM akan menanggapi semua pengaduan dan berjanji untuk
memperbaikinya sesuai dengan urutan pengaduan tersebut.

1.2 Masalah Penelitian
Berdasarkan Latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah,
yaitu sebagai berikut :
a. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan di Perusahan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang ?
b. Faktor-fator apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan
Perbaikan Pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang.
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1.3 Tujuan
Berdasarkan

permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut.
a. Untuk mengetahui

Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan di

Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang.
b. Untuk

mengetahui

Faktor-fator apa yang mendukung dan menghambat

Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan di PDAM

Kabupaten

Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.Secara teoritis hasil penelitian ini, bermanfaat dalam pengembangan teori,
khususnya dalam ilmu Implementasi kebijakan pelayanan PDAM ;
b.Secara praktis, bahwa penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi/
gambaran yang lebih riil/nyata, khususnya tentang Implementasi kebijakan
perbaikan pelayanan serta faktor yang mendukung dan hambatan perbaikan
pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Kebijakan Publik
2.1.1.Pengertian Kebijakan Publik (Public Policy)
Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan
secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit
perbedaan,

sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu

dipergunakan secara bergantian. Pengertian istilah kebijakan dan kebijaksanaan
juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
a. Kebijakan : kepandaian ; kemahiran Kebijakan berarti :
1) Hal bijaksana ; kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan
pengetahuannya);
2) Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan dan
sebagainya);
3)

Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (dalam kesulitan dan
sebagainya). (Poerwadarminta,1994: 115).

b. Istilah kebijaksanaan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik,
menguntungkan atau positif.
Kebijaksanaan berarti :
1) Pandai; mahir; selalu menggunakan akal budinya
2) Patah lidah; pandai bercakap-cakap. (Poerwadarminta,1994:115).
Sedangkan

policy

berasal dari bahasa Latin

politeia

yang berarti

kewarganegaraan. Karena policy dikaitkan dengan pemerintahan, maka lebih
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tepat

jika

diterjemahkan

sebagai

kebijaksanaan

dan

bukan

kebijakan

(Bayu Suryaningrat, 1989 : 11).
Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam
praktik

sehari-hari

namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau

keputusan yang sangat berbeda (Budi Winarno, 2002 : 16). Berkaitan dengan
pengertian kebijakan tersebut, Carl Friedrich dalam Budi Winarno (2002 : 16)
memberikan pengertiannya sebagai berikut : Kebijakan sebagai suatu arah
tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan
mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran
atau suatu maksud tertentu.
Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik (public policy)
yaitu Kebijakan negara, kebijakan yang dibuat negara. Kebijakan publik dapat
juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan
seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa undang-undang atau
peraturan daerah (Perda) dan yang lain (Ambarsari Dewi, 2002 : 1).
Menurut James Anderson, dalam Bambang Sunggono (1994 : 23)
mengatakan bahwa : “Public Policies are those policies developed by
governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan
yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).
Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah :
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(a) Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan
tindakan yang berorientasi pada tujuan;
(b) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabatpejabat pemerintah;
(c) Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan
sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
(d) Bahwa kebijkan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa
bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat
negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu;
(e) Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu
dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat

memaksa

(otoritatif). (Bambang Sunggono ,1994 : 23).
Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai
hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa
diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk
kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh
keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah (Budi Winarno, 2002 : 17).
Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijkan publik merupakan ciri
khusus kebijakan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan David Easton sebagai
“penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh suku, anggota-anggota
eksekutif, legislatif, yudikatif, penasihat raja dan semacamnya. Menurut Easton,
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mereka ini merupakan orang-orng yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam
suatu sistem politik, diakui
mempunyai

oleh sebagian besar anggota sistem politik,

tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan

mengambil

tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam dalam jangka waktu
yang lama oleh sebagian besar anggota sistem politik selama mereka bertindak
dalam batas-batas peran yang diharapkan (Budi Winarno, 2002 : 18).
Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan
bahwa :
(1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan
pemerintah;
(2) Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu
mempunyai tujuan tertentu;
(3) Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
2.1.2 Tujuan Kebijakan
Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan
melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan
tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :
a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator);
b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal

(negara

sebagai stimulator);
c. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator);
d. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai
distributor). (Bambang Sunggono,1994 : 12).
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2.1.3. Jenis Kebijakan Publik
Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat

dikelompokkan

sebagai berikut :
a. Substantive Policies and Procedural Policies.
Masalah yang di hadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan politik luar
negeri, kebijakan dibidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan

sebagainya.

Dengan demikian yang menjadi tekanan dari substantive policies adanya pokok
masalahnya (subject matter) kebijakan. Procedural Policies adalah suatu
kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan
kebijakan

publik,

serta

cara

bagaimana

suatu

kebijakan

publik

diimplementasikan..
b. Distributive, Redistributive, and Self Regulatory Policies.
Distributive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang
pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompokkelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. Redistributive
Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan,
pemilikan, atau hak-hak di

antara kelas-kelas dan kelompok-kelompok

penduduk. Self Regulatory Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang
pembatasan atau pelarangan perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau
sekelompok orang.
c. Material Policies.
Material policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau
penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau
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mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber
material tersebut.
d. Public Goods and Private Goods Policies.
Public Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang
penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang
banyak. Private Goods Policies

merupakan kebijakan-kebijakan tentang

penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk

kepentingan

perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu. (Sutopo
dan Sugiyanto, 2001: 5)
2.1.4. Sifat Kebijakan Publik
Menurut Budi Winarno, sifat kebijakan bisa diperinci menjadi beberapa
kategori, yaitu :
a. Tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat
oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah,ditujukan kepada pejabat-pejabat
pemerintah atau sistem politik.
b.

Keputusan kebijakan (policy decisions) didefinisikan sebagai

keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan
atau memberi arah dan substansi kepada tindakan- tindakan kebijakan publik.
Termasuk

dalam

kegiatan

ini

adalah

menetapkan

undang-undang,

memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyatan-pernyatan resmi,
mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi
yuridis terhadap undang-undang.
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c. Pernyataan kebijakan (policy statements) adalah pernyataan-pernyataan resmi
atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik.Yang termasuk dalam kategori ini
adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden,
peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataanpernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud
dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
itu.
d. Hasil kebijakan (policy outputs) lebih merujuk ke manifestasi nyata dari
kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusankeputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
e. Dampak kebijakan (policy outcomes) lebih merujuk pada akibat-akibatnya
bagi masyarakat, baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak
adanya tindakan pemerintah (Budi Winarno, 2002 : 19-20).
Definisi sifat kebijakan publik diatas adalah jelas bahwa sebenarnya
kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif
seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau
diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan publik harus dilaksanakan atau
diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan
kemudian dievaluasi pelaksanaannya.
2.2. Implementasi Kebijakan
2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti pelaksanaan atau
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implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to
implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to
(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut
mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana
yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu itu. (Abdul Wahab, 1997 : 67).
Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah
bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu
bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak
dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan
atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.
Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (1997 : 65), menyatakan
bahwa : Proses implementasi adalah

“those action by public or private

individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior
decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijaksanaan).
Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuantujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu
(Bambang Sunggono 1994:137). Proses implementasi kebijakan publik baru
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dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, programprogram telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan
kebijakan

tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara

sistematis seperti berikut ini :
Gambar 1. Proses Implementasi Kebijakan
Kebijakan

Proses
Pelaksanaan

Dampak
Segera
Kebijakan

Dampak
Akhir
Kebijakan

Sumber : Bambang Sunggono (1994 : 139).
Dari skema diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan
suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari
hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “policy performance”. Secara
konkrit antara lain dapat ita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan
pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan
warga masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga
masyaraakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga
sebagai “policy outcome” atau “policy impact”. Dengan sendirinya di dalam hasil
akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping “policy
performance” yang diperoleh.
2.2.2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan bila

dipandang dalam pengertian yang luas,

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur,
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dan teknik

yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna

meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).
Sedangkan syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan
negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan
Lewis A.Gun, yaitu :
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan
mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut
mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya;
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup
memadai;
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan
kausalitas yang handal;
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung

dan hanya sedikit mata rantai

penghubungnnya;
f. Hubungan saling ketergantungan kecil;
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Abdul Wahab,1997:71-78 ).
Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, faktor-faktor
yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :
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1) Komunikasi.
Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan,
yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).
Faktor pertama, yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi.
Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa
suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah umtuk pelaksanaanya telah
dikeluarkan.
Faktor kedua, yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu
bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh
para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.
Faktor ketiga, yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu
jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah
pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
2) Sumber Daya
Sumber daya penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi :
staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugastugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang
pelaksanaan pelayanan publik.
3) Disposisi /Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.
Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekunsi-konsekuensi
penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap
baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya
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dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana
yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
4) Struktur birokrasi.
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara
keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga
organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 : 126-151).
Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn,
faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :
(a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.
Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program
yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi
tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak
dipertimbangkan.
(b) Sumber-sumber kebijakan.
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang
(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
(c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
Implementasi dapat berjalan

efektif bila disertai dengan ketepatan

komunikasi antar para pelaksana.
(d) Karakteristik badan-badan pelaksana.
Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur
birokrasi. Srtuktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu
implementasi kebijakan.
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(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan
pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
(f) Kecenderungan para pelaksana (implementors).
Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan
akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. (Budi Winarno,
2002:110).
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan
dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus
dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.
Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan
suatu kebijakan publik dikarenakan :
(1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badanbadan pemerintah;
(2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
(3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan
dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan;
(4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu
lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
(5) Adanya

sanksi-sanksi

tertentu

yaang akan dikenakan apabila tidak

melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994 : 144).
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2.2.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai
beberapa faktor penghambat, yaitu :
a. Isi kebijakan.
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi
kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, saranasarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum
atau sama sekali tidak ada.
Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan
yang akan dilaksanakan.
Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan
adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu
kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut
sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu,
biaya/dana dan tenaga manusia.
b. Informasi.
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang
peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat
berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru
tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
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c. Dukungan.
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada
pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan
tersebut.
d. Pembagian potensi.
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu
kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku
yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi
tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat
menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang

dan tanggung

jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya
pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono,1994 : 149-153).
Adanya

penyesuaian

waktu

khususnya

bagi

kebijakan-kebijakan

yang

kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam
implementasinya.
Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota
masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :
1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat
beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat
kurang mengikat individu-individu;
2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana
mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau
bertentangan dengaan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
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3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota
masyarakat yaang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau
dengan jalan melawan hukum;
4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang
mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber
ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem
nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu
dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994 : 144-145).
Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan
mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain,
tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau
perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka
suatu kebijakan publik tidaklah efektif.
2.3. Pelayanan Publik
2.3.1. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi
itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan
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kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).
Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan layanan baik dan profesional.
Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah
merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi
masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services)
oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga
negara).
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan publik
merupakan suatu jasa pelayanan baik yang berupa barang (produk) publik
maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam
penyediaanya, baik oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah maupun oleh
BUMN/BUMD (Kepmen PAN Nomor 63/KEP/M,PAN/2003 Pedoman umum
penyelenggaraan pelayanan publik).
Pelayanan barang publik yang dimaksud adalah pengadaan dan
penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik)
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Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan.
Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu
perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin
baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha
dalam Widodo,2001). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang
menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan,
keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan
semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh
pemerintahnya.
Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik
harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif,
sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus
dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu
dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi
dalam Widodo, 2001). Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah
memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan
krativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.
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Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang
dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan .
Dengan ciri sebagai berikut :
1.Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan
sasaran;
2.Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan
secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
3.Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya kejelasan
dan kepastian mengenai :
a.Prosedur/tata cara pelayanan;
b.Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan
administratif;
c.Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan;
d.Rincian biaya / tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
e.Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
4.Keterbukaan, mengandung arti prosedur / tata cara persyaratan, satuan
kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian
waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib
diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh
masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;
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5.Efisiensi, mengandung arti :
a.Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan
pencapaian sasaran pelayanan dengan

tetap memperhatikan keterpaduan

antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;
b.Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses
pelayanan

masyarakat

yang

bersangkutan

mempersyaratkan

adanya

kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang
terkait.
6.Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan
masyarakat dapat iselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
7.Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang
menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;
8.Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan
aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh
kembang.
Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat
pemuas kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Namun
pelayanan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari barang. Salah satu
yang membedakannya dengan barang, sebagaimana dikemukakan oleh Gasperz
(1994), adalah outputnya yang tidak berbentuk (intangible output), tidak standar,
serta tidak dapat disimpan dalam inventori melainkan langsung dapat dikonsumsi
pada saat produksi.
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Karakteristik pelayanan sebagaimana yang dikemukakan Gasperz tadi
secara jelas membedakan pelayanan dengan barang, meskipun sebenarnya
keduanya merupakan alat pemuas kebutuhan. Sebagai suatu produk yang
intangible, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang
bersifat tangible. Produk akhir pelayanan tidak memiliki karakteristik fisik
sebagaimana yang dimiliki oleh barang. Produk akhir pelayanan sangat
tergantung dari proses interaksi yang terjadi antara layanan dengan konsumen.
Dalam buku Delivering Quality Services karangan Zeithaml, Valarie A.
(et.al), 1990, yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan
masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa
barang maupun jasa. Dalam hal ini memang yang menjadi tujuan pelayanan
publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik
tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana
menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara
mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.
Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut :
1.Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya;
2.Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers;
3.Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan
mereka;
4.Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;
5.Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain.
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Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap
apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah
pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu
sejauhmana publik berharap apa yang akhirnya diterima mereka.
Dengan demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan
dengan kenyataan, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat
mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti
ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut
masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak terpenuhi, pemerintah
diharapkan mengkoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi dilanjutkan pada
pertanyaan berikutnya, tentang berbagai informasi yang diterima masyarakat
berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya.
2.3.2 Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis

yang berhubungan dengan

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh
pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995) adalah :
1. Kesesuaian dengan persyaratan;
2. Kecocokan untuk pemakaian;
3.Perbaikan berkelanjutan;
4.Bebas dari kerusakan/cacat;
5.Pemenuhan kebutuhan pelangggan sejak awal dan setiap saat;
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6.Melakukan segala sesuatu secara benar;
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diterima.
Yang menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut- atribut apakah yang ikut
menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut
tersebut yaitu antara lain :
1.Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2.Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3.Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4.Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang
melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5.Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang
tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6.Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan
dan lain-lain.
Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability, dimana
setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang
mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa
mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat
pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan,
merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen
kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum
dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.
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Kualitas sering kali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan
pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan. Menurut Instruksi
Presiden Nomor

1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu

Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah :
1. Meningkatkan mutu produktivitas palaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah di bidang pelayanan umum;
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga
pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil
guna;
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Oleh karena itu dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur
dasar sebagai berikut :
1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan
diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh
pada efisiensi dan efektivitas;
3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat
memberi

keamanan,

kenyamanan,

kepastian

hukum

yang

dapat

dipertanggungjawabkan;
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4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa
harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban
memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.
Selain itu, Zeithaml, Valarie A., (et.al) (1990) mengatakan bahwa ada
4 (empat) jurang pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu
sebagai berikut :
1. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat;
2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat;
3. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri;
4. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan.
Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian bahwa ada 7 (tujuh) hal
yang harus dihindari oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan publik,
ketidaktahuan pemerintah akan hal ini menyebabkan timbulnya jurang pemisah
antara masyarakat dengan pemerintahnya, yaitu :
1.Apatis;
2.Menolak berurusan;
3. Bersikap dingin;
4. Memandang rendah;
5. Bekerja bagaikan robot;
6.Terlalu ketat pada prosedur;
7. Seringnya melempar urusan kepada pihak lain.
Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat,
diantaranya hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis,
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sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan,
membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth).
2.3.3. Pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Jumlah air di alam ini secara siklus dan kimia tidak berubah dan tidak
berkurang, tetapi secara persediaan air bersih dan sehat terus terjadi penurunan.
Di sisi lain jumlah penduduk dan permintaan masyarakat terhadap air bersih dan
sehat semakin bertambah. Pada tingkat inilah terjadi persoalan antara persediaan
atau penawaran (supply) tidak sesuai atau lebih sedikit ketimbang kebutuhan atau
permintaan (demand). Secara teoritis, muncul dan terbukalah peluang bisnis air
bersih dan sehat (Hamdy: 2004). Konsekwensi sebuah perusahaan, maka harus
menggunakan strategi bisnis dalam operasionalisasinya, dan pada umumnya
perusahaan menggunakan strategi kombinasi antara strategi opensif dan defensif
(Fornell:1992).
Strategi ofensif terutama digunakan untuk memperoleh pelanggan baru
dalam rangka memperluas pangsa pasar, penjualan, cakupan layanan, dan jumlah
pelanggan. Maka, pada gilirannya PDAM harus mengikuti kaidah-kaidah bisnis
modern yang berorientasi keuntungan (profit oriented) secara profesional sambil
memperhatikan aspek-aspek seperti kualitas dan kuantitas produk, keutamaan jasa
pelayanan (service), reliability (kualitas pelayanan), serta kontinuitas produksi
dan distribusi yang sampai kepada pelanggan..
Pelayanan air bersih merupakan tugas pemerintah sesuai peraturan
perundang-undangan, yang teknisnya diserahkan ke pemerintah daerah dengan

Tesis

Implementasi kebijakan....

