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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perencanaan dan pembangunan suatu wilayah atau kota, terdapat 

tiga unsur utama yang harus dipertimbangkan, yaitu : penduduk, kegiatan 

penduduk dan ruang. Selain tiga unsur tersebut, terdapat unsur lain yang berperan 

penting yaitu prasarana umum. Prasarana umum tidak dapat diabaikan karena 

berfungsi mendukung keberlangsungan ketiga unsur utama tersebut. 

Penyediaan prasarana umum adalah faktor utama penggerak 

perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari dukungan prasarana umum terhadap 

kegiatan perekonomian suatu wilayah atau kota. Dengan adanya pelayanan 

prasarana umum, kegiatan masyarakat dapat berjalan optimal. Kondisi ini 

selanjutnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

pertumbuhan perekonomian. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, Estache 

(dalam Wahyono, 2006) menilai bahwa faktor penyediaan pelayanan prasarana 

umum sangat berpengaruh dalam pertumbuhan produktivitas perekonomian.  

Salah satu jenis prasarana umum yang sangat berguna bagi kegiatan 

penduduk adalah penyediaan air minum. Air tidak hanya digunakan untuk untuk 

konsumsi sehari–hari, namun juga untuk menunjang kegiatan industri, transportasi 

bahkan pembangkit tenaga listrik.  

Ketergantungan manusia terhadap air berbanding lurus dengan makin 

bertambahnya jumlah penduduk. Walaupun secara global sekitar 70 % permukaan 

bumi tertutupi oleh air, namun hanya sebagian kecil saja yang dapat 

dimanfaatkan. Di sisi lain, meskipun air merupakan barang bebas dan jumlahnya 

melimpah, namun seringkali suatu wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhan air 

bersih untuk wilayahnya sendiri. Kenyataannya, terdapat beberapa pemerintah 

daerah yang tidak memiliki sumber air bersih yang cukup dan memadai untuk 

melayani kebutuhan wilayahnya. 

Seiring dengan kebijakan desentralisasi dan berlakunya otonomi daerah 

di Indonesia yaitu dengan diberlakukannya Undang–Undang (UU) 22 Tahun 1999 
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tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 

Tahun 2004, terdapat pembagian wewenang dan peran struktural pemerintahan 

dalam penyediaan prasarana umum termasuk prasarana air bersih. Otonomi 

daerah menurut Syafrizal (2008), memang membuka kesempatan pemberian 

wewenang yang lebih besar kepada daerah terutama kabupaten dan kota. Hal ini 

berimplikasi bahwa daerah yang memiliki potensi air bersih yang besar, dengan 

kewenangan pemerintahnya dapat secara mandiri mengelola, mengatur dan 

memanfaatkannya. Namun lain halnya dengan daerah yang memiliki keterbatasan 

atau bahkan kekurangan sumber air bersih, pemerintahnya tentu membutuhkan 

pasokan air bersih dari pihak atau daerah lain dalam memenuhi kebutuhannya. 

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan sumber daya antar daerah, 

menurut Rustiadi, et. al (2009) diperlukan penanganan secara terkoordinasi antara 

wilayah administratif. Sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan merupakan hasil dari sumbangan interaksi yang saling memperkuat 

antara semua wilayah yang terlibat. 

Namun kenyataannya, ditemukan banyak kebijakan daerah yang tidak 

saling mendukung atau kurang sinkron satu sama lain, termasuk kebijakan 

pengelolaan kawasan perbatasan daerah. Masing–masing daerah pada hakikatnya 

saling membutuhkan satu sama lainnya dalam proses pembangunan. Dalam 

permasalahan ini, tentu dibutuhkan koordinasi yang intensif dan terpadu. 

Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan hendaknya melibatkan banyak 

instansi daerah, baik lintas horizontal daerah yang berbatasan, maupun lintas 

pemerintahan secara vertikal. Pemanfaatan potensi sumber daya di kawasan 

perbatasan menurut Wahyono (2006), dapat dipadukan untuk saling melengkapi 

dan sinergi, sehingga dapat memperkuat daya dorong pembangunan. 

Strategi yang dapat ditempuh adalah mengembangkan pola kerjasama 

antar daerah. Alasan utama diperlukannya kerjasama antara pemerintah daerah 

menurut Keban (2009) adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif 

dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka 

miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Menurut Pratikno, et.al 

(dalam Laporan Akhir Model Kerjasama Antar Daerah, 2006), daerah yang 

bertetangga secara geografis merupakan salah satu basis dalam pengembangan 
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kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, kabupaten/kota yang saling berbatasan 

langsung secara administratif memiliki potensi yang besar dalam penerapan 

kerjasama antar daerah. Daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar 

dapat menyalurkan ke daerah yang membutuhkan. Sebaliknya daerah yang 

kekurangan sumber daya akan menerima manfaat dan akan memberikan 

kompensasi kepada daerah pemilik sumber daya sebagai bentuk konsekuensinya. 

Meningkatnya kebutuhan air minum juga dialami oleh Kota Bukittinggi 

Propinsi Sumatera Barat. Kota Bukittingi dengan wilayah seluas 25,24 Km2 

memiliki jumlah penduduk 118.282 jiwa dan kepadatan penduduk 4.686 

jiwa/Km2 (Bukittinggi dalam Angka Tahun 2014). Cakupan pelayanan air minum 

Kota Bukittinggi Tahun 2015 oleh PDAM sebesar 43,45%, sedangkan tingkat 

pelayanaan penyediaan air minum baik perpipaan maupun non perpipaan tercatat 

sebesar 58,45% (RI2PJM Bukittinggi 2015–2019).  

Dalam rangka pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum layak, 

salah satu rujukan yang harus dipedomani pemerintah daerah adalah Sustainable 

Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030. 

SDGs merupakan program untuk menuntaskan target dan sasaran Millenium 

Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2000–2015 

menjadi 100% (Hoelman, et.al, 2015). Dalam rangka pencapaian target tersebut, 

Kota Bukittinggi menargetkan cakupan pelayanan air minum sebesar 80% pada 

Tahun 2019 dan menjadi 100% pada Tahun 2024 (RI2PJM Bukittinggi 2015–

2019). Untuk mendukung program tersebut, Kota Bukittinggi membutuhkan 

kapasitas air baku sekitar 400 ltr/dtk. Kebutuhan tersebut baru terpenuhi sekitar 

180 ltr/dtk, sehingga masih dibutuhkan pasokan sebesar 220 ltr/dtk. 

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum, terdapat kendala yaitu 

keterbatasan sumber air baku di dalam wilayah administrasi Kota Bukittinggi. 

Sebagian besar sumber air baku yang digunakan saat ini dan sumber–sumber lain 

yang potensial untuk dikembangkan berlokasi di wilayah Kabupaten Agam. 

