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ABSTRAK 

Penyedian air bersih terhadap masyarakat dengan melihat fungsi dari peran 

pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan sebagai 

kewenangan untuk dikelola dengan maksimal. Dalam pengelolaannya terhadap 

pelayanan penyediaan air bersih ini sudah cukup baik dapat dilihat dari fungsi 

peran menurut Narwoko dan Suyanto (2007:160), yaitu memberi arah pada proses 

sosialisasi; pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan 

pengetahuan; dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan 

menghidupkan sistem pengendali dan kontrol. Hanya saja keadaan debit airnya 

yang sangat sedikit dan terbatas sehingga menyebabkan masyarakat kurang puas 

dalam hal pelayanan terhadap penyediaan air bersih dan perlu adanya tindakan-

tindakan serius dari pemerintah kecamatan untuk membuat penanganan terhadap 

penyediaan air bersih. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan 

Anambas, karena Kecamatan Siantan memiliki peranan penting dalam pelayanan 

penyediaan air bersih kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah sudah menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan air bersih yang 

dilimpahkan oleh Bupati Kepulauan Anambas. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif guna mendeskripsikan segala gejala yang didapatkan oleh 

peneliti di lapangan dalam bentuk kata-kata maupun bahasa. Camat sebagai key 

informan dalam penelitian ini dan jumlah informannya sebanyak 11 (sebelas) 

orang. Pemilihan informan menggunakan teknik Purposive sampling melalui 

proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat 

dijelaskan bahwa peranan pemerintah dalam pelayanan penyediaan air bersih di 

Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum bisa dikatakan 

sudah cukup baik dalam memerankan tugasnya, hanya saja debit airnya yang 

kurang dan terbatas. 
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ABSTRACT 

 Clean water to the community to see the functions of the role of 

government itself in carrying out the tasks delegated as the authority to run the 

maximum. In managing toward the pure water serving its good enough from the 

role function according to Narwoko and Suyanto  (2007:160), is give direction to 

sosialitation process; tradition bequest, reliance, velues, rules and knowledge; can 

unite the group or people ; and relife the manage system an control. Just the water 

volume is less and limited so the people is disappointed in pure water serving and 

need some serious action from Subdistrict Government to make some handling 

toward pure water supply. 

 This research is done at Siantan Subdistrict Anambas Islands District, 

because Siantan Subdistrict have an important role in pure water supply serving to 

people, with the purpose to know the pure water supply tasking is successfully or 

not which been given by Anambas Islands Regent. The method that use in this 

research is a research with the qualitative kind with descriptive closing for 

descriptiving all of indication. Camat as key informants in this study and their 

informants number 11 (eleven ) persons. Of informan with using a Purposive 

Sampling technique pass the interview process, observation and documentation. 

The result can be explicit that the government inside the pure water supply 

serving at Siantan Subdistrict, Anambas Islands District in the general way can be 

concluding its good enough already in do their job, the water volume is less and 

limited.  

 

Keywords: Role, Water Supply 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi 

Mahasiswa yang disebut dibawah ini :  

 

 

Nama               : ARNISA  

NIM                 : 120563201086  

Jurusan/ Prodi  : Ilmu Administrasi Negara  

Alamat             : Jl. Ahmad Yani Km 6 

No. Telp/ Hp    : 081276402961  

Email                : Arnissa1993@yahoo.com 

Judul Naskah : Peranan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam 

Pelayanan Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Siantan 

 

 

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tulisan 

naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.  