Yono Basuki Hariyanto

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

42
membentuk institusi yang bekerja melayani kebutuhan tersebut, yaitu Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) yang dipertegas oleh peraturan daerah (perda).
Paradigma konstitusionalnya adalah Undang-undang Nomor : 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM), Peraturan
Presiden Nomor. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.
23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air
Minum pada PDAM, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.
Sedangkan persyaratan bagi setiap penyelenggara air minum diwajibkan
menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan, bahwa air minum
yang aman bagi kesehatan adalah memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi,
kimia dan radioaktif merupakan parameter wajib (Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor : 492/ Menkes /Per /IV /2010 Tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006
tentang Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum ada perusahaan
air minum, diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu sebagai berikut :

a. Kelompok I
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Menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif

rendah untuk

memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
b. Kelompok II
Menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif

dasar untuk

memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
c. Kelompok III
Menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk
memenuhi standar kebutuhan pokok air
a. Kelompok IV/Khusus
Menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum
berdasarkan kesepakatan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian
Melihat perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan
untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu
keadan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto,
1996:14).
Ciri-ciri pokok penelitian diskriptif menurut H. Nawawi (1997: 63) antara
lain meliputi:
1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian
dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana
adanya diiringi dengan interpretasi rasional.
Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan gambaran yang
konkret tentang implementasi kebijakan perbaikan pelayanan, dengan berusaha
menggali fakta-fakta yang ada, menganalisisnya, menggambarkan secara objektif
dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip teoritis. Adapun pendekatan dalam
penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan demikian diharapkan
mampu mengetahui dan mengkaji kasus yang terjadi secara utuh.
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3.2.Fokus Penelitian
Fokus penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan tentang apa yang
akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah dan memperluas
serta menggeser fokus penelitian. Adapun yang termasuk kedalam fokus
penelitian ini antara lain mengenai definisi operasionalisasi konsep dari penelitian
yang dilakukan. Dalam operasional tersebut terdapat indikator-indikator yang
diharapkan mampu menyaring data-data yang dikumpulkan dan sebagai upaya
pengukuran dari fenomena yang ada.
Dalam penelitian ini menggunakan operasional model Implementasi
G. Edward III, indikator yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
1) Komunikasi:
a. Penerimaan dan pemahaman pedoman umum
b. Penjelasan/Sosialisasi
c. Efektivitas penjelasan/sosialisasi
2) Sumber Daya
a. Pendanaan
b. Ketersediaan peralatan dan kelengkapan penunjang
c. Jumlah dan kemampuan personil pelaksana
d. Ketersedian komponen pendukung/sarana prasarana
3) Disposisi
a. Tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaksana
b. Partisipasi staf
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4) Struktur Birokrasi
a. Kesesuaian struktur organisasi dengan kebijakan
b. Kesesuaian job deskripsi dengan kebijakan
Ide pokok dari penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan
Perbaikaan Pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang, hal ini ” karena masih
belum optimalnya pelayanan dan adanya kerisauan / pengaduan masyarakat/
pelanggan dalam hal pelayanan yang dirasakan masih belum/tidak sesuai dengan
harapan pelanggan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui apakah
implementasi kebijakan Janji Perbaikan Pelayanan di PDAM Kabupaten dapat
dilaksanakan dengan baik.
Dalam penelitian ini, penentuan sample tidaklah dilakukan secara random
atau acak, melainkan oleh data yang ada dan berkembang dilapangan. Dengan
kata lain sampel ditentukan oleh hasil pengembangan analisis menyeluruh di
lapangan. Adapun dipilihnya teknik sampling tersebut dengan pertimbangan
sebagai berikut :
a. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi,
b. Dapat menetukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan
penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh,
c. Bersifat sederhana, sehingga mudah dilaksanakan,
d. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendahrendahnya.
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3.3 Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive.
Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Jombang. Alasan dipilihnya Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Jombang sebagai tempat penelitian, ada beberapa
pertimbangan, yaitu karena saat ini PDAM merupakan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Kabupaten Jombang sebagai penyelenggara pemenuhan
kebutuhan terhadap air bersih bagi masyarakat yang sampai saat ini belum
mampu melayani dengan optimal dan masih banyak pengaduan dari
masyarakat/pelanggan terhadap pelayanan dan adanya kebijakan dari PDAM
untuk memperbaiki pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang.
3.4 Populasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Sampel
3.4.1 Populasi/Sampel Penelitian
Populasi/sampel dalam hal ini adalah warga pengguna layanan
berdasarkan kelompok (masing-masing satu orang), staf dan pimpinan PDAM
serta pihak lembaga perlindungan konsumen Kabupaten Jombang, maka populasi
penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
1

Direktur

2

Kepala Bagian (Kabag Umum Kabag. Keuangan, Kabag. Teknik dan
Perencanaan)

3

Pegawai PDAM Masyarakat (staf bag. Umum, bag.teknik dan bagian
operasional)
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4

Pengguna layanan (Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III dan
Kelompok IV)

3.4.2 Teknik Pengumpulan Sampel
Penelitian yang mengambil lokasi di PDAM Kabupeten Jombang ini lebih
bersifat kualitatif oleh sebab itu sampel yang diambil lebih bersifat informan.
Adapun informan yang berasal dari internal PDAM ditentukan secara puposive
sampling yaitu sampel secara sengaja ditentukan yang mewakili dan yang
mengambil/memutuskan dan menjalankan kebijakan yaitu terdiri dari : Unsur
Pimpinan dan pelaksana yang mempuyai keterkaitannya dengan pelayanan
PDAM Kabupaten Jombang . Disamping itu, informan penelitian ini yang berasal
external PDAM, yaitu berasal dari pengguna layanan/masyarakat pelanggan
sebagai pihak yang dilayani melalu random sampling. Sedang sebagai sebagai
faktor penyeimbang yaitu dari yayasan perlindungan konsumen Kabupaten
Jombang .
Dengan diambilnya responden dari berbagai unsur tersebut diharapkan
akan mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap, sehingga hasil yang
didapatkan dari penelitian ini akan lebih obyektif, lengkap dan dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
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3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang bersifat adalah bersifat
deskriftif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data secara kualitatif dalam
penelitian ini berupa :
a. Wawancara secara mendalam (indepth interview), dilakukan terhadap orangorang yang dianggap paling mengetahui akan pelayanan PDAM baik itu dari
pelaksana pelayanan maupun dari pihak-pihak yang dilayani.
b.

Pengumpulan data sekunder yang ada di PDAM Kabupaten Jombang yang
akan dijadikan sebagai data pembanding data primer.
Teknik pengumpulan data yang termasuk dalam pengumpulan data secara

kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa metode kepustakaan. Dengan metode
ini dimaksudkan agar sebelum terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian
ada pegangan meskipun tidak menjadi persyaratan yang mutlak. Dengan berbekal
pegangan yang berasal dari data kepustakaan tersebut, sehingga dapat diketahui
beberap materi yang diinginkan dalam penelitian ini dapat terungkat dengan data
yang ditemukan di lapangan.
Adapun dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan , teknik-teknik
tersebut digunakan secara bergantian dengan penekanan pada teknik observasi
dan wawancara mendalam (indepth interview) serta pengumpulan data sekunder.
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3.6. Validitas Data
Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi
adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data
ini

(Moleong 2000:178). Proses

pemeriksaan data dalam

penelitian ini

dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan
data hasil observasi dan data pelengkap lainnya.
Menurut Patton dalam Moleong. 2000: 178 , triangulasi dapat ditempuh
dengan jalan sebagai berikut:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan
sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pandangan orang seperti orang yang berpendidikan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
Pengamatan
Sumber data
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b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Dokumen
Sumber data
Wawancara

3.7. Intrumen Penelitian
Intrumen penel itian yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah
alat perekam untuk memudahkan dalam penggali data dari informan yang
dilakukan secara wawancara secara mendalam (indepth interview). Karena
dengan alat rekam tadi data yang didapatkan akan bersifat asli dar informan
tersebut disamping itu juga alasan praktis dari peneliti. Sedangkan untuk
pengumpulan data secara sekunder, intrumen yang digunakan berupa alat tulis
menulis.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian
1. Dasar Hukum PDAM Kabupaten Jombang
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1990 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
2. Tupoksi Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja PDAM
Untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat
Bupati Kepala Daerah Tingkat. II Jombang menerbitkan Surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 tahun 1992 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang.
a. Tupoksi
Berdasarkan Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Jombang tersebut
diatas, maka PDAM untuk menjalankan perusahaan sebagai pelayanan air
minum di Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut.
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 Tugas Pokok
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang mempunyai tugas
pokok Menyelenggarakan Pengelolaan air minum untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan
pelayanan umum.
 Fungsi
Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

tersebut

diatas,

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang mengemban fungsi :
1.Menyusun program kerja pengembangan jaringan air minum
2.Menyelenggarakan pelayanan umum dan jasa
3.Menyelenggarakan kemanfaatan umum ;
4.Meningkatkan pendapatan daerah ;
5.Melaksanakan dan mengadakan pendistribusian air minum;
6.Melaksasanakan pengawasan di semua bidang Perusahaan Daerah Air Minum
dan unit-unit pelaksananya.
b. Susunanan Organisasi PDAM
Secara hirakhis susunan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Jombang, yaitu terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan yaitu Direktur Utama ;
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Direktur Bidang Umum dan Direktur
Bidang Teknik ;
3. Unsur Pelaksana yaitu Bagian-bagian dan.
4. Unit pelaksana.
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Sedangkan untuk rincian susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :
o Direktur Bidang Umum, terdiri dari :
a. Bagian Keuangan
b. Bagian Umum
Bagian Keuangan, terdiri dari :
1. Sub. Bagian Pembukuan ;
2. Sub. Bagian Rekening ;
3. Sub. Bagian Penagihan ;
4. Sub. Bagian Kas/gaji.
Bagian Umum, terdiri dari :
1. Sub. Bagian Tata Usaha ;
2. Sub. Bagian Kepegawaian ;
3. Sub. Bagian Pengadaan/Penyaluran ;
4. Sub. Bagian Pelayanan Langganan/humas ;
5. Sub. Bagian Pembaca Meter.
o Direktur Bidang Teknik terdiri dari :
a. Bagian Perencanaan/Pengawasan
b. Bagian Operasional
Bagian Perencanaan/Pengawasan, terdiri dari :
1. Sub. Bagian Perencanaan /Pengembangan;
2. Sub. Bagian Pengawasan.
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Bagian Operasional, terdiri dari :
1. Sub. Bagian Produksi/Laboratorium ;
2. Sub. Bagian Transmisi/penyambungan ;
3. Sub. Bagian Perawatan/Pemeliharaan.
Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai susunan organisasi PDAM
Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Lampiran 1.
c. Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Direktur Utama, Direktur Bidang
Umum, Direktur Bidang Teknik, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal.
Selanjutnya bahwa setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
PDAM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya serta mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
pada waktunya.
3. Daerah Layanan/Cakupan Wilayah Kerja
Daerah layanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang saat
ini daerah yang terlayani oleh PDAM hanya

6 (enam) Kecamatan dari 21 (dua

puluh satu) Kecamatan, dengan rincian : 1 (satu) BNA (Kantor pusat/ibu kota
Kabupaten) dan 5 (lima) Unit IKK (Ibu Kota Kecamatan), yaitu sebagai berikut :
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1. BNA Jombang

: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 136 A Jombang

2. IKK Ploso

: Desa Rejo Agung - Ploso

3. IKK Kabuh

: Jl. Raya Kabuh Desa Kabuh

4. IKK Mojoagung

: Jl. Raya Gambiran-Sumobito-Mojoagung.

5. IKK Bareng

: Desa Mojounggul - Bareng

6. IKK Diwek

: Jl. Raya Cukir Desa Cukir – Diwek.

Dari enam cabang tersebut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Jombang memiliki jumlah Pelanggan sebanyak 14.302 pelanggan (sampai
dengan 31 April 2010), dari jumlah tersebut apabila ditinjau dari kelompoknnya
dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Kelompok I

Sosial/Hydran Umum

:

229 SR

2. Kelompok II

Rumah tangga

: 13.560 SR

3. Kelompok III

Niaga Kecil + Industri Kecil :

388 SR

4. Kelompok IV Niaga Besar I Industri Besar :

15 SR

Dengan jumlah pelanggan tersebut diatas, maka Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2000 bahwa Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang adalah

termasuk dalam

klasifikasi PDAM Tipe B.
Sedangkan untuk gambaran dari perkembangan jumlah pelanggan
Perusahaan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagaimana gambar grafik
dibawah ini:
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Gambar 2 : Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan Perusahaan Daerah (PDAM)
Kabupaten Jombang dari Tahun 2007 sampai dengan 2009.
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Selanjutnya untuk rincian dari jumlah sambungan aktif pelanggan dari
akhir tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2009 dan April 2010 pada setiap
cabang /unit adalah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :
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Tabel 1 : Jumlah sambungan pelanggan dari tahun 2007 sampai dengan tahun
2009 dan bulan April 2010 PDAM Kabupaten Jombang.
2007

NO
I

II

III

IV

V

VI

VII

URAIAN
BNA JOMBANG
RUMAH TANGGA
NIAGA
INDUSTRI
SOSIAL
HIDRAN UMUM
PEMERINTAH
IKK PLOSO
RUMAH TANGGA
NIAGA
INDUSTRI
SOSIAL
HIDRAN UMUM
PEMERINTAH
IKK KABUH
RUMAH TANGGA
NIAGA
INDUSTRI
SOSIAL
HIDRAN UMUM
PEMERINTAH
IKK MOJOAGUNG
RUMAH TANGGA
NIAGA
INDUSTRI
SOSIAL
HIDRAN UMUM
PEMERINTAH
IKK BARENG
RUMAH TANGGA
NIAGA
INDUSTRI
SOSIAL
HIDRAN UMUM
PEMERINTAH
IKK DIWEK
RUMAH TANGGA
NIAGA
INDUSTRI
SOSIAL
HIDRAN UMUM
PEMERINTAH
KONSOLIDASI
RUMAH TANGGA
NIAGA
INDUSTRI
SOSIAL
HIDRAN UMUM
PEMERINTAH

SAMBUNGAN
AKTIF AKHIR
TAHUN
7,771
7,180
368
7
48
72
96
1,831
1,770
17
1
1
29
13
1,137
1,094
8
2
3
18
12
846
788
38
1
8
11
1,567
1,494
4
1
41
9
18
142
124
12
5
1
13,294
12,450
435
12
113
133
151

2008

SAMBUNGAN
AKTIF AKHIR
TAHUN
7,944
7,340
373
7
52
73
99
1,901
1,837
18
1
1
30
14
1,216
1,172
8
2
3
19
12
853
802
33
1
7
10
1,615
1,542
4
1
41
9
18
145
127
12
5
1
13,674
12,820
436
12
116
136
154

2009

SAMBUNGAN
AKTIF AKHIR
TAHUN
8,090
7,500
359
7
52
75
97
2,025
1,976
18
5
22
4
1,461
1,426
9
1
3
20
2
785
747
25
7
6
1,707
1,650
5
3
36
8
5
155
145
1
7
1
1
14,223
13,444
416
17
105
126
115

Apr-10
SAMBUNGAN
AKTIF AKHIR
BULAN
8,076
7,515
334
6
51
75
95
2,125
2,078
17
5
22
3
1,458
1,427
5
1
3
20
2
771
734
25
7
5
1,717
1,660
6
3
35
8
5
155
146
1
7
1
14,302
13,560
388
15
103
126
110

Sumber data : Laporan Keuangan Tahun 2007 s/d 2009 dan akhir bulan April 2010
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Berdasarkan data tersebut, bahwa jiwa yang terlayani untuk pelangga jenis
kelompok rumah tangga untuk penduduk perkotaan pada tahun 2007 sebesar
36,45 % dan tahun 2008 sebesar 29,78 %, sedangkan untuk penduduk pedesaan
baru terlayani 10,63 % tahun 2007 dan 9,85 % pada tahun 2008. Kendala yang
dihadapi dalam pelayanan terhadap penduduk pedesaan adalah letak rumah yang
berjauhan dan kondisi ekonomi masyarakat desa yang masih belum memadai.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2 :

Jumlah Pelanggan, Jiwa yang terlayani dan Prosentase Jiwa yang
terlayani oleh PDAM Kabupaten Jombang

TAHUN
1

2.007
2.008

WILAYAH PERKOTAAN
JIWA
TOTAL
PELANGGAN
(2 X 6 JIWA) PENDUDUK
2
3
4

7.180
7.340

%
5

WILAYAH PERDESAAN
JIWA
TOTAL
PELANGGAN
(7 X 6 JIWA) PENDUDUK
6
7
8

%
9

43.080

118.204

36,45

5.270

31.620

297.380,00 10,63

44.040

147.899

29,78

5.480

32.880

333.835,00

Sumber data : Lap.Keuangan Tahun 2007 dan 2008

9,85

4. Sumber Daya Manusia (SDM)
Guna mendukung pelaksanakan kegiatan pelayanan Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang jumlah adalah sebanyak 67 (enam
puluh tujuh) orang pegawai per 31 April 2010. Untuk perkembangan jumlah
sumber daya manusia (SDM) tahun 2007 s/d April 2010 PDAM Kabupaten
Jombang adalah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3 : Jumlah Pegawai PDAM Kabupaten Jombang dari Akhir Tahun 2007
s/d Akhir Tahun 2009 dan Bulan April 2010
NO

URAIAN

TAHUN 2007

JML

TAHUN 2008

JML TAHUN 2009

JML

Apr-10

TETAP TDK TTP PGW TETAP TDK TTP PGW TETAP TDK TTP PGW

A DIREKSI
1. Direktur Utama
2. Direktur Umum
3. Direktur Teknik
B BAGIAN KEUANGAN & UMUM
1. BAG.KEUANGAN
2. BAG.PEMBUKUAN
3. BAG.LANGGANAN
4. BAG.UMUM
C TEHNIK PRODUKSI
1. BAG.SUMBER & PRODUKSI
2. BAG.DISTRIBUSI
3. BAG.PERENCANAAN TEKNIK
4. BAG.PERAWATAN TEKNIK
JUMLAH

3
1
1
1
24
5
8
5
6
21
7
10
2
2
48

1
1
5
4
1
6

3
25
5
8
5
7
26
11
11
2
2
54

3
23
5
8
5
5
21
7
10
2
2
47

5
4
1
5

3
23
5
8
5
5
26
11
11
2
2
52

3
22
5
8
1
8
21
10
8
2
1
46

4
4
16
9
7
20

JML

TETAP TDK TTP PGW

3

3
1
1
1
24
5
8
1
10
18
6
9
2
1
45

26
5
8
1
12
37
19
15
2
1
66

5
5
17
10
7
22

3

29
5
8
1
15
35
16
16
2
1
67

Sumber data : Lap.Keuangan Akhir tahun 2007 s/d Akhir Tahun 2009 dan Bulan April 2010

Sedang untuk komposisi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Jombang menurut jenjang pendidikan sampai dengan 31 April 2010
adalah sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 4 : Pegawai PDAM berdasarkan jenjang pendidikan sampai dengan
31 April 2010
NO

URAIAN

S2

S1

SLTA

SLTP/SD

1

-

2 Pegawai PDAM

1

8

1

36

20

66

2

8

1

36

20

67

JUMLAH
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Sumber data : PDAM Kabupaten Jombang.