Sekitar 70 % debit pasokan air minum Kota Bukittinggi berasal dari sumber air 

baku yang berlokasi di wilayah Kab. Agam. Data sumber air baku Kota 

Bukittinggi digambarkan pada tabel berikut : 
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TABEL I. 1  
SUMBER AIR MINUM KOTA BUKITTINGGI 

 

NO NAMA SUMBER 
DEBIT 

(Ltr/detik) 
PERSENTASE 

RATA–RATA (%) 
LOKASI 

1 Cingkariang 5–10 4,5 Kec. Banuhampu (Agam) 
2 Sungai Tanang 90–120 64,37 Kec. Banuhampu (Agam) 
3 Tabek Gadang 40 24,9 Bukittinggi 
4 Palolok 10 6,23 Bukittinggi 

 Sumber : dirangkum dari berbagai sumber, 2015 
 

Selama ini, penyediaan air minum yang dipasok dari sumber air baku 

yang berlokasi di Kab. Agam, dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui 

pola kerjasama langsung dengan pemilik sumber atau institusi/lembaga lokal yang 

mengelola sumber air baku tersebut. Artinya, penyediaan air minum tersebut 

bukan merupakan kerjasama lintas pemerintah daerah antara Kab. Agam dengan 

Kota Bukittinggi. Sebagai contoh pada penyediaan air baku Sungai Tanang yang 

menyalurkan sumber air minum terbesar bagi Bukittinggi, kerjasama yang 

berjalan selama ini adalah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Yayasan 

Pembangunan Nagari Sungai Tanang (YPNST), sebuah lembaga yang 

dipercayakan mengelola sumber air Sungai Tanang (www.kabarindonesia.com 

tanggal 16 April 2008). 

Potensi debit sumber air baku khususnya di kawasan Kab. Agam wilayah 

Timur (wilayah yang berbatasan dengan kota Bukittinggi) cukup besar. Sumber–

sumber air baku yang berupa mata air sebagian besar umumnya dimiliki secara 

kolektif, seperti milik kaum/suku adat, ulayat dan milik nagari (desa). Beberapa 

sumber air selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan 

konsumsi rumah tangga, MCK umum dan irigasi. Berdasarkan data pada Bappeda 

Kab. Agam (2012), diperkirakan sumber air di wilayah Agam Timur memiliki 

debit efektif sebesar 250 ltr/dtk. Data dan lokasi beberapa sumber air baku dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 dan Gambar 1.1 di bawah ini. 
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TABEL I. 2  
DATA SUMBER AIR BAKU POTENSIAL DI WILAYAH KAB. AGAM 

WILAYAH TIMUR 
 

NO 
NAMA 

SUMBER 
LOKASI 
(KEC) 

DEBIT 
(ltr/detik) 

JARAK ke 
B. TINGGI 

(Km) 

ELEVASI 
(mdpl) 

KONTI- 
NUITAS PEMILIK 

PEMAN– 
FAATAN 

1 Mata Air (MA) Sariak Sungai Pua 800 6 1.250 Cukup suku/ulayat irigasi, MCK 

2 MA. Galuang Sungai Pua 250 2.2 1.200 Kurang 
Lancar 

Masyarakat Irigasi 

3 MA. Karang Panjang Canduang 80 8 1.100 Cukup Masyarakat air minum 

4 MA. Sarasah 
Batu Sampik 

Canduang 200 9 1.250 Cukup Masyarakat irigasi, 
air minum 

5 MA. Sungai Tanang Banuhampu 145 7 1.050 Cukup Masyarakat irigasi, 
air minum 

6 Hulu Batang Sianok IV Koto 400 6 900 Cukup Pemkab 
Agam 

irigasi, 
air minum 

7 MA. Sutijo IV Koto 200 5 900 Cukup Pemkab 
Agam 

Irigasi 

8 MA. Badorai Sungai Pua 100 6 1.200 Cukup Masyarakat irigasi, 
air minum 

9 Sungai Batang Agam Baso 400 15 800 Cukup Pemkab 
Agam 

Irigasi 

10 Telaga Dewi 
Gn. Singgalang 

Sungai Pua Sangat 
Besar 

>15 1.500 Cukup Pemkab 
Agam 

cagar alam/ 
pariwisata 

Sumber : Bappeda Kab. Agam, 2012 
 
 

Dalam permasalahan air minum, Pemerintah Kota Bukittingi melihat 

bahwa antara Kab. Agam dan Kota Bukittinggi tidak bisa dipisahkan 

(www.antarasumbar.com tanggal 10 Desember 2012 dan www.harianhaluan.com 

tanggal 4 Februari 2011). Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan sumber air 

minum di kedua daerah, dipandang perlu adanya kerjasama antar daerah Kab. 

Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku. Melalui kerjasama antar 

daerah, diharapkan potensi air baku dapat dikelola secara baik dan tepat, sehingga 

dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan air minum Kota Bukittinggi dan 

sumber pendapatan daerah bagi Kab. Agam. Kerjasama penyediaan air minum 

antara Kabupaten Agam dan Kota Bukitinggi sudah pernah dirintis. Menurut 

keterangan dari Bappeda Kab. Agam, pada Tahun 2011 pernah ada inisiasi kedua 

belah pihak untuk melakukan kerjasama bidang air minum, namun sampai saat ini 

kerjasama tersebut belum terwujud. 
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Sumber : Bappeda Kabupaten Agam, 2012 dan hasil analisis, 2016 

 
GAMBAR 1. 1  

PETA LOKASI SUMBER AIR BAKU DI KAB. AGAM WILAYAH TIMUR 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Kab. Agam dan Kota Bukittinggi merupakan dua daerah yang 

bertetangga dan secara administratif saling berbatasan langsung. Dalam bidang 

pelayanan penyediaan air minum, Kota Bukittinggi membutuhkan penambahan 

pasokan sumber air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum di 

wilayahnya. Di sisi lain, sebagian besar sumber air baku yang digunakan Kota 

Bukittinggi saat ini dan sumber–sumber air baku potensial terdapat di wilayah 

Kab. Agam. Sumber air baku khususnya yang terdapat di Kab. Agam wilayah 

Timur memiliki kapasitas yang cukup besar (Kabupaten Agam wilayah Timur 

merupakan kawasan yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi). Kapasitas air 

baku tersebut diperkirakan akan dapat menambah pasokan air minum untuk 

memenuhi kebutuhan air minum di Kota Bukittinggi. 

Kerjasama antar daerah dinilai dapat mengatasi permasalahan 

ketimpangan sumber air baku antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi ruang dan 



7 

kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kerjasama antar 

daerah. Hal ini diperkuat dengan posisi wilayah kedua daerah yang bertetangga 

secara geografis. Pratikno, et. al (2004) menilai bahwa faktor ketetanggaan 

merupakan salah satu basis dalam pengembangan kerjasama antar daerah. Jika 

potensi sumber air baku yang ada di Kab. Agam wilayah Timur dapat dikelola 

secara baik dan tepat, maka diharapkan dapat melayani pemenuhan kebutuhan air 

minum Kota Bukittinggi. Sebaliknya, Kota Bukittinggi yang menerima manfaat 

akan memberikan kompensasi kepada Kab. Agam sebagai bentuk 

konsekuensinya. Pada Tahun 2011 pernah ada inisiasi kedua belah pihak untuk 

melakukan kerjasama bidang air minum yang difasilitasi oleh Bappenas, namun 

sampai saat ini kerjasama tersebut belum terwujud. 