 

 

 

Tanjungpinang, 04 Agustus 2016 

 

                       Ketua Komisi Pembimbing                 Anggota Komisi Pembimbing 

 

 

 

                       Ellya Noryadi, M.Si                           Fitri Kurnianingsih, M.Si 

                       NIDN. 0704037301                             NIDN. 0016038702 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Pendahuluan 

Anambas merupakan salah satu Kabupaten di Kepulauan Riau yang 

mempunyai kepadatan penduduk mencapai 37.493 jiwa dan juga dengan 

dibuktikan banyak dibangunnya rumah-rumah di Kabupaten Anambas ini. Pada 

umumnya rumah yang dibangun di lengkapi dengan fasilitas seperti: air PAM, 

yaitu air dari Perusahaan Air Minum sebagai suatu proses pengolahan, 

penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi 

makanan dan keperluan lainnya; listrik, yaitu sebagai sumber penerangan; dan 

juga fasilitas lainnya. 

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan masalah yang tidak mudah 

penyelesaiannya. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber air dalam 

pelayanan penyediaan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat 

penting bagi penduduk setempat, yang dimanfaatkan baik untuk keperluan sehari-

hari (domestik) maupun keperluan industri. Air merupakan zat yang paling 

penting dalam kehidupan setelah udara. Selain itu, air juga dipergunakan untuk 

memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. 

Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, 

tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Penyakit-penyakit yang menyerang 

manusia dapat juga ditularkan dan di sebarkan melalui air. 

Pengadaan air bersih merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam 

yang berguna bagi kehidupan manusia, di mana air merupakan kebutuhan dasar 

manusia yang sangat vital bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan 

sehari-hari maupun kebutuhan yang lain. Penyediaan air bersih sangat diperlukan 
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agar dapat membantu masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di 

kecamatan Siantan yang sangat membutuhkan air minum. 

Berdasarkan Nota Dinas Bupati Kepulauan Anambas, Tanggal 27 

September 2012 No 01/Kdh.KKA.Hkm.Org/09.12, Perihal Pengelolaan Air 

Bersih Kota Tarempa, bahwa dengan ini diperintahkan kepada Camat Siantan 

Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lurah Tarempa Kecamatan Siantan 

Kabupaten Kepulauan Anambas disamping melaksanakan tugas pokok untuk 

sementara waktu juga melaksanakan tugas: 

1. Camat Siantan, sebagai koordinator Pengelolaan Air Bersih di Kecamatan 

Siantan; 

2. Lurah Tarempa, sebagai Pengawas Lapangan Pengelolaan Air Bersih di 

Kecamatan Siantan. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta untuk dapat segera 

menindak lanjuti permasalahan tersebut, agar ketersediaan air bersih di Kota 

Tarempa dapat dengan segera teratasi.  

Dengan demikian pengelolaan Air Bersih di kecamatan Siantan telah 

diberikan pelimpahan wewenang oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas kepada pihak kecamatan Siantan untuk mengelola air bersih. Sementara 

itu pihak dinas PU juga mendistribusikan air bersih yang dalam masa 

pemeliharaannya dari Desember 2015 sampai Juni 2016 sebagai uji coba untuk 

membantu ketersediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas 

Nomor 31.a Tahun 2013 pasal 3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
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Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Khusus untuk Pengelolaan Sistem 

Penyediaan Air Minum di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, 

menjelaskan bahwa UPTD SPAM merupakan Unit Pelaksana Pemerintah Daerah 

yang berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas 

dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas melalui 

Kepala Dinas. 

Mengingat fungsi dan kebutuhan air sebagai  kebutuhan pokok hidup 

manusia dan merupakan sumber alam yang terkandung didalam bumi, maka 

tepatlah kiranya landasan pokok tentang pemanfaatan air dan kekayaan yang 

terkandung di wilayah Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)  

tentang pengelolaan sumber daya alam, yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang 

menjadi asal usul timbulnya istilah pelayanan umum. Pelayanan umum dapat juga 

timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan 

organisasi. Kepentingan umum merupakan suatu bentuk himpunan kepentingan 

pribadi yang sama dari sekelompok orang atau masyarakat. 