Tesis

Diploma

1

Yono Basuki Hariyanto

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

61
5. Dewan Pengawas
Guna mengawasi Kegiatan Direksi/Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Jombang maka dibentuk Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaen Jombang berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Jombang Nomor : 188/112/ 415.10.4/2010 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang.
Selanjutnya untuk susunan keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang adalah sebagaimana tersebut
pada tabel dibawah ini :
Tabel 5 : Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Jombang
No

Keterangan

Kedudukan Dalam
Dewan Pengawas

1.

Ketua merangkap anggota

Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang

2.

Sekretaris merangkap anggota

Kepala
Bagian
Administrasi
Perekonomian Sekretariat daerah
Kabupaten Jombang

3.

Anggota (wakil konsumen)

Ir. Heru Widjayanto, M.Si

Sumber data : Bagian Hukum, Setda.Kab. Jombang.
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6. Sistem Penyediaan Air Bersih
Sistem penyediaan air bersih yang meliputi produksi dan distribusi pada
PDAM merupakan perpaduan antara produksi air bersih dari sumber mata air
didistribusikan dengan sistem pengaliran secara gravitasi dan produksi air bersih
dari sumur dalam didistribusikan secara perpompaan.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang mempunyai
sumur pompa, sumur bor dan mata air, yang terletak di wilayah Kecamatan
Jombang (Kantor Cabang), Kecamatan Ploso , Kecamatan Kabuh, Kecamatan
Mojoagung, Kecamatan Bareng dan Kecamatan Diwek. Dimana lokasi air baku
paling banyak terletak di wilayah Kecamatan Jombang yaitu sebanyak 7 (tujuh)
sumur pompa dan paling sedikit di Kecamatan Diwek yaitu sebanyak 1 (satu)
buah sumur pompa dengan kapasitas pompa juga paling kecil yaitu 2,5 liter/detik.
Selanjutnya untuk lebih jelasnya kapasitas sumur dan kapasitas pompa
PDAM Kabupaten Jombang adalah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :
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Tabel 6 : Kapasitas sumur dan pompa serta tahun operasional PDAM Kabupaten
Jombang
No.

Lokasi Air Baku

Kapasitas
(lt/det)

Tahun
Operasional

1
I.

2

3

4

Kapasitas
Pompa
(lt/det)
5

1. Sumur Pompa Plandi 1

25

1992

20

2. Sumur Pompa Plandi 2

30

1992

20

3. Sumur Pompa Plandi 3

35

2004

30

4. Sumur Pompa Parimono

25

1990

20

5. Sumur Pompa Sumbernongko

20

2004

16,5

6. Sumur Pompa BLK Candi

25

2006

16,5

7. Sumur Pompa Canggon

30

2005

25

BNA Jombang

190

Jumlah
II.

IKK Mojoagung
1. Sumur Bor Mojoagung 1

5

1990

4,4

2. Sumur Bor Mojoagung 2

15

2007

4,7

20

Jumlah
III.

10

1996

10

Jumlah

2,5
2,5

IKK Bareng
1. Sumur Bor Mojounggul

7,5

1985

4,4

2. Mata Air Ngampungan

5,0

1996

5,0

3. Bak Penampungan Jarak

20,0

1998

20,0

Jumlah
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1. Sumur Pompa Diwek

IV.

148

32,5
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V.

IKK Ploso
1. Sumur Pompa Rejoagung

7,5

1986

5,0

2. Sumur Pompa Kleco

15,0

2006

10,0

3. Sumur Pompa Bengawan

7,5

2004

5,0

30,0
VI.

20,0

IKK Kabuh
1. Sumur Pompa Karangpakis

5,0

1987

5

2. Sumur Pampa Jatisari

5,0

1993

5

3. Sumur Pompa Kauman

7,5

2003

5

Jumlah

17,5

15

Jumlah Total

300

224

Sumber data : Proposal penyesuaian tarif PDAM Kab.Jombang Tahun 2009

7. Produksi dan Distribusi dan Penjualan Air
Jumlah Produksi dan distribusi air bersih di Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Jombang sejak tahun 2007 s/d 2009 mengalami
peningkatan. Untuk lebih jelasnya mengenai produksi, distribusi dan penjualan air
PDAM Kabupaten Jombang selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 adalah
sebagaimana pada tabel dibawah ini :
Tabel

NO

7 :

Perkembangan Produksi, Distribusi dan Penjualan Air PDAM
Kabupaten Jombang

URAIAN

2007

2008

2009

M³

M³

M³

1

PRODUKSI AIR

4.404.495,50

4.728.678,40

4.779.816,72

2

DISTRIBUSI

4.319.178,00

4.689.678,90

4.739.394,81

3

AIR TERJUAL

3.260.205,00

3.265.557,00

3.453.752,94

Sumber data : Lap. Keuangan 2007 s/d 2009 PDAM Kabupaten Jombang.
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Sedangkan untuk gambaran dari perkembangan Produksi , Distribusi dan
Penjualan Air Perusahaan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagaimana
gambar grafik dibawah ini.
Gambar 3 : Grafik Perkembangan Produksi, Distribusi dan Penjualan Air di
Perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten Jombang tahun 2007
sampai dengan 2009.
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8. Laba/rugi PDAM
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang dari tahun
1995 sampai saat ini belum menunjukkan adanya perolehan laba, hal ini
disebabkan karena masih menanggung beban hutang pada pemerintah pusat. Hasil
pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa Laba/rugi Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang dari tahun 1995 s/d tahun 2008
menunjukkan adanya kerugian, untuk lebih jelasnya Laba/rugi PDAM Kabupaten
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Jombang dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagaimana tabel
dibawah ini
Tabel 8 : Laba/rugi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang 1993
S/D 2008
Tahun

Laba/Rugi

Tahun

Laba/Rugi

Rp

Rp

1993

52.455.300,00

2001

(1.487.630.498,00)

1994

87.263.629,00

2002

(1.636.364.494,00)

1995

(166.627.986,00)

2003

(597.685.427,00)

1996

(600.834.179,00)

2004

(815.788.029,00)

1997

(561.757.020,00)

2005

(1.274.632.962,00)

1998

(1.019.744.958,00)

2006

(1.093.858.917,00)

1999

(1.249.881.039,00)

2007

(1.262.856.408,92)

2000

(1.370.618.921,00)

2008

(561.705.372,98)

Sumber data : Hasil pemeriksaan laporan keuangan PDAM
Gambar 4 :

Grafik Laba / rugi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Jombang Tahun 2004 s/d 2008
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Sedangkan untuk rincian dari pendapatan, Biaya langsung usaha,
Laba/rugi kotor usaha, Biaya administrasi dan Umum, Laba rugi usaha dan
laba/rugi setelah pajak tahun 2007 dan 2008 adalah sebagaimana tabel diawah
ini.
Tabel 9

No.

:

Laporan Laba/rugi Komparatif Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Jombang Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007
URAIAN

I PENDAPATAN USAHA
Penjualan Air
Penjualan Non Air
JML Pendapatan Usaha
II BIAYA LANGSUNG USAHA
Biaya Sumber
Biaya Pengolahan Air
Biaya Transmisi dan Distribusi
JML Biaya Langsung Usaha
III Laba/rugi Kotor Usaha
IV Biaya Administrasi dan Umum
LABA (RUGI) USAHA
V Pendapatan /Beban Lain-lain
Pendapatan bunga
Pendapatan Lain-lain Non Operasional
Beban Lain-lain
Jml Pendapatan & Biaya lain-2
Laba / Rugi Bersih
Sebelum pajak
PPh Badan
Pajak Tangguhan
Laba / Rugi SeteLah Pajak

per 31 Desember 2008
Rp.

per 31 Desember 2007
Rp.

4,013,826,750.00
363,112,771.00
4,376,939,521.00

3,959,018,675.00
253,908,440.00
4,212,927,115.00

1,539,041,077.00
163,688,260.25
1,282,182,660.94
2,984,911,998.19
1,392,027,522.81
2,213,502,018.25
(821,474,495.44)

1,353,330,674.00
141,463,207.00
1,455,351,581.00
2,950,145,462.00
1,262,781,653.00
2,763,326,355.25
(1,500,544,702.25)

157,975,819.00
84,350,250.00
242,326,069.00
(579,148,426.44)

149,463,697.00
64,947,175.39
214,410,872.39
(1,286,133,829.86)

17,443,053.00

23,598,020.00

(561,705,373.44)

(1,262,535,809.86)

-

Sumber data : Laporan Auditor Keuangan atas Lap.Keuangan PDAM 31 Des 2008 & 2007
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c. Aktiva tetap /Asset
Data Aktiva tetap/asset yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Jombang sampai dengan 31 April 2010 menunjukan sebesar
Rp. 7.967965.225,64.
Selanjutnya untuk rincian

dari aktiva tetap yang dimiliki oleh PDAM

adalah sebagaimana berikut : 1. Tanah & Hak atas tanah Rp. 69.717.300,00,
2.

Instalasi

Sumber

Rp.

2.850.684,342,003.

Instalasi

Perpompaan

Rp. 2.639.075.786,00 4. Instalasi Distribusi Rp. 15.577.603.531,00 5. Gedung
& Bangunan
7.

Rp. 827.842.241,00 6. Inventaris Kantor Rp. 434.607.648,00,

Kendaraan

Rp.

625.292.095,00

8.Akumulasi

penyusutan

PDAM

Rp. (15.056.857.717,36).
9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PDAM
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat unit Pelayanan Instasi Pemerintah, bahwa Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Jombang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Jombang dalam tahun 2009 menunjukan bahwa hasil penyusunan IKM PDAM
mempunyai katagori Baik, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang adalah 2,89
atau konversi IKM sebesar 72,32.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PDAM nilai unsus IKM tertingginya
adalah unsur Kesuseuaian anatar biaya yang digunakan dengan biaya yang
ditetapkan, Kewajaran biaya, Kemampuan petugas, Tangungjawab petugas,
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Kejelasanan dan Kepastian petugas yang melayani dan kemudahan prosedur
pelayanan dengan nilai 75,00. Sedangkan nilai unsur IKM yang terendah adalah
unsur Keamanan yaitu dengan nilai 65,63.

4.2 Analissis Data
Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan PDAM
Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Janji
Perbaikan Pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Jombang sampai dengan bulan Juni 2010, dari 19 (sembilan belas) Janji. Apabila
bila dikelompokan dalam Aspek Operasional, Keuangan dan Administrasi
menunjukkan bahwa :
a. Aspek Operasional

: 12 janji

b. Aspek Keuangan

: 2 janji

c. Aspek Administrasi

: 5 janji

Aspek operasional, yang sudah dilaksanakan 9 (sembilan) atau 75,00 % dari
12 janji , Aspek Keuangan yang sudah dilaksanakan belum ada atau 0 % dari 2
(dua) janji, dan Aspek Administrasi yang sudah dilaksanakan 4 (empat) janji
atau 80 % dari 5 (lima) janji. Untuk lebih jelasnya rencana dan realisasi janji
PDAM Kabupaten Jombang adalah sebagimana pada tabel dibawah ini :
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Tabel 10 : Rekapitulasi Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan di PDAM
Jombang .

Tesis

NO

URAIAN
PENGADUAN

1

2

1

Air sering Kotor

2

Air sering tidak
keluar

3

Listrik Mati,
Genset Tidak
segera
dihidupkan

4

Perbaikan pipa
bocor sering
terlambat

5

Pembayaran
rekening yang
ada tambahan
retribusi lain-lain

6.

Petugas kurang
responsif
terhadap
pengaduan

JANJI UPAYA
ASPEK
PDAM
Realisasi
Nomor :
Operasional Keuangan Administrasi
690/01/415.48/20
09
3
4
5
6
Menambah
Frekuensi kuras
di instalasi
pengolahan air
dari 2 kali
setahun menjadi 3
kali setahun ;
Meningkatan
pengawasan
kepada operator
instalasi
pengolahan air
Memasang
Genset pada
pompa yang
belum ada
gensetnya sesuai
rencana.
Menambah
frekuensi jam
kerja dengan
tugas lembur ;
Melakukan
koordinasi dengan
dinas ligkungan
hidup dan
kebersihan untuk
menyusun
landasan
hukumnya
Meningkatkan
pelayanan oleh
petugas humas/
pengaduan
dengan
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membentuk tim
pengelolah
pengaduan
7

8.

9
10

11
12

13

14

Tesis

Air kurang
memenuhi
kualitas
kesehatan

Meningkatkan
koordinasi dengan
instasi terkait
sesuai Peraturan
Menteri
Kesehatan RI (Uji
Lab. 3 bulan
sekali).
Sambungan Baru Menyampaikan
air terlalu mahal, perubahan harga
sesuai dengan
kondisi harga
pasar kepada
calon pelanggan
Water meter
Mengganti water
banyak yang
meter rusak
rusak
Air sering berbau Melakukan
tidak enak
pengurasan di
ujung pipa
distribusi dan
tersier secara rutin
setiap bulan.
Air sering berbau Memberi kaporit
kaporit
sesuai prosedur.
Air tidak keluar
Menerapkan
hanya keluar
conect
udara sedang-kan sambungan
meteran tetap
rumah pada pipa
jalan
tersier.
Penggalian Pipa
Melakukan
kurang dalam ,
penggalian pipa
sehingga sering
sesuai standart ;
pecah apabila
kena kendaraan
Pemasangan
Menyusun perencasambungan sering naan kebutuhan
terlambat
pemasangan
sambungan baru
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15

PDAM kurang
konsisten dalam
pengaturan waktu
distribusi air

16

Bak penampungan jarang dikuras

17

Ruang tunggu
pembayaran
rekening kurang
nyaman di unit
IKK

18

Petugas pembaca
meter
sering
melakukan
kesalahan
loket sering tutup
saat jam kerja
(09.00 s/d 11.00
wib)

19

Meningkatkan
pengawasan
kepada petugas
operator instalasi
pengolahan air.
Menambah
jadwal
pengurasan bak
reservoir dari 2
kali menjadi 3
kali
Menyediakan
ruang tunggu ,
khususnya yang
ada di unit di
kecamatan.

SD

SD

BD

Meningkatkan
pengawasan
kepada petugas.

Menambah jam
pelayanan pada
hari senin s/d hari
kamis dari jam
08.00 wib s/d jam
12.00 wib, untuk
hari jum’at 08.00
s/d 10.00 wib dan
hari sabtu jam 08.
s/d 11.00 wib.
Jumlah

SD

SD

12

2

5

Jumlah Sudah Dilaksana

9

0

4

Jumlah Belum Dilaksana

3

2

1

Sumber data : Hasil penelitian
Keterangan :
SD : Sudah dilaksanakan
BD : Belum dilaksanakan
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Dari tabel diatas , maka dapat diuraikan dari masing-masing aspek, yaitu :
Aspek Operasiona dan aspek keuangan adalah sebagaimana berikut :
a. Aspek Operasional
Hasil penelitian kebijakan perbaikan pelayanan yang dalam katagori aspek
operasional yaitu meliputi : Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal
PDAM dalam hal realisasi pelaksanaan janji Perbaikan Pelayanan di PDAM dapat
disampaikan sebagai berikut :
1. Pengaduan air PDAM sering kotor,
Sesuai janji , maka telah melakukan pengurasan di instalasi pengolahan
yang sebelumnya dilakukan 2 (dua) kali setahun menajdi 3 (tiga) kali setahun,
sampai dengan awal bulan Juni 2010 PDAM Kabupaten Jombang telah
melakukan pengurasan sebanyak dua kali dan direncanakan paling tidak 3 (tiga)
kali dalam setahun. Dengan adanya perlakuan tersebut maka air baku sebelum
didistribusikan kepelanggan betul-betul telah bebas dari kotoran. (Wawancara
dengan Kabag. Teknik dan Pengawasan, bulan Juni 2010).
Selanjutnya wawancara dengan pelanggan, sebagai hasil pengurasan yang
telah dilakukan oleh PDAM adalah sebagai berikut :
Air PDAM yang keluar saat ini secara umum sudah tidak kotor, tetapi kadangkadang masih kotor(wawancara dengan pelanggan kelompok II, Juni 2010).
Air dari PDAM saat ini, menurut saya sudah baik, informasi pengurasan diberikan
jadwal saat membayara rekening (wawancara dengan pelanggan kelompok III,
Juni 2010).
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Air PDAM yang keluar

saat ini saya sudah cukup puas, PDAM hendaknya

memberikan pengumuman secara pasti tentang jadwal pengurasan secara pasti dan
saat pengurasan hendaknya tidak dialirkan kepelanggan