Kata kunci utama kerjasama menurut Davidson (dalam Setiawan, 2002) 

adalah kemauan untuk bekerjasama. Tarigan (2009) memperkuat pendapat 

tersebut dengan menekankan bahwa kerjasama antar daerah hanya dapat terbentuk 

dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah–daerah 

tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Merujuk pada 

pemikiran kedua tokoh tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa kerjasama 

antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila dilandasi oleh kemauan 

masing–masing daerah untuk saling bekerjasama, serta kesadaran saling 

membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. 

Dalam hal ketersediaan sumber air baku, terdapat ketimpangan antara 

Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Sementara, ditinjau dari kondisi wilayah 

kedua daerah yang bertetangga, terdapat faktor yang mendukung terjalinnya 

kerjasama antara kedua daerah dalam penyediaan air baku, namun sampai saat ini 

belum terwujud. Mencermati permasalahan di atas, menjadi topik yang menarik 

bagi penulis untuk melakukan penelitian. Berdasarkan pemahaman bahwa 

kerjasama antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila dilandasi oleh 

kemauan masing–masing daerah untuk saling bekerjasama, serta kesadaran saling 

membutuhkan untuk mencapai satu tujuan, maka pertanyaan penelitian (research 

question) yang mengemuka adalah : “Bagaimanakah potensi kerjasama antar 

daerah, serta dukungan stakeholder dan objek kerjasama pada kerjasama antar 

daerah Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku?” 
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1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai potensi kerjasama, 

dukungan stakeholder dan kapasitas objek kerjasama pada kerjasama antar daerah 

Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku. 

 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran yang akan dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan persepsi stakeholder tentang hubungan kerjasama antar 

daerah, faktor pendukung, manfaat dan hambatan kerjasama antar daerah 

dalam penyediaan air baku.  

2. Mengidentifikasi aspek–aspek kerjasama antar daerah dalam penyediaan air 

baku, ketersediaan air baku dan kebutuhan air minum. 

3. Menganalisis :  

a. Hubungan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 

b. Persepsi stakeholder terhadap faktor pendukung, manfaat dan hambatan 

kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 

c. Aspek–aspek kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 

d. Ketersediaan air baku 

e. Pemenuhan kebutuhan air baku. 

4. Merumuskan :  

a. Tingkat hubungan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 

b. Dukungan stakeholder pada kerjasama antar daerah dalam penyediaan air 

baku. 

c. Aspek–aspek prioritas kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 

d. Potensi ketersediaan air baku  

e. Potensi pemenuhan kebutuhan air minum. 

5. Merekomendasikan saran dan masukan dalam rangka kerjasama antar daerah 

Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup substansial penelitian ini meliputi sebagai berikut :  

1. Kerjasama Antar Daerah adalah hubungan antara dua daerah atau lebih untuk 

melakukan kerjasama dalam mengelola kepentingan bersama untuk mencapai 

tujuan bersama. 

2. Potensi kerjasama antar daerah adalah kekuatan atau modal dasar daerah untuk 

melaksanakan kerjasama antar daerah.  

3. Air Baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku 

adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah 

dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk 

air minum. 

4. Penyediaan Air Baku meliputi sarana dan prasarana pengambil dan/atau 

penyedia air baku. 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup spasial penelitian meliputi : 

1. Wilayah Kota Bukittinggi, dengan batas–batas sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang 

2) Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek 

3) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu 

4) Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto dan Matur 

2. Wilayah Kab. Agam, dengan batas–batas sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara dengan Kab. Pasaman dan Pasaman Barat 

2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Lima Puluh Kota 

3) Sebelah Selatan dengan Kab. Padang Pariaman dan Tanah Datar 

4) Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. 

Ruang lingkup spasial yang menjadi wilayah studi pada penelitian ini 

pada peta sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.2 di bawah ini. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat untuk Pengembangan Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 

(PWK) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), dalam 

bentuk : 

1. Sumbangan pemikiran dalam kajian tentang kerjasama inter–regional 

khususnya kerjasama antar daerah kabupaten dengan kota.  

2. Sharing penilitian ilmiah tentang kajian kerjasama penyediaan air baku  antar 

daerah. 

 

1.5.2 Manfaat untuk Pembangunan 

Selain bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tertumpang 

harapan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pembangunan, dalam hal : 

1. Menjadi referensi kebijakan dalam menindaklanjuti kerjasama antar daerah 

dalam penyediaan air baku, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Agam, 

Kota Bukittinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Dapat dijadikan informasi dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan 

air minum bagi stakeholder dan masyarakat konsumen air minum khusunya di 

Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.  

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Terdapat cukup banyak penelitian yang dilakukan tentang kajian 

kerjasama antar daerah dan air minum. Penelitian tersebut didasari latar belakang, 

lingkup wilayah dan metodologi yang berbeda. Keaslian penelitian ini dapat 

dilihat dari perbedaan dengan penelitian–penelitian yang pernah ada sebelumnya 

dalam lingkup topik kajian yang sama. Pada penelitian ini,  tujuan yang hendak 

dicapai adalah untuk mengkaji dan menilai potensi kerjasama antar daerah, 

dukungan stakeholder serta dukungan objek kerjasama pada kerjasama antar
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Sumber : https://petatematikindo.wordpress.com 

GAMBAR 1. 2  
PETA WILAYAH STUDI 
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daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku. 

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Wilayah kajian studi 

berada di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. 

Keaslian penelitian ini dan perbedaan spesifikasi dengan penelitian–

penelitain sebelumnya dapat dilihat pada Tabel I.3 di bawah ini. 

 

TABEL I. 3  
PENELITIAN TENTANG KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM 

BIDANG AIR MINUM DAN AIR BAKU 
 

NO PENELITI 
JUDUL dan 

TAHUN 
LOKASI 

PENDEKATAN 
dan 

METODOLOGI 
VARIABEL HASIL 

1 Roosmany Kajian 
Pengelolaan 
Sumber Air 
Baku antara 
Kab. 
Semarang 
dan Kota 
Semarang 
(2003) 

Kab. 
Semarang 
dan Kota 
Semarang 

 Deskriptif 
 Kualitatif 

Kriteria kerjasama 
pengelolaan sumber 
air  
 kuantitas 
 kualitasl 
 konservasi 
 kompensasi 
 kelembagaan 

 Prioritas kriteria 
pengelolaan air 
bersih 

 Peran dan 
tanggung jawab 
masing–masing 
pemda 

2 Oyer 
Putra 

Bentuk 
Kemitraan 
Pengelolaan 
Air Bersih 
antara Kab. 
Padang 
Pariaman 
dengan Kota 
Pariaman 
(2008) 

Kab. 
Padang 
Pariaman 
dengan 
Kota 
Pariaman 

 Deskriptif 
 Kualitatif 

 Aspek Fisik 
 Aspek 

Kelembagaan 
 Aspek Legal 
 Aspek Ekonomi 

Bentuk kemitraan 
yang sesuai 
dengan 
karakteristik Kab. 
Padang Pariaman 
dan Kota Pariaman 

3 Ratih 
Kumala 
Dewi 

Kerjasama 
Antar 
Daerah 
dalam 
Penyediaan 
Air Bersih 
(2009) 