Pentingnya peranan dalam suatu pemerintah adalah karena ia mengatur 

perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 

dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-

pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa 
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yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Pihak kecamatan Siantan kabupaten Kepulauan Anambas sudah 

melakukan beberapa antisipasi masalah air bersih sebagai penanganan, seperti 

telah dilakukannya dengan membuat bak-bak penampungan, termasuk sementara 

yang selanjutnya di distribusikan penyaluran air bersih melalui pipa/selang ke 

rumah-rumah penduduk, namun sampai saat ini masyarakat masih juga sering 

mengalami krisis air bersih. 

Kondisi umum yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Siantan 

Kabupaten Kepulauan Anambas sehubungan dengan peranan pemerintah dalam 

pelayanan penyediaan air bersih yaitu adanya kesulitan dalam mendapatkan air 

bersih yang kadang-kadang kurang lancar ke rumah-rumah penduduk, seperti 

dilihat dari pengaliran air bersih yang kurang efektif berjalan secara bergantian. 

Termasuk adanya keluhan warga di Kecamatan Siantan akibat sulit mendapatkan 

air bersih, yaitu meminta pengaliran air bersih agar disepakati berjalan minimal 

dua kali dalam satu minggu secara bergantian di kelurahan dan desa, dapat dilihat 

dari Radarkepri.com Warga Anambas Demo Kantor DPRD akibat sulit mendapat 

air bersih. Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Krisis 

Air (AMKKA) di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar aksi unjuk 

rasa damai, Kamis (10/09/2015). Sumber: http://www.radarkepri.com/warga-

anambas-demo-kantor-dprd/. 

Dengan melihat kenyataan yang terjadi di Kecamatan Siantan pada saat 

sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa air merupakan suatu kebutuhan yang 

http://www.radarkepri.com/warga-anambas-demo-kantor-dprd/
http://www.radarkepri.com/warga-anambas-demo-kantor-dprd/
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tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Oleh karena 

itu peran pemerintah daerah sangat diharapkan, karena salah satu fungsi dari 

pemerintah daerah adalah melayani kepentingan masyarakat. Sebagai pelimpahan 

wewenang kepada kecamatan Siantan untuk melaksanakan tugasnya dalam 

pengeloaan air bersih ini, untuk itu dalam hal urusan pelayanan dan pengelolaan 

penyediaan air bersih diberikan sepenuhnya kepada kecamatan Siantan. 

Mengingat pentingnya air bersih bagi kehidupan masyarakat khususnya di 

kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang dituangkan dalam usulan penelitian dengan 

mengambil judul “Peranan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Dalam Pelayanan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Siantan” 

2. Metode Penelitian 

Penelitian disini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif guna mendeskripsikan segala gejala yang 

didapatkan oleh peneliti di lapangan dalam bentuk kata-kata maupun bahasa. 

Menurut Sugiyono (2012: 9) menjelaskan bahwa: 

“metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi”. 

 

Dari uraian tersebut maka alasan penggunaan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan serta dapat 
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menggambarkan masalah dan pemecahan masalahnya secara aktual terkait 

peranan pemerintah dalam pelayanan penyediaan air bersih di Kecamatan Siantan 

Kabupaten Anambas. 

3. Landasan Teoritis 

Menurut Narwoko dan Suyanto (2007:158) “peran (role) merupakan aspek 

yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-

hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang 

tersebut telah melaksanakan sesuatu peran”. Lebih lanjut Narwoko dan Suyanto 

(2007:160) menjelaskan bahwa: 

“peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi 

peran sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Memberi arah pada proses sosialisasi, 

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan 

pengetahuan, 

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan 

4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat”. 

 

4.  Hasil Penelitian 

pihak kecamatan sudah melakukan fungsinya dalam menjalankan 

peranannya di tengah masyarakat dan sudah melakukan beberapa antisipasi oleh 

pihak kecamatan Siantan mengenai masalah air bersih sebagai penanganan, dilihat 

dari berbagai tindakan-tindakan seperti telah dilakukannya dengan penambahan 

bak-bak penampungan dan perbaikan bak-bak yang bocor, dan sebagai 

penanganannya juga dilakukan  pengaliran bergilir karena debit airnya yang 

kurang dan sangat terbatas. 