(wawancara dengan

pelanggan kelompok II, Juli 2010)
2. Pengaduan Air sering tidak keluar,
PDAM telah berusaha untuk memenuhi ketentuan peraturan yaitu
kontinuitas selama 24 Jam, hal ini dilakukan dengan jalan pengaturan distribusi
yaitu dengan jalan melakukan peningkatan pengawasan kepada petugas operator
instalasi pengolahan air
Guna mengatasi hasil pengaduan yang kata pelanggan bahwa air PDAM
sering tidak keluar yaitu dengan jalan dilakukan pengawasan secara rutin dan
dibuatkan jadwal jaga pada instalasi pengolahan air setiap hari (wawancara dng
Kabag. Umum, Juni 2010). Selanjutnya dari hasil wawancara dengan staf teknik
dikatakan, Jadwal jaga satu shift dua orang, satu hari 3 shift (wawancara dengan
staf bagian teknik, Juni 2010).
Hasil wawancara dengan pelanggan , yaitu menunjukkan bahwa : Air yang
keluar kadang-kadang kecil, yaitu antara jam sebelas siang dan jam sepuluh
sampai dua belas malam (wawancara dengan pelanggan kelompok II, Juni 2010).
Air PDAM dirumah saya keluarnya cukup besar dan lancar, (wawancara dengan
pelanggan kelompok II, Juli 2010). Air dari PDAM saat ini, menurut saya sudah
lancar, (wawancara dengan pelanggan kelompok III, Juni 2010). Penggunaan Air
PDAM disini saat ini kalau untuk ukuran perusahaan tekanan dan debetnya masih
kurang karena disini membutuhkan air cukup banyak, sehingga kebutuhan untuk
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air disini sekarang banyak memakai air tanah/bor dan air PDAM untuk kebutuhan
lain (wawancara dengan pelanggan kelompok IV, Juli 2010).
3. Pengaduan terhadap Perbaikan pipa bocor yang sering terlambat
Untuk mengatasi pengaduan tersebut kami telah mengupayakan dengan
jalan pembagian kerja dan pengawasan kepada petugas lapang dan mencukupi
barang kebutuhan untuk penggantian pipa yang tersedia di gudang dan apabila
diperlukan untuk perbaikan pipa bocor yang harus segera ditangani maka kami
mengupayakan dengan kerja lembur (wawancara dengan Kab.bag Umum, bulan
Juni 2010).
4. Pengaduan Sambungan baru terlalu mahal,
PDAM menentukan biaya sambungan baru disesuaikan dengan harga
harga pasar kepada calon pelanggan dan untuk penetapan biaya sambungan baru
setelah dilakukan survey ke calon pelanggan dan selanjutnya apabila calon en
konsumen setuju atas biaya yang disepakati maka konsumen dapat melakukan
pembayaran.. Besar biaya penyambungan baru di PDAM Kabupaten Jombang
yaitu erkisar antara Rp. 600.000,00 sampai dengan Rp. 750.000,0 , hal tersebut
tergantung panjang ataupun pendeknya pipa yang dipasang pada lokasi calon
pelanggan (Wawancara dengan Kabag. Umum, bulan Juni 2010).
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5. Pengaduan terhadap meter air banyak rusak
Selanjutnya bahwa untuk mengatasi banyaknya water meter rusak PDAM
mengupayakan dengan pengadaan water meter yang berkualitas dan mengganti
yang rusak dan apabila rusak secara alami/tidak ada unsur kesengajaan, maka
penggantian menjadi tanggung jawab PDAM akan tetapi apabila kerusakaan
dikarenakan ada unsur kesengajaan maka biaya pengganti menjadi tanggung
jawab pelanggan. (Wawancara dengan Sub.bag.Pembaca Meter PDAM, bulan
Juni 2010).
Tabel 11 :
No
1
2
3
4
5
6

Penggantian Water Meter Bulan April 2009 dan 2010 Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang.

Kelompok
RUMAH TANGGA
NIAGA
INDUSTRI
SOSIAL
HIDRAN UMUM
PEMERINTAH
Jumlah

2008
25
25

2009

10
10

2010

266
16
1
3
3
289

Sumber data : Laporan Keuangan Bulan April 2008 , 2009 dan 2010 PDAM Kabupaten Jombang

6. Pengaduan Air sering berbau tidak enak
Untuk mengatasi air PDAM Kabupaten Jombang yaitu dengan
mengupayakan melakukan pengurasan diujung pipa distribusi secara rutin setiap
satu bulan sekali, pengurasan diujung pipa dilakukan petugas karena saat ini
(Wawancara dengan Kabag. Teknik dan Penawasan , bulan Juni 2010 ).
7. Pengaduan Air sering berbau kaporit
Pemberian kaporit dilakukan pada air baku dengan cara kaporit dimasukan
kedalam ember kemudian ditambahkan air lalu diaduk setelah mengendap, maka
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campuran tersebut dialirkan ke dengan air yang telah melalui aerasi. Pemberian
kaporit tersebut hanya dilakukan satu kali, yaitu pagi hari pada pukul 03.00 wib,
adapun campuran yang di ember tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) jam habis.
Untuk standar operasional prosedur (SOP) dari pemberian kaporit saat ini belum
ada (wawancara dengan staf produksi, bulan Juni 2010 ).
Standar Operasional Prosedur dalam pemberian kaporit pada instalasi
pengolahan air saat ini di PDAM Kabupaten Jombang, masih dalam proses
penyusunan (wawancara dengan, Direktur Bidang Teknik, bulan Juni 2010).
Pemberian Kaporit kedalam air baku adalah dengan tujuan untuk
membunuh bakteri atau untuk mencegah tumbuhnya lumut atau ganggang,
gambaran alat yang dipakai untuk pemberian kaporit adalah sebagaimana gambaa
dibawah ini.
Gambar 5 : Alat untuk pemberian kaporit di instalasi pengolahan air bersih
PDAM Kabupaten Jombang .

8. Pengaduan Air tidak keluar
hanya keluar udara tetapi meter tetap jalan,
Persoalan kalau air tidak keluar sedangkan meter air berjalan , hal itu
disebabkan karena saat pipa kosong maka ada udara dan saat ada aliran air maka
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udara tersebut terdorong lalu keluar kepelanggan, untuk mengatasi hal tersebut
dengan menerapkan conect sambungan rumah pada pipa tersier

(wawancara

dengan Kabag.Teknik dan Pengawasan).
9. Pengaduan penggalian pipa kurang dalam,
Kedalam penggalian pipa PDAM saat ini disesuaikan dengan diameter
pipa yang akan ditanam contoh apabila pipa diameter 2 dim maka penggalian
sedalam 60 cm dan 3 dim sedalam 75 cm dan seterusnya akan tetapi apabila
mengikuti standar dari Dinas PU maka kedalam penggalian adalah semua sama
yaitu sedalam 150 cm. Seandainya didasarkan pada standar PU maka PDAM juga
merasa kesulitan jika terjadi terdapat pipa bocor (wawancara dengan Kabag.
Teknik dan Perencanaan. 15 Juni 2010, 14.00 wib).
10. Pengaduan PDAM kurang konsisten dalam pengaturan waktu distribusi air
Untuk mengatur distribusi air dari PDAM agar kontinu selama 24 jam,
maka pengawasan terhadap petugas dilakukan secara rutin selain itu telah
dibuatkan jadwal jaga petugas operator di instalasi pengolahan air (wawancara
dengan Kabag. Teknik dan Perencanaan,. Bulan Juni 2010). Penjadwalan jaga di
instalasi pengolahan air sudah dilakukan dalam satu hari ada 3 (tiga) shift dan
setiap shift terdiri dari 2 (dua) orang. Pengoperasian pompa yaitu dari pukul 03.00
s/d pukul 20.00 wib selanjutnya memakai air grafvitasi (wawancara dengan staf
bagian operasional, bulan Juni 2010)
Pendistribusi air PDAM ke pelanggan yang berada di perkotaan yaitu
dilakukan dengan menggunakan pompa distribusi yang berkapasitas 20 lt/det,
25 lt/det dan 30 lt/det.
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Pompa ditribusi air PDAM yang dipergunakan untuk mendistribusikan air
ke pelanggan adalah sebagaimana pada gambar dibawah ini :
Gambar 6 : Pompa distribusi di Instalasi pengolahan air Plandi PDAM
Kabupaten Jombang

Sedangkan untuk peratan pengukur tekanan debit air PDAM kepelanggan
setelah melalui pompa distribusi adalah sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 7 : Pengukur tekanan debit air ke pelanggan PDAM Kabupaten Jombang
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11. Pengaduan bak penampungan jarang dikuras,
Pengurasan di Bak penampungan air sampai dengan bulan Juni telah
dilakukan dua kali dan disamping pengurasan tersebut juga dilakukan
pembersihan

bak

penampungan,

pengurasan

dilakukan

dengan

pompa

(wawancara dengan staf produksi, bulan Juni 2010).
12. Pengaduan Air kurang memenuhi kualitas kesehatan
Untuk mengetahui kualitas air baku yang ada PDAM melakukan
pemeriksaan untuk kualitas air ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang secara
periodik setiap tiga bulan sekali standar air bersih (wawancara dengan Kabag
Umum, bulan Juni 2010).
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Hasil uji laboratorium air baku PDAM Kabupaten Jombang yang telah di
lakukan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada instalasi pengolahan
PDAM adalah sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 12 :

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Air Baku PDAM Kabupaten
Jombang (dari air Gravitasi) Wonosalam
No
PARAMETER
Satuan
Kadar
Hasil
Ket.
Maksimum yang
Uji
diperbolehkan
Lab.
A. FISIKA
1 Bau
TB
Tidak
2 Jumlah zat padat
berbau
terlarut (TDS)
mg/L
1.500
41,5
3 Kekeruhan
Skala
25
2,52 TR
Rasa
NTU
Tidak
berasa
4 Suhu
oC
Suhu udara ± 3°
29,5
5

Warna

B .KIMIA
1. Air raksa
2. Arsen
3. Besi
4. Fluorida
5. Kadnium
6. Kesadahan (CaCO3)
7. Klorida
8. Kromium, Valensi 6
9. Mangan
10. Nitrat, sebagai N
11. Nitrit, sebagai N
12. Ph
13. Selenium
14. Seng
15. Sianida
16. Sisa Klor (Cl2)
17. Zat organik (KmnO4)

Skala
TCU

50

TW

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,001
0,05
1,0
1,5
0,005
500
600
0,05
0,5
10
1,0
6,5 – 9,0
0,01
5,0
0,1
0,1
10

0,0
0,94
40
2,89
0,04
2,0
0,0
8,5
0,0
5,2

Sumber data : hasil pemeriksaan lab.Air baku PDAM Kab.Jombang
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Tabel 13. : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Air Baku PDAM Kabupaten
Jombang pada sumur Plandi I
No

Kadar
Maksimum yang
diperbolehkan

Hasil
Uji
Lab.

-

-

TB

mg/L
Skala
NTU
oC
Skala
TCU

1.500
25
Suhu udara ± 3°
50

238
0,26
TR
27,5
TW

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,001
0,05
1,0
1,5
0,005
500
600
0,05
0,5
200
10
1,0
6,5 – 9,0
0,01
5,0
0,1
10

0,04
0,91
200
15,9
0,13
26,3
3,0
0,0
7,8
0,0
0,97

Satuan

PARAMETER

A. FISIKA
1. Bau
2. Jumlah zat padat
terlarut (TDS)
3. Kekeruhan
4. Rasa
5. Suhu
6. Warna

Ket.

Tidak
berbau
Tidak
berasa
-

B .KIMIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Air raksa
Arsen
Besi
Fluorida
Kadnium
Kesadahan (CaCO3)
Klorida
Kromium, Valensi 6
Mangan
Natrium (Na)
Nitrat, sebagai N
Nitrit, sebagai N
Ph
Selenium
Seng
Sisa Klor (Cl2)
Zat organik (KmnO4)

Sumber data : hasil pemeriksaan lab. Air baku PDAM Kab.Jombang
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b. Aspek Keuangan
Janji Perbaikan Pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang pada aspek
keuangan terdapat dua janji upaya yang akan dilaksanakan, yaitu meliputi :
1. Pengaduan Listrik Mati, Genset Tidak segera dihidupkan,
Apabila listrik padam otomatis pompa mati, dan sedangkan untuk
menghidupkan genset membutuhkan waktu ataupun saat listrik padam petugas
tidak menyadari bahwa listrik padam sehingga saat ini ataupun kedepan petugas
ditekan untuk selalu siap dan tanggap apabila listrik padam. Sebenarnya sudah
direncanakan bahwa nantinya apabila listrik PLN padam genset secara otomatis
hidup sendiri yaitu dengan menambah panel otomatis .& Petugas di instalasi telah
diberikan jadwal untuk mengawasi kesiapan dari genset apabila sewaktu-waktu
listrik PDAM padam, sehingga dapat segera dihidupkan (wawancara dengan
Kabag. Teknik dan Perencanaan. 15 Juni 2010, 14.00 wib). Untuk menghidupkan
genset Membutuhkan waktu karena genset dikunci sedangkan kunci ada di kantor
pusat (wawancara dengan staf teknik, Juli 2010).
Gambar 8 : Satu-satumya Genset PDAM Kab. Jombang untuk mengatasi saat
PLN Padam
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2. Ruang tunggu pembayaran rekening kurang nyaman di unit IKK
Penyediaan ruang tunggu untuk pembayaran rekening yang ada di unit
IKK saat ini belum dilakukan selain belum ada pengajuan dari kepala unit juga
karena kondsi keuangan PDAM (wawancara dng Kabag.Keuangan, Juni 2010).
Untuk lebih jelasnya mengeai gambaran dari salah satu tempat
pembayaran rekening di IKK (Ibu Kota Kecamatan) Ploso, yang termasuk dalam
pengaduan masyarakat pelanggan.
Gambar 9 : Tempat pembayaran rekening air di IKK Ploso Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM ) Kabupaten Jombang.
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c. Aspek Administrasi
Janji Perbaikan Pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang pada aspek
Administrasi terdapat 5 (lima)

janji upaya yang akan dilaksanakan, yaitu

meliputi :
1. Pembayaran rekening yang ada tambahan retribusi lain-lain
Retribusi kebersihan bekerjasama dng Dinas PU.Ciptakarya & Kebersihan
sedangkan pengelolaahan keuangan langsung ditangani oleh dinas PU.Ciptakarya
PDAM hanya menyediakan tempat saja dan untuk mendukug pelaksanaan
tersebut telah dilakukan penandatangan kerjasama antara PDAM dengan Dinas
PU. Ciptakarya dan Kebersihan (wawancara dengan Kabag. Keuangan,
16 Juni 2010).
2. Petugas kurang responsif terhadap pengaduan
Pengaduan pelayanan dari pelanggan kepada PDAM Kabupaten dapat
disampaikan di kantor di Sub.bagian Pelayanan langganan dengan mengajukan
secara tertulis yang selanjutnya pengaduan tersebut diinventarisir untuk
ditindaklanjuti , apabila pengaduan tidak hal berat maka dapat ditangani langsung
ataupun paling lambat 1 (satu) hari .( wawancara dengan staf Hubungan
pelanggan, bulan Juni 2010). Untuk saat ini pembentukan Tim pengolah
pengaduan di PDAM belum bisa dibentuk , karena untuk keanggotaan tim masih
dalam konsep penyusunan (wawancara dengan Kabag.Umum, bulan Juni 2010).
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3. Pemasangan Sambungan Sering Terlambat
Menyusun perencanaan kebutuhan pemasangan sambungan baru ;
Pemasangan sambungan baru pelanggan PDAM berdasarkan peraturan

yang

telah ditetapkan yaitu paling lama 2 (dua) hari setelah pembayaran biaya
dilakukan oleh calon pelanggan . selanjutnya dikatakan bahwa untuk persediaan
barang untuk pemasangan sambungan baru telah disiapkan dan sudah
direncanakan dalam RAPB PDAM

(wawancara dengan Kabag.

Umum ,

bulan Juni 2010).
Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tehnis, Prosedur dan Tata cara pembayaran rekening air dan pemasangan
sambungan baru di PDAM Kabupaten Jombang ditetapkan bahwa PDAM akan
melakukan pemasangan sambungan baru dilakukan paling lama 2 (dua) hari
setelah pembayaran.
4. Petugas pembaca meter sering melakukan kesalahan
Terhadap pengaduan terhadap pembacaan meter air yang kurang tepat
PDAM saat ini telah berupaya dengan melakukan pengecekan ulang secara
administrasi lebih dahulu terhadap penggunaan bulan lalu baru kemudian
dilakukan cek lapangan dilapangan. Hal ini nampak apabila dilakukan
inventarisasi rekening air dan apabila didapati rekening yg tidak wajar, terjadi
peningkatan yang banyak atau penurunan yang banyak maka petugas akan
melakukan pengecekan ulang dilokasi (wawancara dengan Kabag. Umum.
bulan Juni 2010)
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Pembacaan ulang meter air akan dilakukan apabila terjadi peningkatan
yang besar atau penurunan yang banyak terhadap air yang terpakai (wawancara
dengan Staf Hubungan pelanggan, bulan Juni 2010).
5. Loket sering tutup saat jam kerja (09.00 s/d 11.00 wib)
Penjadwalan terhadap jam pelayanan pembayaran rekening air telah
dilakukan melalui penetapan keputusan direksi PDAM Kab. Jombang, yangmana
dalam penjadwalan tersebut

sudah jelas untuk jam pelayanannya. Sehingga

petugas tidak dapat seenaknya untuk waktu melayani pembayaran rekening.
Dengan pengaturan : pada hari senin s/d hari kamis dari jam 08.00 wib s/d jam
12.00 wib, untuk hari jum’at 08.00 s/d 10.00 wib dan hari sabtu jam 08. s/d
11.00 wib.
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BAB V
PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan PDAM
Pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Jombang adalah merupakan pelayanan publik hal ini sesuai dengan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyelanggaraan Pelayanan Publik,
yang didalam menyebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Instansi
Pemerintah. Instansi Pemerintah adalah sebuah sebutan kolektif meliputi satuan
kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi
Pemerintah Lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik
Negara, Badan Hukum Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).
Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu
penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service provider
(Barata, 2003 :11) adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu
kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan da penyerahan
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barang (goods) atau jasa-jasa (services). Penerima layanan atau service receiver
adalah pelanggan (customer) atau konsumen (consumer) yang menerima layanan
dari para penyedia layanan.
Selanjutnya Nurcholis (2005: 180) secara rinci membagi fungsi pelayanan
publik ke dalam bidang-bidang sebagai berikut: a. Pendidikan, b. Kesehatan,
c. Keagamaan. d. Lingkungan: Tata kota, kebersihan, Sampah, Penerangan,
e. Rekreasi: taman, Teater, Musium, turisme.f. Sosial, g. Perumahan,
h. Pemakaman/krematorium, i. Registrasi penduduk: Kelahiran, Kematian dan
j. Air minum.
PDAM Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu Badan Usaha
Milik Daerah di Kabupaten Jombang dari 4 (empat) BUMD yang ada.
Sebagai perusahaan daerah yang menyediakan barang kebutuhan publik,
maka PDAM telah berusaha untuk memperbaikan pelayanannya, hal ini
dibuhtikannya dengan adanya pernyataan Janji Perbaikan Pelayanan.
Implementasi Kebijakan Janji Perbaikan Pelayanan PDAM Kabupaten
Jombang dari hasil penelitian menunjukan , bahwa dari 19 (sembilan belas) janji
yang telah dilaksanakan sebanya 13 (tiga belas) janji atau 68,42 %.
Pembahasan Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan PDAM di
Kabupaten Jombang di bedakan pada 3 (tiga) aspek yaitu : Aspek Operasional,
Aspek Keuangan dan Aspek Administrasi.
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5.1.1. Aspek Operasional
Pada aspek operasional janji perbaikan yang telah dilaksanakan adalah 9
(sembilan) atau 81,81 % dari 11 janji, sedangkan yang belum terlaksana yaitu 2
(tiga) atau 18,18 dari 11 janji.
Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan dari janji tersebut adalah
sebagaimana uraian dibawah ini :
a. Janji yang sudah dilaksanakan.
Sembilan janji perbaikan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang,

untuk lebih

jelasnya adalah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini .
Tabel 14 : Janji Upaya Perbaikan Pelayanan PDAM Kabupaten Jombang yang
telah dilaksanakan.