Kota 
Semarang 
dan 
Kabupaten 
Semarang 

 Kualitatif 
 

Aspek Kerjasama : 
 Fisik 
 Normal 
 Legalitas 
 Kelembagaan 

 Terjadi 
penyimpangan 
kerjasama 

 Masalah 
keseriusan DPRD 
dan Pemkot 
Semarang 

 Hubungan 
kerjasama tidak 
mutualistis 

4 Andri Potensi 
Kerjasama 
Antar 
Daerah Kab. 
Agam dan 
Kota 
Bukittinggi 
dalam 
Penyediaan 
Air Baku 
(2017) 

Kab. Agam 
dan Kota 
Bukittinggi 

 Positivistik 
Rasionalistik 
 Kuantitatif 

 Potensi kerjasama  
 Faktor pendukung 

kerjasama 
 Manfaat 

kerjasama 
 Hambatan 

kerjasama 
 Aspek–aspek 

kerjasama 
 

 Potensi 
kerjasama antar 
daerah dalam 
penyediaan air 
baku 

 Dukungan 
stakeholder 
daerah terhadap 
kerjasama antar 
daerah 
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NO PENELITI 
JUDUL dan 

TAHUN 
LOKASI 

PENDEKATAN 
dan 

METODOLOGI 
VARIABEL HASIL 

       Kapasitas air baku 
& kebutuhan air 
minum 

 Prioritas Aspek–
aspek kerjasama 

 Potensi 
ketersediaan Air 
Baku dan potensi 
kebutuhan air 
minum 

 
Sumber : Hasil Analisis, 2017 

 

1.7 Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ketimpangan ketersediaan 

sumber air baku antara 2 (dua) daerah bertetangga yaitu Kota Bukittinggi dan 

Kab. Agam. Posisi kedua wilayah yang bertetangga dan adanya perbedaan sumber 

daya air antar kedua daerah, serta ditunjang oleh kebijakan kerjasama antar daerah 

di Indonesia, maka terdapat potensi kerjasama antar kedua daerah dalam 

penyediaan air baku. Namun demikian, sampai saat ini kerjasama tersebut belum 

terwujud.  

Kondisi di atas menjadi fenomena yang menarik untuk diangkat menjadi 

topik kajian melalui penelitian ini. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian 

ini adalah untuk mengkaji dan menilai potensi kerjasama, dukungan stakeholder 

dan kapasitas objek kerjasama pada kerjasama antar daerah Kabupaten Agam dan 

Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku. Skema kerangka pikir penelitian 

ditampilkan sebagaimana pada Gambar I.3 di bawah ini. 

 

1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang potensi kerjasama antar daerah dalam penyediaan air 

baku ini didasari oleh fenomena ketimpangan ketersediaan air baku antara Kota 

Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Secara geografis wilayah kedua daerah ini 

bertetangga dan berbatasan administratif. Fenomena perbedaan dan fakta 

geografis kedua daerah tersebut merupakan faktor yang dapat menjadi basis 

penerapan kerjasama antar daerah.  
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 Posisi wilayah Kab. 
AGAM dan Kota 
BUKITTINGGI 
bertetangga 

  
 

 
Kota BUKITTINGGI 

  
Kab. AGAM 

       Pasokan air baku belum mencukupi 
kebutuhan air minum  

  
Sebagian besar sumber air 

baku  BUKITTINGGI saat ini 
dan sumber lain yang 
potensial berlokasi di 

wilayah AGAM 

          

        
Peningkatan Pelayanan Air Minum 
Terkendala Keterbatasan Sumber Air 
Baku dalam wilayah BUKITTINGGI 

  
 

Otonomi Daerah 
  

     
 

    
   

 
  

    
 

       
 

    
 Legalitas Kerjasama 

Antar Daerah (KAD) 
      

 
  Ketimpangan Ketersediaan Sumber Air Baku 

 
  

    
 

       
 

    
       Terdapat Potensi KAD dalam Penyediaan Air Baku   

    
            

        
  

   
     

  

   

Inisiasi Kerjasama Antar Daerah Belum Berlanjut  
    

  
        

  
     

   
  

 
PERMASALAHAN  

     

 
Terdapat Potensi KAD dalam Penyediaan Air Baku, namun belum Terwujud 

     
       

 
  

          
  

RESEARCH QUESTION 
     

  

Bagaimanakah Potensi Kerjasama Antar Daerah, serta dukungan 
Stakeholder dan Objek Kerjasama pada Kerjasama Antar Daerah 

Kab. Agam dan Kota Bukittinggi dalam Penyediaan Air Baku? 
     

       
        

  
          

  
TUJUAN  

 METODOLOGI 
PENELITIAN : 

 Metode 
Kuantitatif 

 Kuisioner dan 
Observasi 

 Sampling 
Snow Bowling 

KAJIAN 
LITERATUR 

  Mengkaji dan menilai potensi kerjasama, dukungan stakeholder 
dan kapasitas objek kerjasama pada kerjasama antar daerah Kab. 

Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku 

 

 
   

 

        
  

       

 
SASARAN 

 

 

1 Menghimpun persepsi stakeholder tentang hubungan kerjasama antar daerah, 
faktor pendukung, manfaat dan hambatan kerjasama antar daerah dalam 
penyediaan air baku 

 

 

2 Mengidentifikasi aspek–aspek kerjasama antar daerah dalam penyediaan air 
baku, ketersediaan air baku dan kebutuhan air minum 

 

 

3 Menganalisis :  
a. Hubungan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 
b. Persepsi stakeholder terhadap faktor pendukung, manfaat dan hambatan 

kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 
c. Aspek–aspek kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 
d. Ketersediaan air baku dan pemenuhan kebutuhan air minum. 

    

     

 

4 Merumuskan :  
a. Tingkat hubungan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 
b. Dukungan stakeholder pada kerjasama antar daerah dalam penyediaan air 

baku. 
c. Aspek–aspek Prioritas kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 
d. Potensi ketersediaan air baku dan potensi pemenuhan kebutuhan air 

minum. 

    

 
    

 

5 Merekomendasikan saran dan masukan dalam rangka kerjasama antar daerah 
Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku 

    
     

   
  

   
       

 
ANALISIS 

    
 

1 Analisis hubungan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku 
    

 
2 Analisis persepsi stakeholder terhadap faktor pendukung, manfaat dan 

hambatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku    

 
3 Analisis aspek–aspek kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku 

 
 

  
 

4 Analisis ketersediaan air baku dan pemenuhan kebutuhan air minum 

 
 

  
     

   
  

   
       

     
RUMUSAN STUDI 

       
        

  
          

     
KESIMPULAN dan REKOMENDASI 

       Sumber : Hasil Analisis, 2015 

GAMBAR 1. 3  
SKEMA KERANGKA PIKIR PENELITIAN 
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Untuk itu, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan positivistik rasionalistik. Positivistik bermakna pembuktian kebenaran 

teoritis berdasarkan data empiris. Rasional menurut Sugiyono (2009) berarti 

kegiatan penelitian dilakukan dengan cara–cara yang masuk akal, sehingga 

terjangkau oleh penalaran manusia. Dengan demikian pendekatan positivistik 

rasionalistik bermakna pembuktian kebenaran teoritis berdasarkan data empiris 

yang dilakukan dengan cara rasional atau terjangkau oleh penalaran manusia. 