Namun penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan 

belum mampu menangani masyarakat dengan sepenuhnnya, dapat dilihat dari 
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masyarakat masih sering tidak mendapatkan air bersih yang disalurkan, sehingga 

masih sering airnya dibagi-bagi untuk bergiliran. 

5. Kesimpulan dan Saran 

1. Memberi Arah pada Proses Sosialisasi 

Dalam menyalurkan informasi maupun peran kecamatan dalam memberi 

masukan agar masyarakat ikut berpartisipasi terhadap pentingnya air bersih untuk 

dijaga dalam pengelolaan air bersih sudah cukup baik, karena selama ini sudah 

dilakukan pertemuan dan kegiatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi seperti 

gotong royong untuk kebersihan sungai, dan jika ada hal-hal yang berkaitan 

dengan informasi pengaliran air bersih pihak kecamatan segera menyampaikan 

informasinya lewat surat atau pengumuman kertas ataupun pengumuman di 

masjid. Hanya saja perlu ada sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya 

air bersih untuk dijaga seperti dengan tidak menebang pohon sembarangan dan 

ikut menjaga kebersihan sungai. 

2. Pewarisan Tradisi, Kepercayaan, Nilai-Nilai, Norma-Norma dan 

Pengetahuan 

Kemampuan dalam menjalankan fungsinya ditengah masyarakat serta 

mampu menjalankan pelayanannya dalam hal melayani masyarakat terhadap 

penyediaan air bersih, pihak kecamatan sudah menjalankan dengan baik dan 

mampu dalam melayani masyarakat mengenai pengelolaan air bersih yang 

dilimpahkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. hanya saja 

pelayanan puas bagi masyarakat belum berhasil dikarenakan sumber airnya 

kurang atau debit air yang kurang dan hanya mengharapkan air sungai saja untuk 
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dialirkan ke masyarakat. Oleh karena itu melihat debit airnya yang kurang dan 

sangat terbatas dengan melihat penduduk yang semakin meningkat, pemerintah 

perlu penanganan yang serius, bukan hanya penambahan bak-bak penampungan 

saja tetapi mencari alternatif lain. 

3. Dapat Mempersatukan Kelompok atau Masyarakat 

Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dapat dilihat pemerintah 

kecamatan dalam melakukan kerjasama kepada petugas air bersih sudah berjalan 

baik. Dapat juga dilihat dari komunikasi yang baik antara pihak kecamatan 

dengan petugas air, jika ada kegiatan gotong royong untuk kebersihan sungai 

selalu dikomunikasikan dengan seluruh petugas air dan mengajak masyarakat 

untuk ikut serta, dan meminta petugas air untuk segera lapor jika ada kerusakan 

dilapangan. Disini juga perlu agar pihak kecamatan mampu memperhatikan segala 

kinerja petugas air bersih dilapangan. 

4. Menghidupkan Sistem Pengendali dan Kontrol 

Di kecamatan Siantan sudah cukup baik dalam menanggapi masalah 

mengenai penyediaan air bersih, dapat dilihat dengan mengontrol petugas-petugas 

air bersih untuk mengawasi ke tempat bak penampungan, serta mengenai tindakan 

juga sudah dilakukan dengan memakai pompa atau disedot untuk menampung ke 

bak penampungan, hanya saja air tidak begitu lancar kerumah-rumah pengguna air 

bersih, dikarenakan debit airnya yang kurang dan sangat-sangat terbatas. Oleh 

karena itu Pemerintah kecamatan masih perlu untuk lebih sering mengawasi dan 

Pemerintah Kecamatan juga harus memperhatikan terhadap kualitas airnya, bukan 
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hanya untuk bisa dipakai mandi saja, tetapi seharusnya untuk diminum juga bisa 

dipakai. 
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