No
1.

Tesis

Janji
Uraian
Hasil wawancara
Dengan Internal PDAM
Sambungan Baru air
Menyampaikan perubahan harga sesuai dengan
terlalu mahal,
kondisi harga pasar kepada calon pelanggan ;
PDAM menentukan biaya sambungan baru
disesuaikan dengan harga harga pasar kepada
calon pelanggan dan untuk penetapan biaya
sambungan baru setelah dilakukan survey ke
calon pelanggan dan selanjutnya apabila calon en
konsumen setuju atas biaya yang disepakati maka
konsumen dapat melakukan pembayaran.. Besar
biaya penyambungan baru di PDAM Kabupaten
Jombang yaitu erkisar antara Rp. 600.000,00
sampai dengan Rp. 750.000,0 , hal tersebut
tergantung panjang ataupun pendeknya pipa yang
dipasang
pada
lokasi
calon
pelanggan
(Wawancara dengan Kabag. Umum, bulan Juni
2010)
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2

Water meter banyak
yang rusak

Mengganti water meter rusak
Untuk mengatasi banyaknya water meter rusak
PDAM mengupayakan dengan pengadaan water
meter yang berkualitas dan mengganti yang rusak
dan apabila rusak secara alami/tidak ada unsur
kesengajaan,
maka
penggantian
menjadi
tanggung jawab PDAM akan tetapi apabila
kerusakaan dikarenakan ada unsur kesengajaan
maka biaya pengganti menjadi tanggung jawab
pelanggan. (Wawancara dengan Sub.bag.
Pembaca Meter PDAM, bulan Juni 2010).

3

Air sering tidak
keluar

Melakukan
pengaturan
distribusi
dan
peningkatan pengawasan kepada petugas
operator instalasi pengolahan air
PDAM telah berusaha untuk memenuhi ketentuan
peraturan yaitu kontinuitas selama 24 Jam, hal
ini dilakukan dengan jalan pengaturan distribusi
dan peningkatan pengawasan kepada petugas
operator instalasi pengolahan air dan (Wawancara
dengan Kabag. Teknik dan Pengawasan, ulan
Juni 2010)

4

Perbaikan pipa bocor
sering terlambat

5

Air sering Kotor

Menambah frekuensi jam kerja dengan tugas
lembur,
Meningkatkan pengawasan dan pembagian tugas
staf bagian distribusi dan Pengadaan stok barang
di gudang sesuai tingkat kebutuhan
Untuk mengatasi pengaduan tersebut kami telah
mengupayakan dengan jalan pembagian kerja dan
pengawasan kepada petugas lapang dan
mencukupi barang kebutuhan untuk penggantian
pipa yang tersedia di gudang dan apabila
diperlukan untuk perbaikan pipa bocor yang harus
segera ditangani maka kami mengupayakan
dengan kerja lembur (wawancara dengan Kab.bag
Umum, bulan Juni 2010).
Menambah Frekuensi kuras di instalasi
pengolahan air dari 2 kali setahun menjadi 3
kali setahun
Melakukan pengurasan di instalasi pengolahan
yang sebelumnya dilakukan 2 (dua) kali setahun
menajdi 3 (tiga) kali setahun, sampai dengan awal
bulan Juni 2010 PDAM Kabupaten Jombang
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Air sering berbau
tidak enak

7

Air tidak keluar
hanya keluar udara
sedangkan meteran
tetap jalan

8

PDAM kurang
konsisten dalam
pengaturan waktu
distribusi air

9

Bak penampungan
jarang dikuras

telah melakukan pengurasan sebanyak dua kali
dan direncanakan paling tidak 3 (tiga)kali dalam
setahun. Dengan adanya perlakuan tersebut maka
air baku sebelum didistribusikan kepelanggan
betul-betul telah bebas dari kotoran. (Wawancara
dengan Kabag. Teknik dan Pengawasan, bulan
Juni 2010)
Melakukan pengurasan di ujung pipa distribusi
dan tersier secara rutin setiap bulan.
Untuk mengatasi air PDAM yang berbau tidak
enak , maka Kami/PDAM melakukan pengurasan
terhadap pipa distribusi dan tersier secara rutin
setiap satu bulan sekali, untuk saat ini pengurasan
tidak bisa maksimal karena sistem perpipaan
yang ada adalah sistem T terkonek sehingga
kurang bisa tuntas(wawancara dengan Kabag.
Teknik dan Perencanaan. 15 Juni 2010, 14.00
wib)
Menerapkan conect sambungan rumah pada
pipa tersier.
Berputarnya meter air itu disebabkan karena saat
pipa kosong maka ada udara dan saat ada aliran
air maka udara tersebut terdorong lalu keluar
kepelanggan, untuk mengatasi hal tersebut
dengan menerapkan conect sambungan rumah
pada
pipa
tersier
(wawancara
dengan
Kabag.Teknik dan Pengawasan).
Meningkatkan pengawasan kepada petugas
operator instalasi pengolahan air.
Distribusi air PDAM Kab. Jombang adalah
diupayakan 24 jam dng pengaturan aat jam
puncak volume diperbesar (wawancara dengan
Kabag. Teknik dan Perencanaan.
Menambah jadwal pengurasan bak reservoir
dari 2 kali menjadi 3 kali
Jadwal
pengurasan
terhadap
reservoir/
penampungan dalam satu tahun adalah tiga kali
hal itu dilakukan secara teratur (wawancara
dengan Kabag. Teknik dan Perencanaan. Juni
2010 )
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Pembahasan aspek operasional tentang janji perbaikan pelayanan yang
telah dapat direalisasikan oleh PDAM Kabupaten Jombang berdasarkan tabel
diatas yang telah diurutkan berdasarkan manfaat langsung terhadap pelanggan ,
adalah sebagai berikut :
1. Menyampaikan perubahan harga sesuai dengan kondisi harga pasar kepada
calon pelanggan
Biaya sambungan baru di PDAM Kabupaten Jombang saat ini telah
disesuaikan dengan harga yang berlaku saat calon pelanggan mengajukan
sambungan baru. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti
menunjukan bahwa biaya sambungan baru di PDAM Kabupaten Jombang adalah
sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Sedangkan biaya sambungan baru di PDAM Kabupaten lain adalah lebih
mahal, hal ini sebagai diungkap seorang calon pelanggan yang menyampaikan
pemasangan sambungan baru air bersih dan water meter yang resmi dari PDAM
hanya Rp 1.840.000,itu jika pipa sekundernya tidak jauh dari pemukiman
(http://digilib-ampl.net/detail/detail.php?row= &tp = kliping & ktg =airminum &
kode = 8545).
Demikian juga besar biaya di PDAM Tirta Dharma , yang dibedakan atas
beberapa klas yaitu sebagai berikut Pemasangan sambungan baru dalam waktu
1 (satu) kali 24 jam. Biaya Rp 1.500.000,00. Reguler, Pemasangan sambungan
baru dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu. Biaya pemasangan
Rp 1.275.000,00. dan saat ada Event. Pemasangan sambungan baru dalam event
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tertentu, dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu. Biaya pemasangan Rp
1.050.000,- (Copyright © 2010 -- http:// pdamkudus.com/ layanan/pelangganbaru). Selain itu juga apabila dibandingkan dengan PDAM yang lain diluar jawa,
sebagai berikut : Tarif Mulai Terlaksana (TMT) 1 Juni 2010 menjadi tarif
sambungan rumah (SR) untuk : Golongan sosial dan sederhana Rp 1 juta . Rumah
semi permanen Rp 1,5 juta, Rumahtangga permanen mandiri, kantor pemerintah
dan swasta Rp 2 juta, Tarif Niaga sebesar Rp 2,25 juta,Tarif Industri sebesar
Rp 2,5 juta. Tarif semua di atas untuk semua SR dengan diameter setengah inci
dan lokasi pemasangan baru memiliki pipa tersier. Selain perubahan harga
pemasangan, terjadi penambahan syarat permohonan pemasangan baru.
(http://www.tribunpontianak.co.id/read/artikel/11661/apa-harga-pasang-air-pdamberubah).
Berdasarkan hasil uraian diatas menunjukkan, bahwa sebenarnya biaya
sambungan baru di PDAM Kabupaten Jombang adlah tidak mahal, hal ini karena
biaya sambungan baru di PDAM Kabupaten Lain adalah biayanya lebih mahal.
2. Mengganti meter air rusak
Implementasi janji perbaikan pelayanan dengan menganti water meter
yang rusak telah dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Jombang, penggantian
meter air yang rusak sampai dengan bulan April 2010 adalah sebanyak 289 unit
atau 2,02 % dari jumlah pelanggan sebanyak 14.302 SR (jumlah pelanggan s/d
bulan April 2010) dan apabila dibandingkan penggantian meter air sampai akhir
tahun 2009 hanya sebanyak 10 meter air pelanggan yang diganti maka terdapat
kenaikan sebanyak 279 unit

Tesis

Implementasi kebijakan....

Yono Basuki Hariyanto

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

95
Penggantian meter air pelanggan oleh PDAM Kabupaten Jombang, telah
dilakukan, hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada pelanggan sebagai
berikut :
Tanya, Bagaiamana kondisi meter air PDAM di tempat bapak ?
Jawab, Meter air saya baru diganti dan kondisinya baik (wawancara dengan
pelanggan kelompok II, bulan Juni 2010).
Berdasarkan hasi penelitian tersebut , menunjukkan bahwa penggantian
telah dilakukan akan tetapi PDAM belum mempunyai data jumlah pelanggan
yang seharusnya diganti neter airnya secara pasti. Sedangkan pengganti water
meter hanya didasarkan pada hasil pengaduan pelanggan saja.
Pada hal sebagai dasar penggantian adalah hasil survey atau data yang ada
tentang serta peneraan yang seharusnya dilakukan secara rutin hal sebagai
tertuang dalam keputusan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 16
ayat (1) Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman teknis dan tata cara pengaturan
tarif air minum ada perusahaan air minum.bahwa PDAM wajib mengupayakan
agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan
pemeliharaan yang memadai.
3. Melakukan pengaturan distribusi dan peningkatan pengawasan kepada petugas
operator instalasi pengolahan air
Terhadap pengaduan air sering tidak keluar, sesuai janji PDAM telah
mengupayakan yaitu : dengan melakukan pengaturan distribusi dan peningkatan
pengawasan kepada petugas operator instalasi pengolahan air (Wawancara
dengan Kabag. Teknik dan Pengawasan, bulan Juni 2010).
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Pengawasan tersebut dalam bentuk melakukan peninjauan langsung ke
instalasi pengolahan air pada saat tertentu, hal ini bertujuan untuk memastikan
kesiapan dan ketanggapan dari petugas operator dan (Wawancara dengan
Direktur. Bag. Teknik, bulan Juni 2010).
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Implementasi
kebijakan pengawasan terhadap PDAM telah dilakukan , namun hal tersebut
belum mampu untuk memenuhi semua harapan pelanggan. Hal ini nampak dari
hasil wawancara terhadap pelanggan mengenai debit air PDAM di pelanggan
adalah sebagai berikut :
Tanya : Bagaimanakah kondisi air dari
sudah/belum lancar keluarnya ?
Jawab :

PDAM

menurut bapak apakah

Air yang keluar kadang-kadang kecil, yaitu antara jam sebelas siang dan
jam sepuluh sampai dua belas malam (wawancara dengan pelanggan
kelompok II, Juni 2010).
Air PDAM dirumah saya keluarnya cukup besar dan lancar,
(wawancara dengan pelanggan kelompok II, Juli 2010).
Air dari PDAM saat ini, menurut saya sudah lancar, (wawancara dengan
pelanggan kelompok III, Juni 2010).

Berdasarkan wawancara diatas menunujukan, bahwa debit air PDAM
Kabupaten Jombang, hal ini menunjukan saat ini adanya kepuasan dari
pelanggan, Sehubungan dengan kepuasan pelanggan Suchman, M.C. (1995)
memberikan hasil penelitiannya bahwa kepuasan pelanggan secara langsung
dipengaruhi oleh persepsi pelanggan akan nilai perasaan puas atau tidak puas
dalam relasinya dengan perusahaan dan produk serta jasa yang diberikan
perusahaan tersebut.
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5. Menambah frekuensi jam kerja dengan tugas lembur
Perbaikan pipa yang bocor dalam hal ini pipa yang berada diluar lokasi
pelanggan atau sebelum water meter. Janji PDAM untuk mengatasi pengaduan
hal tersebut telah berupaya dengan menambah frekuensi jam kerja dengan tugas
lembur.
Penambahan frekuensi kerja di PDAM Kabupaten Jombang tidak
dilakukan setiap hari, hal ini diperlukan apabila terdapat pengaduan dari
pelanggan yang harus segera membutuhan penanganan dan tidak bisa ditund lagi,
misal : adanya pipa bocor yang mengakibatkan aliran kepelanggan terganggu
sengga tidak dapat mengalir.
5. Menambah Frekuensi kuras di instalasi pengolahan air dari 2 kali setahun
menjadi 3 kali setahun
Pengurasan di instalasi pengolahan air, hal ini untuk mencegah agar
kualitas air (tidak kotor) di instalasi air selalu terjaga kebersihannya. Frekuensi
kuras di instalasi pengolahan air telah dilakukan sebanyak 2 kali dari rencana
setahun 3 (tiga) kali.
Pengurasan tersebut PDAM dalam upaya untuk memberikan kepuasan
kepada pelanggan, hal ini karena kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan
kualitas produk yang dihasilkan. Sebagaimana Menurut Lupiyoadi (2001:158)
bahwa faktor utama yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan
pelanggan yaitu: diantaranya adalah Kualitas Produk. Pelanggan akan puas bila
hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan
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berkualitas. Contohnya kualitas air yang tidak keruh/kotor dan sambungan pipa
yang tidak bocor.
6. Melakukan pengurasan di ujung pipa distribusi dan tersier secara rutin setiap
bulan.
Untuk mengatasi pengaduan air PDAM sering berbau tidak enak, maka
PDAM berjanji akan melakukan pengurasan di ujung pipa distribusi dan tersier
secara rutin setiap bulan.
Tidak berbau adlah merupakan salah satu prasyarat parameter fisik air
bersih maupun air minum dan oleh sebab itu, maka air yang diproduksi PDAM
Kabupaten Jombang disyaratkat memenuhi peraturan perundang-undang yang
berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, Nomor : 416/ Menkes / Per / IX/1990 tentang prasyarat kualitas air
(untuk standar air bersih) dan Keputusan Menteri Kesehatan RI,

Nomor :

907/Menkes /SK /VII /2002, Tentang syarat-syarat dan pengawasan kuaitas air
minum (untuk standar kulitas air minum).
7. Menerapkan conect sambungan rumah pada pipa tersier
Penerapkan conect sambungan rumah pada pipa tersier hal ini bertujuan
agar

pelanggan merasa tidak dirugikan, sebab dengan melakukan conect

sambungan langsung ke pipa tersier diharapkan tidak terjadi adanya udara kosong
sehingga saat adanya aliran air menyebabkan meter air berputar. Karena PDAM
sebagai perusahaan, yangmana pengiriman produk yang dihasilkan adalah melalui
perpipaan maka upaya menjaga kepuasan pelanggan perlu diperhatikan. Seperti
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yang diungkap oleh Cravens (1996:9) ada beberapa faktor kepuasan pelanggan
yaitu: diantaranya Sistem Pengiriman, Memindahkan produk dari produsen ke
pelanggan atau pemakai akhir dalam bisnis biasanya meliputi saluran distribusi
dari para pemasok, pabrikan dan para perantara. Untuk dapat memuaskan
pelanggan, jaringan ini harus berfungsi sebagai unit yang terpadu dan
terkoordinir, di mana semua anggotanya mengerti dan menanggapi kebutuhan dan
keinginan pelanggan.