 

1.8.2 Metode Penelitian 

Melalui penelitian ini akan dinilai seberapa besar potensi dan dukungan 

terhadap kerjasama antar kedua daerah dalam penyediaan air baku. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pertimbangan : 

1. Permasalahan penelitian sudah dapat didefinisikan sejak awal. 

Menurut Sugiyono (2009), penggunaan metode kuantitatif salah satunya 

adalah apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. 

2. Kajian tentang potensi dan dukungan terhadap kerjasama antar kedua daerah 

dalam penyediaan air baku perlu direpresentasikan dalam bentuk yang terukur. 

 

1.8.3 Kebutuhan Data 

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang 

diperoleh di lokasi penelitian (Bungin, 2006). Hasan (2008) mendefenisikan data 

sebagai keterangan–keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang 

diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan 

lewat angka, simbol, kode dan lain–lain.  

Data penelitian merupakan elemen penting dalam penelitian. Berdasarkan 

sumber pengambilannya, Hasan (2008) membedakan data atas dua jenis yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber–sumber yang telah ada. Data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan–laporan penelitian terdahulu.   

Berdasarkan variabel–variabel penelitian yang telah dirumuskan pada 

Bab II, maka data–data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 

IV.1 di bawah ini. 

 

TABEL I. 4  
KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

 

No KAJIAN DATA SUMBER DATA 
JENIS 
DATA 

1 Hubungan Kerjasama 
Antar Daerah dalam 
Penyediaan Air Baku 

Kuisioner  Pemkab Agam 
 Pemkot Bukittinggi 
 Pemprov Sumbar 

Primer 

2 Faktor Pendukung 
Kerjasama Antar Daerah 
dalam Penyediaan Air 
Baku 

Kuisioner  Pemkab Agam 
 Pemkot Bukittinggi 
 Pemprov Sumbar 

Primer 

3 Manfaat Kerjasama Antar 
Daerah dalam Penyediaan 
Air Baku 

Kuisioner  Pemkab Agam 
 Pemkot Bukittinggi 
 Pemprov Sumbar 

Primer 

4 Hambatan Kerjasama 
Antar Daerah dalam 
Penyediaan Air Baku 

Kuisioner  Pemkab Agam 
 Pemkot Bukittinggi 
 Pemprov Sumbar 

Primer 

5 Aspek–aspek Kerjasama 
Antar Daerah dalam 
Penyediaan Air Baku 

Kuisioner  Pemkab Agam 
 Pemkot Bukittinggi 
 Pemprov Sumbar 

Primer 

6 Penyediaan Air Baku 
dalam sebagai Objek 
Kerjasama Antar Daerah : 

   

 1. Ketersediaan Air Baku 1. Sumber dan Pemanfaatan Air Baku 
2. RPI2JM dan RPIJM Agam 
3. Program Pencapaian MDGs Agam 

 

 Bappeda Agam 
 Dinas PU Agam 
 PDAM Agam 

Sekunder 

 2. Kebutuhan Air Minum 1. Pelayanan Air Minum 
 Jenis Sumber 
 Cakupan Layanan 
 Standar Pelayanan 
 Rencana Pengembangan 
 Tingkat Kebocoran 

2. RPI2JM dan RPIJM Bukittinggi 
3. Program Pencapaian MDGs B.tinggi 

 

 Dinas PU Bukittinggi 
 PDAM Bukittinggi 
 Bappeda Bukittinggi 

Sekunder 

 3. Jumlah dan 
Perkembangan 
Penduduk 

1. Agam dalam Angka 2010–2015 
2. Bukittinggi dalam Angka 2010–2015 

 Bappeda Agam 
 Bappeda Bukittinggi 

Sekunder 

Sumber : Hasil Analisis, 2015 
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1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dengan telah teridentifikasinya kebutuhan data, maka selanjutnya 

diperlukan teknik pengumpulan data. Sesuai dengan jenis data, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik pengumpulan data 

primer dan sekunder. 

1. Pengumpulan Data Primer 

1) Teknik Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009). Jenis kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Skala Guttman 

Penelitian menggunakan Skala Guttman dilakukan bila ingin 

mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang 

ditanyakan (Sugiyono, 2009). Data yang dihimpun dengan kuisioner 

Skala Guttman ini adalah persepsi stakeholder tentang potensi 

kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku.  

b. Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2009). Data yang dihimpun dengan kuisioner Skala Likert ini adalah 

persepsi stakeholder tentang faktor–faktor pendukung, manfaat dan 

hambatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 

2) Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun penelitian, data–data penelitian tersebut dapat diamati oleh 

peneliti, dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan 

peneliti melalui pengunaan panca indra (Bungin, 2006). Observasi 

dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati objek dan 

mengamati fakta di lokasi penelitian. Di samping itu, melalui observasi 

juga dilakukan pengambilan foto dokumentasi untuk memperkuat fakta 

yang ada. 
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2. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah, mempelajari 

dan mencatat data–data penelitian serta dokumen–dokumen yang dibutuhkan. 

Jika diperlukan, maka diupayakan salinan dokumen baik dalam bentuk 

hardcopy maupun softcopy. 

 

1.8.5 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah 

snowball sampling yang merupakan non–probability sampling. Menurut Bungin 

(2006), non–probability sampling adalah penarikan tidak penuh dilakukan dengan 

menggunakan hukum probabilitas, artinya bahwa  tidak semua unit populasi 

memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. 

Snowball sampling atau teknik penentuan sampel bola salju adalah teknik 

penentuan sampel yang mula–mula jumlahnya kecil, kemudian membesar 

(Sugiyono, 2009). Lebih jauh Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa dalam 

penentuan sampel, pertama–tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan 

dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberika, maka peneliti 

mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang 

diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel 

semakin banyak. 

Daftar berikut merupakan informan yang akan menjadi responden pada 

penelitian ini, yaitu : 

 

TABEL I. 5  
DAFTAR RESPONDEN/INFORMAN 

 

NO POSISI/JABATAN RESPONDEN INSTITUSI 

1 Kepala Bagian Teknik (informan pertama) PDAM Bukittinggi 
2 Kepala Sub Bidang Prasarana Kota (informan kedua) Bappeda Kota Bukittinggi 
3 Kepala Seksi Teknik Penyehatan (informan ketiga) Dinas PU Kota Bukittinggi 
4 Kepala Bidang SDA dan Prasarana Wilayah (informan pertama) Bappeda Kab. Agam 
5 Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman (informan kedua) Dinas PU Kab. Agam 
6 Kepala Bagian Teknik (informan ketiga) PDAM Kab. Agam 
7 Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan LH (informan pertama) Bappeda Prov. Sumbar 
8 Kepala Seksi Air Minum (informan kedua) Dinas Prasjaltarkim Sumbar 
Sumber : Hasil Analisis, 2016 
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Beberapa ketentuan yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan objek 

penelitian sebagai berikut : 

1) Pemerintah Provinsi : 

a. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum pada pasal 39 huruf b dinyatakan :  

“Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam 

penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi : b. memfasilitasi 

pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota” 

b. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 4 ayat (4) disebutkan : 

“Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur”. 