8. Meningkatkan pengawasan kepada petugas operator instalasi pengolahan air.
Untuk mengatasi pengaduan PDAM kurang konsistensi dalam pengaturan
waktu distribusi air PDAM berjanji meningkatkan pengawasan kepada petugas
operator instalasi pengolahan air.
Pengawasan yang dilakukan tersebut meliputi : tanggung jawab dan
kemampuan petugas, hal ini menjadi perhatian pihak PDAM karena menurut
Tjiptono (2003:125) kualitas pelayanan internal akan mendorong terwujudnya
kepuasan karyawan kemudian akan

mendorong loyalitas karyawan pada

perusahaan yang berdampak pada produktivitas sehingga tercipta nilai pelayanan
eksternal menuju kepuasan pelanggan
9. Menambah jadwal pengurasan bak reservoir dari 2 kali menjadi 3 kali
Janji PDAM terhadap pengaduan bak penampungan jarang dikuras, upaya
yang telah dilakukan yaitu menambah jadwal pengurasan bak reservoir dari 2 kali
menjadi 3 kali. Pada saat penelitian dilakukan PDAM telah melakukan
pengurasan di Bak penampungan sebanyak 2 (dua) kali dari renca 3 (tiga) kali.
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Pengurasan tersebut dilakukan, agar air baku Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Jombang selalu bersih .
b. Janji yang belum dilaksanakan.
Selain yang sudah dilaksanakan Implementasi kebijakan perbaikan
pelayanan di PDAM juga terdapat janji yang belum dapat dilaksanakan. Janji
tersebut adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :
Tabel 15 :

No

Janji Upaya Perbaikan Pelayanan PDAM Kabupaten Jombang
yang belum dilaksanakan .
Uraian

Janji Upaya

1

Air sering berbau kaporit Memberi kaporit sesuai prosedur.

2

Penggalian Pipa kurang
dalam , sehingga sering
pecah apabila kena
kendaraan
Air kurang memenuhi
kualitas kesehatan

3.

Melakukan penggalian pipa sesuai standart

Meningkatkan koordinasi dengan instasi
terkait sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
RI (Uji Lab. 3 bulan sekali).

1. Penggalian Pipa kurang dalam sehingga sering pecah apabila kena kendaraan
Janji perbaikan pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang selain janji yang
sudah dapat terlaksana juga ada yang belum terlaksana. Penyebab belum dapatnya
terlaksana janji tersebut, dikarena terdapat beberapa penghambat.
Penghambat belum terlaksananya penggalian pipa kurang dalam , hal
tersebut sesuai dengan hasil penelitian, hal tersebut dikarenakan : apabila
disesuaikan dengan standar yang ada yaitu dimana untuk penggalian pipa tidak
disesuaikan dengan besar kecilnya, akan tetapi hanya kedalamnya yaitu dengan
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kedalaman rata-rata 150 cm. (wawancara deng Kabg. Teknik dan Pengawasan,
bulan Juni 2010)
2. Memberi kaporit sesuai prosedur
Janji PDAM guna memenuhi pengaduan air PDAM bebrbau kaporit yaitu
janji upaya yang di lakukan adalah dengan memberikan kaporit sesuai prosedur.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemberian kaporit di PDAM
Kabupaten dilakukan pada instalasi pengolahan air setelah melalui aerasi
kemudian kaporit diberikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan wawancara
terhadap staf di instalasi pengolahan adalah untuk setiap harinya membutuhkan
kaporit sebanyak 2,5 (dua setengah) kilogram dengan durasi waktu pemberian
selama lebih kurang 3 (tiga) jam dan waktu pemberian dilakukan pada pagi hari
yaitu pukul 03.00 wib sampai dengan pukul 06.00 wib.
Pemberian kaporit oleh petugas operasional tanpa/belum adanya pedoman
tata cara pemberian kaporit atau standar operasional prosedur (SOP) nya.
Menurut Irfan Islamy (1999), bahwa yang harus dipahami oleh birokrasi
publik dalam aspek internal organisasi yaitu

prinsip teknikalitas

yang

menyangkut setiap jenis proses pelayanan harus ditangani oleh pegawai yang
benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan,
ketepatan dan kemantapan sistem prosedur dan instrumen pelayanan.
Desinfeksi air minum dapat dilakukan dengan filtrasi membran.
Klorinasi tidak digunakan dalam proses pengolahan air minum, karena sisa klor
dalam air dapat menimbulkan bau yang mengganggu pada saat dikonsumsi.
Penyaringan (filtrasi) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) filtrasi dengan pasir
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dan 2) filtrasi membran. Filtrasi pasir untuk memisahkan partikel berukuran
besar (>3 mikrometer), mikrofiltrasi membran dapat memisahkan partikel
berukuran lebih kecil (0,08 mikrometer), ultrafiltrasi dapat memisahkan
makromolekul,

nanofiltrasi

dapat memisahkan mikromolekul

dan

ion-ion

bervalensi dua (misalnya Mg,Ca). AdapunProses pengolahan air minum pada
prinsipnya harus mampu menghilangkan semua jenis polutan, baik pencemaran
fisik, kimia maupun mikrobiologis (Pitoyo, 2005).
Persyaratan air minum tidak saja jernih tetapi juga harus bebas dari bakteri
patogen (yang menyebabkan penyakit). Dengan cara disinfeksi, bakteri pathogen
dapat dihilangkan dan jumlah mikroorganisme dapat dikurangi.yang dapat
digunakan dalam pengurangan jumlah mikroorganisme adalah klorinasi yaitu
menambahkan clorin (Cl2) kedalam air (Linsley, R.K,1995). Selain dapat
membasmi bakteri mikroorganisme, ganggang dan lain-lain chlor dapat
mengoksidasi ion logam seperti Fe2+, Mn 2+ menjadi Fe3+ dan memecah
molekul organik seperti warna selama proses chlor direduksi sampai menjadi
chlorida (Cl). Ion chlorida tidak aktif sedangkan gas Cl2 dan HOCl dan OCl
dianggap sebagai bahan yang aktif karena HOCl tidak dapat diurai sebagai zat
pembasmi yang efektif pada suasana netral atau bersifat asam lemah (Basuki, Ir,
1982).
Pemberian kaporit sesuai standar, belum dapat dilaksanakan hal ini karena
belum adanya dokumen secara tertulis secara rinci tentang kegiatan rutin
pemberian kaporit. Hal ini karena berdasarkan

definisi SOP yaitu Standard

Operating Procedure (SOP). SOP adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur
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kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP memuat serangkaian
instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau berulang-ulang yang dilakukan
oleh sebuah organisasi. Untuk itu SOP juga dilengkapi dengan referensi,
lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (flow chart). SOP sering juga disebut
sebagai manual SOP yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan dan
mengevaluasi

suatu

pekerjaan

(

http://

shafiyyah.blog.

uns.ac.id

/2010/02/25/sop/).
5.1.2. Aspek Keuangan
Implementasi kebijakan perbaikan pelayanan PDAM dari segi Aspek
keuangan, pembahasan adalah sebagai berikut :
a. Janji yang telah dilaksanakan
Pada aspek Administrasi janji perbaikan yang sudah dilaksanakan adalah
belum ada atau 0 % dari 2 janji.
b. Janji yang belum dilaksanakan
Pada aspek Keuangan janji perbaikan yang belum dilaksanakan adalah
2 (dua) atau 100 % dari 2 janji. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan dari
janji yang belum dapat terlaksnana dari aspek keuangan tersebut adalah
sebagaimana uraian dibawah ini :
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Tabel 16 : Janji Perbaikan Pelayanan PDAM dari Asperk Keuangan Yang
belum terlaksana
No
Pengaduan
1 Listrik Mati, Genset
Tidak segera
dihidupkan
2 Ruang tunggu
pembayaran rekening
kurang nyaman di
unit IKK

Janji
Memasang Genset pada
pompa yang belum ada
gensetnya sesuai rencana.
Menyediakan ruang tunggu ,
khususnya yang ada di unit
di kecamatan.

Implementasi
Belum dapat
dilaksanakan karena
kondisi keuangan
PDAM yang masih
menanggung hutang
pada pemerintah
pusat

Kondisi keuangan PDAM Kabupaten Jombang yang masih menanggung
hutang kepada pemerintah pusat, berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan untuk
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 menunjukkan saldo pinjaman
per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 14.382.046.866,96, dengan rincian Hutang
Pokok sebesar Rp. 3.818.418.000, Hutang Bunga Rp. 4.376.832.992,85 dan
Hutang Denda Rp. 6.186.795.944,11.
Dengan kondisi tersebut, maka PDAM Kabupaten Jombang sangat
berhati-hati untuk membiaya suatu kegiatan, sehingga pembiayaan ditekankan
pada skala prioritas.
Berdasarkan Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik Pasal 15, bahwa Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim
pelayanan yang memadai. Dan selanjutnya dalam pasal 25 disebutkan, bahwa :
Penyelenggara dan Pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan
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berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau
penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
5.1.3. Aspek Administrasi
a. Janji yang sudah dilaksanakan
Pada aspek Administrasi Implementasi kebijakan perbaikan pelayanan
yang sudah dilaksanakan adalah sebanyak 4 (empat) janji atau 80,00 % dari
5 (lima) janji ada , Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan dari janji tersebut
adalah sebagaimana uraian dibawah ini :
Tabel 17 : Janji Perbaikan Pelayanan Di PDAM Kabupaten Jombang Yang
Sudah Dilaksanakan dari Aspek Administrasi
No
1

Pengaduan
Pembayaran
rekening yang ada
tambahan retribusi
lain-lain

2

Pemasangan
sambungan sering
terlambat

3

Petugas pembaca
meter sering
melakukan
kesalahan
loket sering tutup
saat jam kerja
(09.00 s/d 11.00
wib)

4

Tesis

Janji Upaya
Melakukan koordinasi
dengan dinas lingkungan
hidup dan kebersihan untuk
menyusun landasan
hukumnya
Menyusun perencanaan
kebutuhan pemasangan
sambungan baru ;

Landasan Hukum
2 Nota kesepahaman
antara PDAM dan
Dinas
PU.Ciptakarya dan
Kebersihan.
2 Peraturan Direksi
tentang pedoman
teknis prosedur dan
tata cara
pembayaran
Meningkatkan pengawasan
rekening air dan
kepada petugas.
pemasangan
sambungan baru di
PDAM Kabupaten
Menambah jam pelayanan
Jombang
pada hari senin s/d hari
kamis dari jam 08.00 wib
s/d jam 12.00 wib, untuk
hari jum’at 08.00 s/d 10.00
wib dan hari sabtu jam 08.
s/d 11.00 wib.
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1. Melakukan koordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk
menyusun landasan hukumnya
Janji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang untuk
mengatasi pengaduan tentang Pembayaran rekening yang ada tambahan retribusi
lain-lain, bahwa telah dilakukan koordinasi dengan instasi terkait dalam hal ini
Dina PU.Ciptakarya dan Kebersihan sedangkan yang dahulu menangani
kebersihan adalah Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup.
Hasil koordinasi tersebut telah disusun nota kesepahaman antara pihak
PDAM dan Dinas PU.Ciptakarya dan Kebersihan, yangmana dalam nota
kesepahaman tersebut pihak PDAM hanya menyediakan tempat saja di lokasi unit
pelayanan (pembayaran rekening) di cabang Jombang, sedangkan operasional dan
pengolahan hasil pemungutan retribusi tersebut ada pada Dinas PU.Ciptakarya
dan kebersihan. Besarnya tambahan retribusi tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,00
(seribu rupiah).
2. Menyusun perencanaan kebutuhan pemasangan sambungan baru
Permasalahan Pemasangan sambungan sering terlambat, PDAM berjanji
dengan Menyusun perencanaan kebutuhan pemasangan sambungan baru.
Penyusunan perencanaan kebutuhan terhadap pemasangan baru di PDAM adalah
termasuk dalam rencana penyusunan RAPB (rencana anggaran pendapatan dan
belanja) setiap tahun, yangmana dalam dokumen tersebut telah tertuang rencana
kebutuhan peralatan untuk sambungan baru.
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Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan disusun
sebelum memasuki anggaran baru dan mendapatkan pengesahan dari dewan
pengawas PDAM sebelum dilaksanakan pada tahun berikutnya.
3. Meningkatkan pengawasan kepada petugas.
Dengan adanya pengaduan dari masyarakat, bahwa Petugas pembaca
meter PDAM sering melakukan kesalahan. Janji yang akan dilaksanakan yaitu
berupa peningkatan pengawasan kepada petugas.
Saat ini yang dilakukan oleh PDAM adalah dengan menginventarisir
semua

rekening

yang

mengalami

permasalahan,

sebenarnya

ada

dua

permasalahan yaitu rekening turun draktis atau naik draktis.
Penurunan atau peningkatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
memeriksa ulang terhadap rekening-rening air tersebut. Pengawasan dan
pembinaan terhadap petugas dilakukan terhadap semua petugas pembaca meter
air secara rutin setiap bulan dengan jalan memeriksa /merekap semua rekening
hasil pencatan masing-masing pencatat meter.
Menurut undang-undang Nonor 25 Tahun 2009 pasal 35, menyebutkan
bahwa Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas
internal dan pengawas eksternal.
4. Menambah jam pelayanan pada hari senin s/d hari kamis dari jam 08.00 wib
s/d jam 12.00 wib, untuk hari jum’at 08.00 s/d 10.00 wib dan hari sabtu jam
08. s/d 11.00 wib.
Adanya pengaduan bahwa loket PDAM sering tutup saat jam kerja yaitu
antara pukul : 09.00 wib sampai dengan pukul : 11.00 wib, maka PDAM
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Kabupaten Jombang guna meningkatkan perbaikan pelayanan telah berjanji
dengan Menambah jam pelayanan pada hari senin s/d hari kamis dari jam 08.00
wib s/d jam 12.00 wib, untuk hari jum’at 08.00 s/d 10.00 wib dan hari sabtu jam
08. s/d 11.00 wib.
Penetapan aturan pelayanan telah ditetapkan dalam suatu keputusan
direksi yaitu dalam Peraturan Direksi PDAM Kabupaten Jombang Nomor
17 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Prosedur dan Tata Cara Pembayaran
Rekening Air dan Pemasangan Sanbungan Baru Di PDAM Kabupaten Jombang.
dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa waktu pembayaran adalah :
o Senin s/d Kamis

: Jam 08.00 wib s/d 13.00 wib

o Jum’at

: Jam 08.00 wib s/d 10.00 wib

o Sabtu

: Jam 08.00 wib s/d 11.00 wib

b. Janji yang belum dilaksanakan
Pada aspek Administrasi janji perbaikan yang belum dilaksanakan adalah
1 (satu) atau 20 % dari 5 (lima) janji. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan
dari janji tersebut adalah sebagaimana uraian dibawah ini :
Tabel 18 : Janji Perbaikan Pelayanan Di PDAM Kabupaten Jombang Yang
Belum Dapat Dilaksanakan Aspek Administrasi
No
Pengaduan
1 Petugas kurang responsif
terhadap pengaduan
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Janji Upaya
Meningkatkan pelayanan oleh petugas
humas/ pengaduan dengan membentuk
tim pengelolah pengaduan .
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Berdasarkan tabel diatas, maka pembahasan dari aspek administrasi yang
belum dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Meningkatkan pelayanan oleh petugas humas/ pengaduan dengan membentuk
tim pengelolah pengaduan .
Janji perbaikan pelayanan PDAM untuk merespon pengaduan masyarakat
tentang petugas kurang responsif terhadap pengaduan maka PDAM berjanji
meningkatkan pelayanan oleh petugas humas/pengaduan dengan membentuk tim
pengolah pengaduan.
Akan tetapi Pembentukan tim pengolah pengaduan di Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang sampai dilakukan penelitian belum
dapat terbentuk.
Sebagaimana hasil penelitian, bahwa saat ini PDAM Kabupaten Jombang
untuk mengatasi permasalahan pengaduan pelanggaan masih memanfaatkan
tenaga/pegawai yang ada.
Dengan Pembentukan tim pengolah pengaduan, PDAM berharap bahwa
dari

setiap

permasalahannya

pengaduan
dan

dapat

masyarakat/pelanggan
teratasi/terselesaikan

dapat

teridentifikasi

permasalahan

tersebut.

Sedangkan untuk mewujudkan hal tersebut, perlu disusun dalam suatu keputusan
Direksi, yangmana dalam keputusan tersebut memuat tugas dan tangungjawab
serta keanggotaan tim. Namun sampai dengan dilakukan penelitian, penyusunan
tim tersebut belum dapat terbentuk hal ini karena masih dalam proses
penyusunan.
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Menurut Lupiyoadi (2001:158) ada lima faktor utama yang perlu
diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan yaitu: Kualitas
Pelayanan , Pelanggan akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik
atau yang sesuai dengan harapan. Contohnya dalam pelayanan pembayaran
rekening air dan pelayanan pengaduan ditangani dengan profesional oleh pegawai
PDAM.
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik Pasal 36, menyebutkan bahwa Pasal 36 (1) menyebutkan bahwa :
Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan
Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara
berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan,
rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam
batas waktu tertentu.,

Penyelenggara 'berkewajiban menindaklanjuti hasil

pengelolaan

sebagaimana

pengaduan

dimaksud

pada

ayat

(2).dan

(4)

Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab
pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.
5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan
5.2.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan di PDAM
Kabupaten Jombang
Implementasi kebijakan perbaikan pelayanan di PDAM Kabupaten
Jombang, dengan telah dilaksanakannya sebagian besar janji perbaikan pelayanan
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di PDAM Kabupaten Jombang yaitu 68,42 %, maka terdapat Faktor yang
mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan
perbaikan pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang adalah teori yang
dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai
dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar
implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat
variabel dalam kebijakan publik yaitu 1. Komunikasi (Communications),
2. Sumber Daya (resources), 3. sikap (dispositions atau attitudes) dan 4. struktur
birokrasi (bureucratic structure).
Untuk lebih jelasnya mengenai faktor pendukung implementasi kebijakan
pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang adalah
sebagaimana pada tabel dibawah ini :
Tabel 19 : Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan di
PDAM Kabupaten Jombang
Faktor Pendukung Implementasi
Kebijakan
Menambah Frekuensi kuras di 1. Komunikasi
instalasi pengolahan air dari 2 kali
Adanya Kejelasan tujuan kebijakan
setahun menjadi 3 kali setahun ;
2. Sumber Daya, yang meliputi :
Meningkatan pengawasan kepada
Sumber daya manusia di PDAM
operator instalasi pengolahan air
Peralatan
Menambah frekuensi jam kerja
Pendanaan untuk operasional
dengan tugas lembur ;
Menyampaikan perubahan harga 3. Sikap
sesuai dengan kondisi harga pasar
Sikap
positip
pelaksana
kepada calon pelanggan
kebijakan
Mengganti water meter rusak
Janji Perbaikan Pelayanan
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Melakukan pengurasan di ujung 4.Struktur birokrasi
pipa distribusi dan tersier secara
Adanya wewenang tugas pokok
rutin setiap bulan.
dan fungsi
Menerapkan conect sambungan
Adanya uraian tugas
rumah pada pipa tersier.
Meningkatkan
pengawasan
kepada petugas operator instalasi
pengolahan air.
Menambah jadwal pengurasan
bak reservoir dari 2 kali menjadi 3
kali
5.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan di PDAM
Kabupaten Jombang
Faktor penghambat implementasi kebijakan perbaikan pelayanan di
Kabupaten Jombang adalah adalah merupakan faktor yang menyebabkan tidak
dapat terimplementasinya kebijakan. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana
tabel dibawah ini :
Tabel 20 : Faktor penghambat impelementasi kebijakan perbaikan pelayanan
di PDAM Aspek Operasional.
No

Tesis

Janji Upaya PDAM

1.

Melakukan penggalian
pipa sesuai standart

2.

Memberi kaporit sesuai
prosedur

Faktor Penghambat Implementasi
1. Komunikasi
Kurangnya
komunikasi
antara
pelaksana kebijakan dan instasi terkait
Kurangnya informasi pada masyarakat
2. Sumber Daya, yang meliputi :
Keterbatasan SDM
Sarana dan prasarana yang
masih
terbatas
1 Struktur birokras
Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Sumber Daya, yang meliputi :
Keterbatasan SDM
Sarana dan prasarana yang
masih
terbatas
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3. Disposisi
Kecenderungan pelaksana

3.

4
5
6.

Meningkatkan koordinasi
dengan instasi terkait
sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan RI (Uji Lab. 3
bulan sekali).
Memasang Genset pada
pompa yang belum ada
gensetnya sesuai rencana
Menyediakan ruang
tunggu, khususnya yang
ada di unit di kecamatan
Meningkatkan pelayanan
oleh petugas humas/
pengaduan dengan
membentuk tim
pengelolah pengaduan

o Komunikasi
Kurangnya komunikasi antara
pelaksana kebijakan dan instasi terkait
o Sumber Daya, yang meliputi :
Keterbatasan Sumber Dana
o Sumber Daya, yang meliputi :
Keterbatasan Sumber Dana
1. Komunikasi
Kurangnya
komunikasi
antara
pelaksana kebijakan dan instasi terkait
Kurangnya informasi pada masyarakat
2. Sumber Daya, yang meliputi :
Keterbatasan SDM
Sarana dan prasarana yang
masih
terbatas

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi yang
mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Dalam
kehidupan organisasi, baik dalam bentuk organisasi perusahaan yang berorientasi
laba maupun organisasi kemasyarakatan, kerjasama para anggota didalamnya
mutlak diperlukan. Tujuan yang ingin dicapai, strategi yang akan dijalankan,
keputusan yang akan dilaksanakan, rencana yang harus direalisasikan, serta
program kerja yang harus diselenggarakan, semua memerlukan hubungan serta
kerjasama yang baik antar personal maupun kelompok. Maka, setiap individu
dalam organisasi perlu berhubungan dan berkomunikasi secara baik, sehingga
tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Komunikasi
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dalam sebuah organisasi perusahaan biasanya terjadi dalam dua kontek, yaitu
komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan (internal communication) dan
komunikasi yang terjadi diluar perusahaan (external communication). Di dalam
komunikasi internal, baik secara vertical, horizontal, maupun diagonal sering
terjadi kesulitan yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran komunikasi atau
dengan kata lain terjadi miss komunikasi. Kesulitan ini terjadi dikarenakan
adanya kesalahpahaman, adanya sifat psikologis seperti egois, kurangnya
keterbukaan antar pegawai, adanya perasaan tertekan dan sebagainya, sehingga
menyebabkan komunikasi tidak efektif dan pada akhirnya tujuan organisasi pun
sulit untuk dicapai.( Andi Nurlinda, http:// ndahmil 2106.wordpress.com/
category/teori-organisasi-umum/ Desember 13, 2009).
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang masih
menanggung hutang kepada pemerintah pusat. Hutang pada pemerintah pusat
berdasarkan perjanjian penerusan pinjaman Nomor RDA.P5-146/DP3/1993
tanggal 15 Oktober 1993. yang dibulatkan menjadi Rp. 3.259.457.000,00 dengan
bunga masa tenggang dihitung 10,5 % per tahun dan langsung dikapitalisasikan
sebesar Rp. 940.804.507,01, sehingga pokok pinjaman menjadi sebesar
Rp. 4.200.261.507,01. Kemudian sampai dengan 31 Desember 2008 PDAM
Kabupaten Jombang telah mengangsur kewajiban-kewajiban yang telah jatuh
tempo sebesar Rp. 821.241.698,59.
Sampai dengan akhir tahun 2008 (31 Desember 2008) hutang PDAM
Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 14.382.046.866,96 dengan rincian
sebagai berikut : Hutang bunga pinjaman sebesar Rp. 4.376.832.922,85 , Hutang
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denda pinjaman sebesar Rp. 6.186.795.944,11 dan Tunggakan Hutang pokok
sebesar Rp. 3.818.418.000,00.
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang
yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 pada pasal 5 bahwa
tujuan PDAM pembentukkanya salah satunya adalah sebagai penyediaan dan
pelayanan Air Minum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan
laboratorium terhadap air baku adalah standar air bersih, pada hal apabila ditinjau
dari tujuan pembentukan dari perusda tersebut, maka seharusnya standar
penentuan kualitas air yang dipakai adalah persyaratan kualitas air minum yaitu
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor : 907/Menkes /SK /VII /
2002, Tentang syarat-syarat dan pengawasan kuaitas air minum.
Selanjutnya menurut Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 pasal 8 ,
menyebutkan

bahwa

Organisasi

penyelenggara

berkewajiban

rnenyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka kesimpulan dan
Saran-saran yang dapat disampaikan yang nanti diharapkan dapat memberi masukan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang sebagai pelaksana
kebijakan adalah sebagai berikut :
A. Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan di Perusahaan Daerah Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang
Implementasi kebijakan Janji perbaikan pelayanan Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Jombang sebagaimana hasil penelitian yang telah
penulis lakukan menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan perbaikan
pelayanan di PDAM Kabupaten Jombang dari 19 (sembilan) belas janji perbaikan
pelayanan terdapat 13 (tiga belas) atau 68,42 % janji yang telah dilaksanakan dan
ada 6 (enam) atau 31,58 % janji yang belum dilaksanakan.
Berdasarkan hasil pelaksanaan implementasi kebijakan perbaikan
pelayanan di PDAM sebagaimana hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa
implementasi kebijakan perbaikan pelayanan adalah baik ( masih perlu
ditingkatkan kualitas pelayannya).
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Selanjutnya hasil implementasi kebijakan perbaikan pelayanan adalah
sebagai berikut :
1. Janji Perbaikan pelayanan yang telah dilaksanakan yaitu :
a. Aspek Operasional
1.Menambah Frekuensi kuras di instalasi pengolahan air dari 2 kali setahun
menjadi 3 kali setahun ;
2.Meningkatan pengawasan kepada operator instalasi pengolahan air
3.Menambah frekuensi jam kerja dengan tugas lembur ;
4.Menyampaikan perubahan harga sesuai dengan kondisi harga pasar kepada
calon pelanggan
5.Mengganti water meter rusak
6.Melakukan pengurasan di ujung pipa distribusi dan tersier secara rutin setiap
bulan.
7.Menerapkan conect sambungan rumah pada pipa tersier
8.Meningkatkan pengawasan kepada petugas operator instalasi pengolahan air.
9.Menambah jadwal pengurasan bak reservoir dari 2 kali menjadi 3 kali
b. Aspek Administrasi
10. Melakukan koordinasi dengan dinas ligkungan hidup dan kebersihan untuk
menyusun landasan hukumnya
11. Menyusun perenca- naan kebutuhan pemasangan sambungan baru
12. Meningkatkan pengawasan kepada petugas.
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13. Menambah jam pelayanan pada hari senin s/d hari kamis dari jam 08.00 wib
s/d jam 12.00 wib, untuk hari jum’at 08.00 s/d 10.00 wib dan hari sabtu jam
08. s/d 11.00 wib.
2 Janji Perbaikan pelayanan yang belum dilaksanakan yaitu :
a. Aspek Operasional
1. Memberi kaporit sesuai prosedur.
2. Melakukan penggalian pipa sesuai standart ;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instasi terkait sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan RI (Uji Lab. 3 bulan sekali).
b.Aspek Keuangan
1.Memasang Genset pada pompa yang belum ada gensetnya sesuai rencana. ;
2.Menyediakan ruang tunggu , khususnya yang ada di unit di kecamatan.
c. aspek Administrasi
1.Meningkatkan pelayanan oleh petugas

humas/

pengaduan dengan

membentuk tim pengelolah pengaduan ;
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perbaikan Pelayanan
1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Perbaikan pelayanan di PDAM
Kabupaten Jombang
a. Tujuan kebijakan yang jelas dan khusus. yaitu untuk perbaikan pelayanan ;
b. Komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan ;
c. Sumber-sumber

daya yang cukup tersedia, yaitu adanya

staf dan

kewenangan ;
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d. Struktur birokrasi dan tata kerja yang jelas.
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perbaikan pelayanan di PDAM
Kabupaten Jombang
Faktor penghambat implementasi kebijakan janji perbaikan pelayanan di
PDAM Kabupaten Jombang terhadap janji perbaikan pelayanan yang belum
dilaksanakan, yaitu :
a. Sumber daya , meliputi :
Keterbatasan SDM ;
Sarana dan prasarana yang masih terbatas

b.Struktur birokrasi
Belum adanya Penetapam Standar Operasional Prosedur (SOP)
c. Komunikasi
Kurangnya komunikasi antar pelaksana kebijakan ;
Kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dan instasi terkait ;

Kurangnya komunikasi antar pelaksana kebijakan dan masyarakat.
d.Disposisi
Kecenderungan dari pelaksana implementai kebijakan
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6.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang
dapat disampaikan dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Kepada Pemerintah Kabupaten Jombang
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang.
a. Kepada Pemerintah Kabupaten Jombang
Saran masukan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang
yaitu :
1. Pada saat ini kondisi keuangan PDAM masih menanggung hutang pada
pemerintah pusat, hal ini sangat berpengaruh terhadap operasional PDAM dan
terhadap upaya peningkatan perbaikan pelayanan di PDAM. Selanjutnya
diperlukan upaya untuk percepatan penghapusan hutang, yaitu melalui surat
Bupati Jombang kepada Pemerintah Pusat;
2. Sesuai tujuan pembentukan PDAM didalam PERDA Nomor 3 Tahun 1990
pada pasal 5 bahwa PDAM sebagai penyediaan dan pelayanan Air Minum.
Karena saat ini PDAM sebagai BUMD belum terwujud tujuan tersebut, maka
diperlukan suatu penetapan bahwa PDAM sebagai penyediaan dan pelayanan
air bersih dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku (PERDA).
b. Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang
Saran dan masukan yang peneliti sampaikan kepada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang adalah :
1. Untuk menjaga konsitensi kualitas air air baku maka diperlukan pemeriksaan
kualitas air baku sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan air
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bersih/air minum. PDAM perlu memeriksakan air baku di semua unit/cabang
sesuai jadwal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;
2. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan, mempublikasikan maklumat
pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya
iklim pelayanan yang memadai.
3. Untuk dapat melakukan tugas/kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang
diinginkan, maka diperlukan suatu acuan/pedoman sesuai standar yang ingin
dicapai. PDAM perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) pada
setiap kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1990
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang.
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 tahun 1992,
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
Peraturan Direksi PDAM Kabupaten Jombang Nomor.17 tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis, Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Rekening Air dan
Pemasangan Sambungan Baru di PDAM Kab. Jombang.
Sumber Internet:
http:// shafiyyah.blog. uns.ac.id /2010/02/25/sop/.
http://www.tribunpontianak.co.id/read/artikel/11661/ apa- harga- pasang- air- pdamberubah.
http://digilib-ampl.net/detail/detail.php?row= &tp = kliping & ktg =airminum & kode
= 8545
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran : 1

Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingka II Jombang
KEPALA DAERAH
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR BIDANG UMUM

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM

SUB BAG.PEMBUKUAN

SUB.BAG. TU

SUB.BAG.REKENING
SUB.BAG.PENAGIHAN

DIREKTUR BIDANG TEKNIK

BAGIAN PRENCANAN
PENGAWASAN

BAGIAN OPERASIONAL

SUB.BAG.PERENCANAAN/

SUB.BAG. PRODUKSI/

SUB.BAG.KEPEGAWAIAN

PENGEMBANGAN

LABORATORIUM

SUB.PENGADAAN

SUB. BAG. PENGAWASAN

SUB.BAG. TRASNMISI/
PENYAMBUNGAN

SUB.BAG. PELAYANAN

SUB.BAG KAS/GAJI

SUB. BAG. PERAWATAN/

SUB.BAG.PEMBACA METER

PEMELIHARAAN

UNIT PELAKSANA
Lampiran

Tesis

:

Keputusan Bupati Kepala Daerah
TK II Jombang
Nomor : 27 Tahun 1992
Tanggal 27 Maret 1992
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Lampiran : 2

Tabel
No

: Biaya Pemeriksaan Air , Akhir Tahun 2009 dan April 2010

Unit

REALISASI
RENCANAN
Rp.
Rp.
Akhir Tahun 2009

REALISASI
Rp.

1,800,000.00

1,200,000.00

1,120,000.00

1

Jombang

2

Ploso

375,000.00

700,000.00

-

700,000.00

3

Kabuh

550,000.00

350,000.00

-

175,000.00

4

Mojoagung

-

350,000.00

-

175,000.00

5

Bareng

-

350,000.00

-

175,000.00

6

Diwek

-

350,000.00

-

175,000.00

Jumlah

2,725,000.00

3,300,000.00

1,120,000.00

Sumber data : Lap. Keuangan PDAM 2009 dan April 2010

Tesis

RENCANAN
Rp.
Apr-10
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Lampiran 3.
REKAPITULASI HASIL WAWANCARA DENGAN PELANGGAN PDAM
Pertanyaan

1

2

3

1

Apakah saat ini air
yang didistribusikan sudah tidak
kotor ?

Air PDAM yang keluar saat ini secara umum sudah
tidak kotor, tetapi kadang-kadang masih kotor, saya
jarang mendengarkan radio, tapi kalau baca koran
setiap hari, (wawancara dengan pelanggan kelompok
II, Juni 2010)

Apakah
2 air dari
PDAM sudah
lancar keluarnya ?

Tesis

Wawancara Dengan Pelanggan (Kelompok)

No

Air PDAM yang keluar saat ini saya sudah cukup
puas, PDAM hendaknya memberikan pengumuman
secara pasti tentang jadwal pengurasan secara pasti
dan saat pengurasan hendaknya tidak dialirkan
kepelanggan
(wawancara dengan pelanggan
kelompok II, Juli 2010)
Air dari PDAM saat ini, menurut saya sudah baik,
informasi pengurasan diberikan jadwal saat
membayara rekening (wawancara dengan pelanggan
kelompok III, Juni 2010)
Air PDAM yang keluar saat ini masih kadang-kadang
dijumpai air yang kotor (wawancara dengan
pelanggan kelompok IV, Juli 2010)
Air yang keluar kadang-kadang kecil, yaitu antara
jam sebelas siang dan jam sepuluh sampai dua belas
malam (wawancara dengan pelanggan kelompok II,
Juni 2010)
Air PDAM dirumah saya keluarnya cukup besar dan
lancar, (wawancara dengan pelanggan kelompok II,
Juli 2010)
Air dari PDAM saat ini, menurut saya sudah lancar,
(wawancara dengan pelanggan kelompok III, Juni
2010)
Penggunaan Air PDAM disini saat ini kalau untuk
ukuran perusahaan tekanan dan debetnya masih
kurang karena disini membutuhkan air cukup banyak,
sehingga kebutuhan untuk air disini sekarang banyak
memakai air tanah/bor dan air PDAM untuk
kebutuhan lain
(wawancara dengan pelanggan
kelompok IV, Juli 2010)
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3

4

5

6.

7

8.