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk 

Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, pada pasal 1 tentang Tim Koordinasi 

Kerja Sama Daerah (TKKSD), dan pada pasal 6 tentang keanggotaan TKKSD 

kabupaten/kota. 

 

1.8.6 Teknik Penyajian Data 

Dalam menampilkan data–data yang telah diperoleh dan hasil analisis 

data, maka disajikan dalam bentuk :  

1. Naratif ; menyajikan data dalam bentuk narasi kata–kata atau kalimat. 

2. Tabulasi ; menyajikan data–data dalam bentuk tabel.  

3. Diagram ; menyajikan data–data dalam bentuk diagram 

4. Peta ; menyajikan atau menggambarkan perspektif data dalam bentuk peta. 

  

1.8.7 Kerangka dan Teknik Analisis 

1.8.7.1 Kerangka Analisis 

Proses analisis data dilakukan untuk menghasilkan informasi yang dapat 

menjawab tujuan penelitian. Kerangka analisis pada penelitian ini digambarkan 

sebagaimana skema pada Gambar 1.4 di bawah ini. 
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MASUKAN 
  

PROSES 
  

KELUARAN 

   
         

 
     

   Persepsi stakeholder terhadap 
hubungan kerjasama antar daerah 

dalam penyediaan air baku 

  
Analisis Hubungan 

Kerjasama antar daerah dalam 
penyediaan air baku 

  
Tingkat hubungan kerjasama 

antar daerah dalam 
penyediaan air baku 

      

    
  

  

         
  

     
  

  
Persepsi stakeholder terhadap 
faktor pendukung kerjasama 

antar daerah dalam 
penyediaan air baku 

            
  

  

            

  
  

      Analisis persepsi stakeholder 
terhadap faktor pendukung, 
manfaat dan hambatan pada 

kerjasama antar daerah 
dalam penyediaan air baku 

  Dukungan stakeholder 
terhadap kerjasama 
antar daerah dalam 
penyediaan air baku 

  
  

Persepsi stakeholder terhadap 
manfaat kerjasama antar daerah 

dalam penyediaan air baku 

          

    
 

    

        
 

    

Persepsi stakeholder terhadap 
hambatan kerjasama antar daerah 

dalam penyediaan air baku 

            

 
    

            
 

    

         
 

     
   Persepsi stakeholder terhadap 

aspek–aspek kerjasama antar 
daerah dalam penyediaan air baku 

  
Analisis aspek–aspek 

kerjasama antar daerah 
dalam penyediaan air baku 

  
Aspek–aspek prioritas 

kerjasama antar daerah 
dalam penyediaan air baku 

      

    
  

  

         
  

     
 

    

Ketersediaan Air Baku 
        

  
  

 
    

        
  

  
 

    

  Analisis Ketersediaan Air Baku 
dan Pemenuhan Kebutuhan 

Air Minum 

  Potensi Ketersediaan 
Air Baku dan Potensi 

Pemenuhan Kebutuhan 
Air Minum 

 
    

        
 

    

        
      

Kebutuhan Air Minum 
        

  
  

      

        
  

  
      

                      

                      

                      

                      

               

   

RUMUSAN STUDI         
KESIMPULAN dan 
REKOMENDASI    

           Sumber : Hasil Analisis, 2015 
 

GAMBAR 1. 4  
SKEMA KERANGKA ANALISIS 

 

1.8.7.2 Teknik Analisis 

Sesuai dengan sasaran penelitian, proses analisis yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini meliputi : 

1. Analisis Hubungan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Air Baku 

Analisis ini bertujuan untuk menilai dan mengukur tingkat hubungan 

kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Data yang dianalisis 

adalah persepsi stakeholder yang dihimpun melalui kuisioner dengan Skala 

Guttman. Analisis dilakukan dengan teknik skoring. Langkah–langkah 

analisis sebagai berikut : 
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1) Pembobotan jawaban, skor tertinggi satu (1) dan terendah nol (0), seperti 
diterangkan pada tabel di bawah ini. 
 

TABEL I. 6  
TABEL PEMBOBOTAN SUB VARIABEL TINGKATAN KERJASAMA 

 

No Variabel Sub Variabel 
Bobot 

YA/ADA TIDAK 
1 Tidak ada 

kerjasama 
Pertikaian dan konflik antar daerah 1 0 
Tidak ada komunikasi antara staf daerah yang berdampingan 1 0 

2 Komunikasi Berbagi informasi dan pengalaman 1 0 
 Komunikasi di antar staf  1 0 
  Pertemuan tingkat rendah 1 0 
  Memberitahukan tentang kegiatan yang mungkin memiliki 

dampak lintas batas 
1 0 

3 Konsultasi Kedua belah pihak sepakat untuk berkonsultasi pada hal 
tertentu terkait kepentingan bersama 

1 0 

  Kewajiban untuk memberitahu tentang kegiatan yang 
mungkin memiliki dampak lintas batas 

1 0 

4 Kolaborasi Pertemuan berkala 1 0 
  Kerjasama program bersama 1 0 
5 Koordinasi Saling menghargai ekosistem sebagai satu kesatuan 1 0 

Persamaan tingkat perlindungan lingkungan di kedua daerah 1 0 
Koordinasi perencanaan 1 0 
Komite penasehat bersama 1 0 

6 Kerjasama Manajemen Pengelolaan yang Terkoordinasi 1 0 
  Perlindungan bersama sumber daya alam dan lingkungan 1 0 
  Perencanaan jangka panjang bersama 1 0 
  Saling berbagi kebaikan timbal balik dan saling percaya 1 0 
Sumber : Hasil Analisis, 2015 

 

2) Melakukan Input Data Jawaban Responden dan Menghitung Jumlah 
Bobot, seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini 

 

TABEL I. 7 
 PEMBOBOTAN JAWABAN SUB VARIABEL POTENSI KERJASAMA 

 

VARIABEL SUB 
VARIABEL 

SUB BOBOT 
JUMLAH 
BOBOT 

JUMLAH 
BOBOT 

MAKSIMAL 

PERSENTASE 
BOBOT 

(6)/(7)x100% 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 JUMLAH 
SUB 

BOBOT 
Ya / Ada Tidak 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
   

   

  
   

 

 
 

 
 

   
 

Sumber : Hasil Analisis, 2016 
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3) Merangking variabel berdasarkan urutan persentase bobot dan 

mendeskripsikan variabel tertinggi. 

2. Analisis Persepsi Stakeholder terhadap Faktor Pendukung, Manfaat dan 

Hambatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Air Baku 

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai sikap stakeholder terhadap 

faktor–faktor pendukung, manfaat dan hambatan kerjasama antar daerah dalam 

penyediaan air baku. Analisis dilakukan terhadap persepsi stakeholder 

terhadap faktor pendukung, manfaat dan hambatan kerjasama antara daerah 

dalam penyediaan air baku yang dihimpun melalui kuisioner dengan Skala 

Likert. Analisis ini dilakukan dengan teknik skoring. Responden dibagi atas 3 

(tiga) kelompok, yaitu : 

a. Kelompok Pemkab Agam 

b. Kelompok Pemkot Bukittinggi 

c. Kelompok Pemprov Sumbar 

Muatan pernyataan yang dirangkum dalam kuisioner sebagai berikut berikut : 

 

TABEL I. 8  
MUATAN PERNYATAAN PADA KUISIONER 

 

No P E R N Y A T A A N 
TANGGAPAN 

SS S N TS STS 

I FAKTOR–FAKTOR PENDUKUNG      
1 Wilayah Bukittinggi dan Agam yang bertetangga secara geografis 

merupakan pendorong terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang air 
baku. 