Tesis

Listrik Mati, Genset Tanya, Apa bila Listrik PDAM padam apakah air
Tidak
segera
PDAM tidak mengalir dan menggu waktu
dihidupkan
yang cukup menuggu lama waktu keluar
lagi ?
Jawab, Saat Listrik PLN mati air PDAM juga mati
dan untuk mengalir lagi butuh waktu
lama(wawancara
dengan
pelanggan
kelompok II, bulan Juni 2010)
Perbaikan
pipa Tanya, Apakah apabila ada pipa bocor perbaikanya
bocor
sering
cepat atau waktu lama ?.
terlambat
Jawab, Masalah pipa bocor,setelah dua kali telepon
baru ada perbaikan dan itupun selang
beberapa hari sekitar dua hari (wawancara
dengan pelanggan kelompok II, bulan
Juni 2010)
Pembayaran
Tanya, apakah bapak dengan adanya tambahan biaya
rekening yang ada
lain-lain saat membayar rekening air merasa
tambahan retribusi
keberatan atau tidak ?
lain-lain
Jawab, Tambahan biaya lain-lain itu tiap bulan
Rp. 1.000 dan saya rasa keberatan juga
dengan adanya tambahan biaya tersebut
(wawancara dengan pelanggan kelompok II,
bulan Juni 2010)
Petugas kurang
Tanya, Apakah bapak saat mengajukan pengaduan
responsif terhadap
bagaimana tanggapan petugas dan waktu
pengaduan
waktu penyelesainnya ?
Jawab, Tanggapan petugas baik, untuk waktu
penanganan/ penyelesainnya masih kurang
cepat (wawancara dengan pelanggan
kelompok II, bulan juni 2010).
Air
kurang Tanya, Apakah menurut bapak kualitas air PDAM
memenuhi kualitas
sudah baik dan memenuhi standar ?
kesehatan
Jawab, Air sudah baik tapi perlu untuk disesuaikan
dng peraturan yg ada (wawancara dengan
pelanggan kelompok II, bulan Juni 2010)
Sambungan Baru Tanya, Apakah biaya sambungan baru PDAM mahal
air terlalu mahal,
atau tidak ?
Jawab, Biayanya ya termasuk mahal (wawancara
dengan pelanggan kelompok II, bulan Juni
2010)
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9

Water meter banyak Tanya, Bagaiamana kondisi water meter PDAM di
yang rusak
tempat bapak ?
Jawab, Water meter saya baru diganti dan kondisinya
baik tapi untuk peneraan tidak pernah
(wawancara dengan pelanggan kelompok II,
bulan Juni 2010)

10

Air sering
tidak enak

11

Air sering
kaporit

12

Air tidak keluar
hanya keluar udara
sedangkan meteran
tetap jalan

13

Pengalian Pipa
kurang dalam ,
sehingga sering
pecah apabila kena
kendaraan

14

Pemasangan
sambungan sering
terlambat
PDAM kurang
konsisten dalam
pengaturan waktu
distribusi air

15

Tesis

berbau Tanya, Bagaiamana kondisi air PDAM apakah
berbau atau tidak nak ?
Jawab, Kalau masalah bau itu kadang-kadang
masih berbau tidak enak(wawancara dengan
pelanggan klompok II, bulan Juni 2010)
berbau Tanya, Apakah air PDAM berbau Kaporit ?
Jawab, Ya, Kadang-kadang baunya ada kaporitnya
(wawancara dengan pelanggan kelompok II,
bulan juni 2010)
Baunya itu kadang-kadang dan menyengat/
nemen sekali baunya (wawancara dengan
pelanggan kelompok II, 14 juni 2010)
Tanya ,Apakah pernah mengalami airnya tidak keluar
tetapi meteran jalan ?
Jawab, Ya, saat itu kran saya buka bunyi
kruek..kruek ee.. ternyata angin thok yang
berhembus dan ternyata meteran tetap jalan
/berputar... (wawancara dengan pelanggan
kelompok II, bulan Juni 2010)
Tanya, Bagaimana kondisi pipa PDAM dijalan
bapak/ibu pernah pecah/bocor ?
Jawab, Dulu pernah bocor, saya telpon dua kali dan
laporan sekali baru ditangani, dalamnya
antara 50 s/d 75 cm. (wawancara dengan
pelanggan kelompok II, bulan Juni 2010)
Tanya Apakah untuk pengajuan sambungan baru di
PDAM membutuhkan waktu lama, berapa
lama ?
Tanya, Apakah air PDAM yang keluar setiap saat/
24 Jam ?
Jawab, Air kadang-kadang keluar kecil pada jam-jam
tertentu, yaitu saat pagi hari dan malam
(wawancara dengan pelanggan kelompok II,
bulan Juni 2010)
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16.

Bak penampungan
jarang dikuras

Tanya, Apakah bapak pernah mengetahui ada
pengurasan pada bak penampungan ?
Jawab, Belum pernah mendengar ada pengurasan di
bak reservoir, justru mengetahui kalau air
yang keluar kotor karena ada yang bocor
(wawancara dengan pelanggan kelompok II,
8 Juli 2010)

17

Ruang tunggu
pembayaran rekening
kurang nyaman di
unit IKK

Tanya, Bagaimanakah tempat untuk membayar
rekening air di PDAM Jombang ?
Jawab, ya.. seperti itu aja , kalau bisa lebih diberikan
tempat lebih baik (wawancara dengan
pelanggan kelompok II, bulan Juni 2010)

18

Petugas
pembaca Tanya , Apakah dalam membaca meter air, petugas
meter
sering
sudah benar atau pernah ada kesalahan ?
melakukan kesalahan Jawab, Pernah rekening air saya habis banyak, ee
ternyata ada kekeliruhan pembacaan dan
karena terlalu banyak menurut saya, maka
saya minta untuk dicek kembali (wawancara
dengan pelanggan kelompok II, bulan 6 Juli
2010)
Loket sering tutup
Tanya, Apakah pernah saat jam kerja tutup atau
saat jam kerja (09.00
tidak ada petugasnya, jam berapa waktu itu ?
s/d 11.00 wib)

19
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Lampiran : 4
REKAPITULASI HASIL WAWANCARA DENGAN INTERNAL PDAM
NO
1

Tesis

URAIAN
PENGADUAN
2

1

Air sering Kotor

2

Air sering tidak
keluar

3

Listrik Mati,
Genset Tidak
segera dihidupkan

Hasil Wawancara
3
Pengurasan instalasi pengolahan air sampai dengan
bulan Juni 2010 telah dilakukan 2 (dua) kali
(wawancara dengan Kabag. Teknik dan Perencanaan,
Juni 2010).
Apabila dilakukan pengurasan terhadap instalasi
pengolahan pemberitahuan pada masyarakat disiaran
melalui radio, menerangkan bahwa pada hari dan jam
yang ditentukan PDAM akan melakukan pengurasan
(wawancara dengan Kabag. Operasional dan Umum,
Juni 2010)
Dibuatkan jadwal jaga pada instalasi pengolahan air
setiap hari (wawancara dng Kabag. Umum, Juni 2010)
Jadwal jaga satu shift dua orang, satu hari 3 shift
(wawancara dng staf teknik, Juni 2010)
Penambahan sumur bor sebanyak 1 (satu) sumur telah
dilakukan, yaitu didesa Banjardowo Kecamatan Kabuh,
sumur tersebut untuk menambah volume produksi di
daerah IKK Kabuh.( wawancara dengan Kabag. Teknik
dan Perencanaan., Juni 2010 )
Apabila listrik padam otomatis pompa mati, dan
sedangkan untuk menghidupkan genset membutuhkan
waktu ataupun saat listrik padam petugas tidak
menyadari bahwa listrik padam sehingga saat ini
ataupun kedepan petugas ditekan untuk selalu siap dan
tanggap apabila listrik padam. Sebenarnya sudah
direncanakan bahwa nantinya apabila listrik PLN
padam genset secara otomatis hidup sendiri yaitu
dengan menambah panel otomatis .& Petugas di
instalasi telah diberikan jadwal untuk mengawasi
kesiapan dari genset apabila sewaktu-waktu listrik
PDAM padam, sehingga dapat segera dihidupkan
(wawancara dengan Kabag. Teknik dan Perencanaan.
Juni 2010, )
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1

Tesis

2

3

4

Perbaikan
bocor
terlambat

pipa
sering

5

Pembayaran
rekening yang ada
tambahan retribusi
lain-lain

6.

Petugas kurang
responsif terhadap
pengaduan

7

Air
kurang
memenuhi kualitas
kesehatan

Untuk menghidupkan genset Membutuhkan waktu krn
genset dikunci sdngkan kunci ada di kantor pusat
(wawancara dng staf teknik, Juli 2010)
Perbaikan terhadap pipa bocor yang keberadaanya
dijalan membutuhkan tenaga dan peralatan dan
keterlambatan tersebut adalah petugas perbaikan masih
melayani daerah lain, sehingga saat ini diusahakan
bahwa pengerjaan harus segera dilakukan dengan jalan
mengerjakannya diluar jam kerja atau lembur .
Selanjutnya disampaikan bahwa untuk mengatasi
keterlambatan perbaikan dilakukan pembagian
pengawasan tugas staf secara ketat. Ditambahkan pula
bahwa sebenarnya kalau dikatakan jumlah pegawai
cukup ya cukup akan tetapi pada saat terjadi
penumpuhkan pekerjaan seakan-akan pegawai itu
kurang
jumlahnya
itupun
sesaat
.
(wawancara dengan Kabag. Teknik dan Perencanaan.
Juni 2010)
Retribusi kebersihan bekerjasama dng Dinas
PU.Ciptakarya & Kebersihan , sdngkan pengelolaahan
keuangan langsung ditangani oleh dinas PU.Ciptakarya
PDAM hanya menyediakan tempat saja(wawancara
dengan Kabag. Keuangan, Juni 2010)
Pengaduan pelayanan dari pelanggan kepada PDAM
Kabupaten dapat disampaikan di kantor di Sub.bagian
Pelayanan langganan dengan mengajukan secara
tertulis yang selanjutnya pengaduan tersebut
diinventarisir untuk ditindaklanjuti , apabila pengaduan
tidak hal berat maka dapat ditangani langsung ataupun
paling lambat 1 (satu) hari .( wawancara dengan staf
Hubungan pelanggan, Juni 2010)
Pengujian air baku PDAM Kabupaten Jombang saat ini
telah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sampai
dengan awal bulan Juni ini telah di uji 1 (satu) kali dan
secara garis besar hasil uji sudah memenuhi air bersih
(wawancara dengan Kabag. Umum , Juni 2010).
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1

3

8.

Sambungan Baru Penetapan harga sambungan baru PDAM disesuaikan
air terlalu mahal,
harga bahan instalasi yang akan dipasang yang berlaku
saat itu dan untuk besaran biaya pemasangan telah
ditetapkan dengan peraturan Direksi PDAM Kabupaten
Jombang Nomor 17 Tahun 2009 (wawancara dengan
Kabag. Operasional dan Umum , Juni 2010)

9

Water
meter Apabila pelanggan menyampaikan keluhan terhadap
banyak yang rusak water meter yang rusak, maka PDAM akan segera
menindaklanjuti dengan mengganti water meter yang
rusak tersebut, water meter yang dipasang dipelanggan
adalah yang standar nasional dan untuk memberikan
pengamanan water meter PDAM memberi box meter
yang berkualitas baik (wawancara dengan Kabag.
Teknik dan Perencanaan. Juni 2010)
Air sering berbau Pengurasan terhadap pipa distribusi dan tersier secara
tidak enak
rutin dilakukan setiap satu bulan sekali, untuk saat ini
pengurasan tidak bisa maksimal karena sistem
perpipaan yang ada adalah sistem T terkonek sehingga
kurang bisa tuntas(wawancara dengan Kabag. Teknik
dan Perencanaan. Juni 2010)
Air sering berbau Pemberian kaporit terhadap air baku yang ada di
kaporit
instalasi pengolahan adalah secara rutin hal ini adalah
untuk
mengurangi
tumbuhnya
bakteri
dan
pemakaiannya telah disesuaikan dengan aturan bau
kaporit kadang-kadang disebabkan faktor dari ketidak
tertiban petugas operator saat pemberian kaporit
(wawancara dengan Kabag. Teknik dan Perencanaan.
Juni 2010)
Air tidak keluar
Saat PLN padam otomatis pompa mati dan saat itu pula
hanya keluar udara ruang kosong dipipa dan saat air mengalir kembali
sedangkan meteran udara tadi terdorong air ikut keluar melalu water meter
tetap jalan
(wawancara dengan Kabag. Teknik dan Perencanaan.
Juni 2010).

10

11

12

Tesis

2
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1

2

13

Pengalian Pipa
kurang dalam ,
sehingga sering
pecah apabila kena
kendaraan

14

Tesis

3

Kedalam penggalian pipa PDAM disesuaikan dengan
diameter pipa yang akan ditanam contoh apabila pipa
diameter 2 dim maka penggalian sedalam 60 cm dan 3
dim sedalam 75 cm danseterusnya akan tetapi apabila
mengikuti standar dari Dinas PU maka kedalam
penggalian adalah semua sama yaitu sedalam 150 cm.
Seandainya didasarkan pada standar PU maka PDAM
juga merasa kesulitan jika terjadi terdapat pipa bocor
(wawancara dengan Kabag. Teknik dan Perencanaan.
Juni 2010 )
Pemasangan
Pemasangan sambungan baru pelanggan PDAM
sambungan sering berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu
terlambat
paling lama 2 (dua) hari setelah pembayaran biaya
dilakukan oleh calon pelanggan . selanjutnya dikatakan
bahwa untuk persediaan barang untuk pemasangan
sambungan baru telah disiapkan dan sudah
direncanakan (wawancara dengan Kabag. Operasional
dan Umum , Juni 2010 )

15

PDAM kurang
konsisten dalam
pengaturan waktu
distribusi air

16

Bak penampungan
jarang dikuras

17

Ruang tunggu
pembayaran
rekening kurang
nyaman di unit
IKK

Distribusi air PDAM Kab. Jombang adalah 24 jam dng
saat jam puncak volume diperbesar (wawancara dengan
Kabag. Teknik dan Perencanaan. Juni 2010).
Pengoperasian pompa yaitu dari pukul 03.00 s/d pukul
20.00 wib selanjutnya memakai air grafvitasi
(wawancara dengan staf operasional, Juli 2010)
Jadwal pengurasan terhadap reservoir/penampungan
dalam satu tahun adalah tiga kali hal itu dilakukan
secara teratur (wawancara dengan Kabag. Teknik dan
Perencanaan. Juni 2010 )
Penyediaan ruang tunggu untuk pembayaran rekening
yang ada di unit IKK saat ini belum
dilakukan
selain belum ada pengajuan dari kepala unit juga
karena kondsi keuangan PDAM (wawancara dng
Kabag.Keuangan, Juni 2010).
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1

2

18

Petugas pembaca
meter
sering
melakukan
kesalahan

19

Tesis

3

Terhadap pembacaan meter air yang kurang tepat
PDAM saat ini telah berupaya dengan melakukan
pengecekan ulang dilapangan. Hal ini nampak apabila
dilakukan inventarisasi rekening air dan apabila
didapati rekening yg tidak wajar, terjadi peningkatan
yang banyak atau penurunan yang banyak maka
petugas akan melakukan pengecekan ulang dilokasi
(wawancara dengan Kabag. Umum. Juni 2010)
Pembacaan ulang meter air akan dilakukan apabila
terjadi peningkatan yang besar atau penurunan yang
banyak terhadap air yang terpakai (wawancara dengan
Staf Hubungan pelanggan. Juni 2010)
loket sering tutup Penjadwalan terhadap jam pelayanan pembayaran
saat jam kerja rekening air telah dilakukan melalui penetapan
(09.00 s/d 11.00 keputusan direksi PDAM Kab. Jombang, yangmana
wib)
dalam penjadwalan tersebut sudah jelas untuk jam
pelayanannya. Sehingga petugas tidak dapat seenaknya
untuk waktu melayani pembayaran rekening. Akan
tetapi keberadaan unit di IKK karena dikaitkan dengan
jumlah pegawai yang ada maka kadang untuk jam
pelayanan belum optimal
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REKAPITULASI WAWANCARA DENGAN INTERNAL PDAM
A

DIREKTUR BIDANG UMUM
1. Apakah Struktur unit pelayanan di 1.Secara struktur sudah cukup, tetapi
PDAM
telah
sesuai
untuk dari segi kualitas SDM masih perlu
memenuhi
layanan
dalam ditingkatkan lagi
menangani pengaduan pelanggan ?
2. Job diskripsi di unit pelayanan 2.Job diskripsi sesuai dengan Surat
apakah telah disusun ?
Keputusan Kepala Daerah Tingkat II
Jombang Nomor 27 Tahun 1992
tentang Susunan Organisasi dab Tata
Kerja Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang
3. Apakah dalam menjalankan tugas 3.Dalam
menjalankan
tugasnya
sesuai dengan job diskripsi ?
pegawai telah sesuai dengan job
diskripsinya dan apabila di bagian
lain membutuhkan tenaga dapat
membantu.
4. Apakah sudah
pengaduan ?

tersedia

kotak 4.Kotak pengaduan sudah kami
sediakan di tempat pembayaran
rekening, juga disiapkan alat tulis dan
kertas.

5. Apakah setiap pengaduan selalu 5.Pengaduan keluhan dari pelanggan
dicatat ?
oleh petugas selalu dicatat dan di
ditangani
6. Apakah ada kerjasama dengan 6.Guna menginformasikan kegiatan
pihak lain untuk menyebarluaskan / PDAM kami bekerjasama dng radio
pengumumam
layanan
di SJ FM dan SJ AM
PDAM ?

Tesis

Implementasi kebijakan....

Yono Basuki Hariyanto

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

137

No
KEDUDUKAN
WAWANCARA
B DIREKTUR BIDANG TEKNIK
1. Apakah struktur di Bagian 1. Struktur Di Bidang Teknik saya rasa
Bidang
Teknik
telah
sudah cukup, tapi kalau dari segi
sesuai/cukup ?
jumlah masih kurang hal ini karena
ada Kasubag tetapi tidak punya staf
2. Apakah instalasi distribusi 2. Instalasi distribusi PDAM saat ini
PDAM saat ini sudah cukup
sebagai besar masih belum ada
memadai ?
perubahan, artinya sejak pendirian
BPAM belum ada penggantian dan
pipa distribusi sebagian besar adalah
pipa asbes (ACP/Asbestos Cemen
Pipe)
3. Apakah Peralatan penunjang 3. Peralatan peralatan produksi dan
untuk menunjang produksi dan
distribusi seperti
pompa sudah
distribusi
sudah
cukup
cukup dan meter induk sudah ada
memadai sesuai kebutuhan saat
ini ?
C

Kabag. Perencanaan dan
Pengawasan
1.Apakah
dalam
menyusun 1. Perencanan Penyusunan kebutuhan
Perencanaan di Kabupaten
disesuaikan
tingkat
prioritas
Jombang telah disesuaikan
kebutuhan
dengan kebutuhan saat ini ?
2.Bagaimana kesesuai antara 2. Realisasi dengan rencana ada
perencanaan
dengan
kalanya berbeda
realisasinya ?
3.Apakah
telah
disusun 3. Penjadwalan operator produksi dan
rencana/jadwal
pengawasan
distribusi dibuat satu bulan sekali
dalam
pengoperasional
di
Keseuaian Pelaksanaan jadwal masih
Instalasi
Pengolahan
dan
perlu ditingkatkan lagi.
distribusi ?
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Lampiran 5.
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