SS S N TS STS 

2 Keterbatasan sumber air baku di wilayah Bukittinggi dan ketersediaan 
potensi sumber air baku di wilayah Agam khususnya yang berada di sekitar 
Kota Bukittinggi dapat mendorong kedua daerah melakukan kerjasama 
antar daerah dalam penyediaan air baku. 

SS S N TS STS 

3 Adanya keterkaitan program perencanaan dan pembangunan di bidang air 
bersih dan air baku akan turut mendorong kedua daerah melakukan 
kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 

SS S N TS STS 

4 Faktor administratif pemerintahan dan kompetensi aparatur/SDM turut 
mempengaruhi terwujudnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan air 
baku. 

SS S N TS STS 

5 Adanya intervensi/instruksi dari pemerintah pusat atau provinsi akan turut 
mendorong kedua daerah melakukan kerjasama antar daerah dalam 
penyediaan air baku 

SS S N TS STS 

6 Adanya peraturan perundang–undangan yang harus diimplementasikan 
akan mendorong kedua daerah melakukan kerjasama antar daerah dalam 
penyediaan air baku. 

SS S N TS STS 

7 Kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku terwujud jika 
didasarkan oleh kemauan kedua daerah untuk bekerjasama 
 

SS S N TS STS 
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No P E R N Y A T A A N 
TANGGAPAN 

SS S N TS STS 
8 Tersedianya kerangka legalitas berupa peraturan perundang–undangan 

tentang kerjasama antar daerah akan turut  mendorong kedua daerah 
melakukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 

SS S N TS STS 

9 Faktor keterwakilan daerah untuk berperan atau bertanggung jawab pada 
organisasi kerjasama atau kontrak kerjasama turut medorong kedua 
daerah melakukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 

SS S N TS STS 

II M A N F A A T 
1 Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air Baku 

dapat mendorong terkelolanya ego kedaerahan antar Agam–Bukittinggi 
SS S N TS STS 

2 Dengan Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air 
Baku dapat mencegah konflik antar Agam–Bukittinggi dalam penyediaan 
air baku 

SS S N TS STS 

3 Dengan Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air 
Baku dapat diwujudkan standarisasi pelayanan penyediaan air baku 
Bukittinggi 

SS S N TS STS 

4 Dengan Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air 
Baku dapat diwujudkan efisiensi anggaran penyediaan air baku kedua 
daerah  

SS S N TS STS 

5 Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air Baku 
dapat mendorong pengembangan ekonomi kedua daerah 

SS S N TS STS 

6 Dengan Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air 
Baku dapat terwujud sinergisnya pengelolaan sumber air baku  

SS S N TS STS 

7 Dengan Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air 
Baku dapat menjadi wadah sharing pengalaman, pengetahuan dan 
kekuatan/kelebihan antar kedua daerah  

SS S N TS STS 

8 Dengan Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air 
Baku dapat terbangun sikap transparan, kebersamaan dan kepercayaan 
antar kedua daerah 

SS S N TS STS 

III HAMBATAN      

1 Kurangnya kesadaran daerah tentang pentingnya melakukan kerjasama 
antar daerah merupakan hambatan dalam mewujudkan Kerjasama Antar 
Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air Baku 

SS S N TS STS 

2 Sikap egoisme kedaerahan dan sektoral dapat menghambat terwujudnya 
Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air Baku 

SS S N TS STS 

3 Adanya perbedaan kepentingan, prioritas dan political will daerah  
Bukittinggi–Agam dapat menghambat terwujudnya Kerjasama Antar 
Daerah Bukittinggi–Agam dalam Penyediaan Air Baku 

SS S N TS STS 

4 Permasalahan terkait aspek legalitas kerjasama antar daerah dapat 
menjadi hambatan dalam mewujudkan kerjasama antar daerah 

SS S N TS STS 

5 Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah Bukittinggi–Agam 
dapat menghambat terwujudnya Kerjasama Antar Daerah Bukittinggi–
Agam dalam Penyediaan Air Baku 

SS S N TS STS 

6 Kuatnya dominasi pemerintah pusat dapat menghambat terwujudnya 
kerjasama antar daerah 

SS S N TS STS 

7 Tingginya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat menjadi 
penghambat daerah dalam melaksanakan kerjasama antar daerah 

SS S N TS STS 

8 Tidak adanya insentif bagi daerah yang menjalin kerjasama dengan daerah 
lain dapat menurunkan motivasi daerah dalam mewujudkan kerjasama 
antar daerah 

SS S N TS STS 

9 Belum banyaknya cerita keberhasilan (succes stories) kerjasama daerah 
dalam pelayanan publik dapat menimbulkan keengganan bagi daerah 
dalam menjalin kerjasama antar daerah  

SS S N TS STS 

10 Kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan kerjasama 
antar daerah 

SS S N TS STS 

Sumber : Hasil Analisis, 2016 
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Langkah–langkah analisis sebagai berikut : 

1) Pembobotan jawaban 

Jawaban Bobot 
Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 
Netral N) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

2) Penentuan Deskripsi Skoring Berdasarkan Kelompok Responden 

Jumlah skor tertinggi = 5 x jumlah responden 

Jumlah skor terendah = 1 x jumlah responden  

 

Secara kontinum digambarkan sebagai berikut : 

0  20 %  40 %  60 %  80 %  100 %  
                  

                  
   STS  TS  N  S  SS  

 

Secara persentase digambarkan sebagai berikut : 

0  20 %  40 %  60 %  80 %  100 %  
                  

                  
  Sangat Lemah Lemah Sedang/Cukup Kuat Sangat Kuat 

 

3) Penentuan Deskripsi Skoring masing–masing variabel, sebagaimana 

ditampilkan pada tabel berikut ini. 

 

TABEL I. 9 
REKAPITUASI BOBOT DAN DESKRIPSI PERSEPSI 

 

NO KAJIAN VARIABEL 
BOBOT 

(%) 
DESKRIPSI 

1 Faktor Pendukung Kerjasama 
Antar Daerah dalam 
Penyediaan Air Baku 

1. 

 

0 – 20% 
 

21% – 40% 
 

41% – 60% 
 

61% – 80% 
 

81% – 100% 

SANGAT LEMAH 
 
LEMAH 
 
CUKUP 
 
KUAT 
 
SANGAT KUAT 

2. 
dst 

2 Manfaat Kerjasama Antar 
Daerah dalam Penyediaan Air 
Baku 

1. 
2. 

dst 
3 Hambatan Kerjasama Antar 

Daerah dalam Penyediaan Air 
Baku 

1. 
2. 

dst 
Sumber : Hasil Analisis, 2015 
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4) Rekapitulasi Persepsi Stakeholder terhadap Faktor Pendukung, Manfaat 
dan Hambatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Air Baku 

 

TABEL I. 10  
REKAPITULASI PERSEPSI DAN DESKRIPSI DUKUNGAN 

STAKEHOLDER TERHADAP KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM 
PENYEDIAAN AIR BAKU 

 

No Kajian 
Kekuatan Persepsi Deskripsi 

Dukungan 
Stakeholder 

Pemkot 
Bukittinggi 

Pemkab 
Agam 

Pemprov 
Sumbar 

1 Faktor Pendukung Kerjasama 
Antar Daerah dalam Penyediaan 
Air Baku Sangat Lemah/ 

Lemah/ 
Cukup/ 
Kuat/ 

Sangat Kuat 

Sangat Lemah/ 
Lemah/ 
Cukup/ 
Kuat/ 

Sangat Kuat 

Sangat Lemah/ 
Lemah/ 
Cukup/ 
Kuat/ 

Sangat Kuat 

 

2 Manfaat Kerjasama Antar 
Daerah dalam Penyediaan Air 
Baku 

 

3 Hambatan Kerjasama Antar 
Daerah dalam Penyediaan Air 
Baku 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2015 

 

3. Analisis Aspek–Aspek Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Air Baku 

Analisis ini bertujuan untuk menentukan aspek–aspek prioritas kerjasama 

antar daerah dalam penyediaan air baku. Analisis dilakukan dengan analisis 

AHP (Analytic Hierarchy Process) terhadap data yang dihimpun melalui 

pengisian kuisioner oleh responden, yang merupakan expert atau informan 

ahli. Responden diminta untuk menilai perbandingan antar kriteria dan antar 

alternatif aspek–aspek kerjasama pada kondisi tertentu dengan menggunakan 

skala penilaian tingkat kepentingan. Dalam pengolahan data, proses dibantu 

dengan menggunakan aplikasi Expert Choice 11. Kriteria dan alternatif aspek–

aspek Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Air Bersih dalam penelitian 

ini, sebagai berikut : 

1) Kriteria dalam Penyediaan Air Baku pada Kerjasama Antar Daerah yaitu : 

a. Pemanfaatan 

b. Pelestarian 

c. Operasional Pelayanan 

2) Alternatif aspek–aspek Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Air 

Baku, meliputi : 

a. Kuantitas Air baku 
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b. Kualitas Air baku 

c. Konservasi Sumber air Baku 

d. Kelembagaan Kerjasama 

e. Sistem Pelayanan Air Baku 

f. Legalitas Kerjasama 

g. Kompensasi Kerjasama 

h. Peran Serta Masyarakat 

Langkah–langkah analisis sebagai berikut : 

1. Membentuk struktur hirarki masalah, sebagaimana pada Gambar 1.4 di 

bawah ini. 

2. Memasukkan penilaian responden ahli yang telah dihimpun dalam 

kuisioner. 

3. Menghitung angka perbandingan pada tingkat kriteria dan alternatif. 

 

                         
Level 

1 
     ASPEK–ASPEK KERJASAMA ANTAR DAERAH 

DALAM PENYEDIAAN AIR BAKU 
     

          
                         
                         

Level 
2 

 
PEMANFAATAN 

  
PELESTARIAN 

  OPERASIONAL 
PELAYANAN 

 
      

                         
      

                   

                         
 

KUANTITAS 
  

KONSERVASI 
  SISTEM 

PELAYANAN 
  

KOMPENSASI 
   

Level 
3 

         
                        
  

KUALITAS 
  

KELEMBAGAAN 
  LEGALITAS 

KERJASAMA 
 PERAN SERTA 

MASYARAKAT         
                         

Sumber : Hasil Analisis, 2015 
 

GAMBAR 1. 5  
HIRARKI PENENTUAN PRIORITAS ASPEK–ASPEK KERJASAMA 

ANTAR DAERAH 
DALAM PENYEDIAAN AIR BAKU 

 

4. Analisis Ketersediaan Air Baku dan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum 

Analisis ini bertujuan untuk menghitung kapasitas ketersediaan air baku pada 

sumber–sumber  air baku dan menghitung jumlah kebutuhan air minum pada 

saat perencanaan serta proyeksi kebutuhan 20 (dua puluh) tahun yang akan 

datang. Langkah–langkah analisis sebagai berikut : 
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1) Analisis Ketersediaan Air Baku 

a. Inventarisasi sumber–sumber air baku 

b. Penilaian potensi sumber air baku 

c. Analisis sumber–sumber air baku potensial 

2) Analisis Kebutuhan Air Minum 

a. Analisis Proyeksi Penduduk 

Proyeksi jumlah penduduk dapat dihitung dengan beberapa metode : 

1) Metode Geometrik 

2) Metode Aritmatika 

3) Metode Eksponensial 

Untuk menentukan metoda proyeksi jumlah penduduk yang paling 

mendekati kebenaran, maka dihitung Standar Deviasi dari hasil 

perhitungan ketiga metode di atas. 

b. Perhitungan kebutuhan air minum dan proyeksi kebutuhan air minum 

3) Analisis Potensi Pemenuhan Kebutuhan Air Minum. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian. 

Dengan sistematika ini diharapkan dapat memberi kemudahan dan membantu 

dalam menjelaskan secara menyeluruh terkait tujuan dan hasil penelitian. Muatan 

masing–masing bagian diuraikan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bagian ini dikemukakan secara umum mengenai latar belakang 

dalam memilih topik penelitian, perumusan masalah, tujuan, sasaran, 

ruang lingkup, manfaat penelitian, kerangka dan sistematika 

penulisan.  

BAB II Kajian Literatur 

Dalam bagian ini dibahas secara teoritis mengenai wilayah perbatasan 

wilayah, otonomi daerah di Indonesia, pengertian kerjasama antar 

daerah, inisiasi kerjasama antar daerah, potensi kerjasama antar 

daerah, faktor–faktor pendukung kerjasama antar daerah, manfaat 

kerjasama antar daerah, hambatan kerjasama antar daerah, dasar 
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hukum pelaksanaan kerjasama antar daerah, ketersediaan air baku, 

pemenuhan kebutuhan air minum dan sintesa kajian literatur. 

BAB III Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Bagian ini menyajikan tentang gambaran umum wilayah penelitian 

dan data–data sekunder objek penelitian. 

BAB IV Analisis Potensi Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Agam 

dengan Kota Bukittinggi dalam Penyediaan Air Baku 

Bagian ini diawali tentang analisis tentang hubungan kerjasama antara 

Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam dalam penyediaan air 

baku. Selanjutnya terdapat analisis persepsi stakeholder tentang faktor 

pendukung, manfaat dan hambatan kerjasama antar daerah dalam 

penyediaan baku. Kemudian dilanjutkan dengan analisis aspek–aspek 

kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Pada sub bagian 

keempat memuat tentang analisis ketersediaan air baku dan 

pemenuhan kebutuhan air minum. Bagian ini ditutup dengan rumusan 

temuan studi. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini memuat tentang kesimpulan dari hasil analisis dan rumusan 

temuan studi. Pada sub bagian akhir ditutup dengan rekomendasi yang 

berisikan berupa saran dan masukan terhadap para pihak terkait 

(stakeholder) dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. 
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