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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

 

5.1 Kesimpulan 

Percepatan penyediaan layanan infratruktur air minum sangat diperlukan 

dalam rangka memberikan akses air minum yang layak kepada masyarakat 

khususnya di wilayah perkotaan agar pemenuhannya dapat berjalan cepat seiring 

dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Skema pelibatan swasta melalui KPBU 

merupakan upaya pemerintah mengatasi keterbatasan pemenuhan infrastruktur 

salah satunya pada sektor penyediaan air minum yang saat ini memiliki layanan 

cukup rendah. Dalam mendukung keberhasilannya, praktik tata kelola yang tepat 

perlu diimplementasikan dalam pelaksanaan proyek KPBU.  

Dalam PPP diperlukan keterlibatan berbagai kelompok aktor yaitu pada 

hirarki pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, badan usaha baik 

BUMN/BUMD maupun swasta, organisasi internasional, unit kelembagaan 

temporal, serta masyarakat. Interaksi antar aktor tersebut diperlukan dalam rangka 

mengintegrasikan sumber daya dan pengetahuan untuk penyediaan layanan publik 

yang lebih baik. Adanya interaksi pada berbagai tingkatan dan lintas sektor tersebut 

memerlukan prinsip partisipatif serta kolaboratif agar proses pengambilan 

keputusan dapat berjalan dengan lebih efektif.  

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola air yang 

adaptif (adaptive water governance) merupakan pendekatan tata kelola yang tepat 

untuk penyelenggaraan PPP di sektor penyediaan air minum karena menekankan 

pada interaksi polisentris yang didukung dengan adanya desentralisasi kekuasaan 

dengan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan di berbagai tingkat 

organisasi maupun lintas sektor. Hadirnya kerangka regulasi yang mendukung asas 

desentralisasi diperlukan sebagai acuan agar fungsi dan peran pemangku 

kepentingan tidak saling tumpang tindih. Disamping itu diperlukan adanya lembaga 

yang mengambil peran koordinasi secara legal dan memiliki kewenangan cukup 

dalam mempercepat pengambilan keputusan, serta kapasitas pemangku 
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kepentingan untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan tata 

kelola yang lebih dinamis. 

 

5.2 Rekomendasi 

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang terdiri dari 

rekomendasi kebijakan dan rekomendasi penelitian lanjutan sebagai berikut: 

a. Rekomendasi Kebijakan 

Berdasarkan temuan hasil dan kesimpulan penelitian, dapat diberikan 

rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah untuk kelanjutan proyek KPBU SPAM 

Semarang Barat yaitu di tahap pelaksanaan proyek yang terdiri dari konstruksi 

hingga beroperasinya layanan, maupun dalam mendukung penyelenggaraan KPBU 

sektor penyediaan air minum di Indonesia. Rekomendasi kebijakan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Keberadaan lembaga yang mengambil peran koordinasi perlu dihadirkan untuk 

mempercepat pengambilan keputusan.  

 Pemerintah daerah sebagai pemrakarsa dan pemilik pekerjaan perlu 

mengoptimalkan fungsi Simpul KPBU penghubung interaksi dengan 

stakeholder lainnya. 

 KPPIP merupakan lembaga yang penting dalam memberikan dukungan 

koordinasi bagi Pemerintah daerah dan PJPK dengan Pemerintah Pusat 

khususnya terhadap proyek strategis nasional. 

 Peran PPP Unit dalam hal ini Kantor Bersama KPBU (PPP Joint Office) 

perlu dioptimalkan tidak hanya sebagai forum diskusi dan koordinasi namun 

juga diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan dan 

pengambilan keputusan strategis. Kelembagaan PPP Unit perlu diperkuat 

dengan legal standing yang kuat dan kewenangan yang cukup. 

2. Kemudahan akses terhadap informasi/dokumen/laporan perkembangan proyek 

perlu dihadirkan dalam rangka mempercepat pemangku kepentingan 

melakukan pengambilan keputusan.  

  Diperlukan pengelolaan data dan informasi secara terpusat, dalam hal ini 

dapat dipusatkan pada Kantor Bersama KPBU sebagai knowledge center 

dan coordinating agency. 
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 Diperlukan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan dan 

mempercepat pemangku kepentingan baik pemerintah, badan usaha, 

maupun masyarakat mengakses informasi yang sifatnya umum maupun 

mengajukan permohonan informasi yang sifatnya terbatas. 

b. Rekomendasi Penelitian Lanjutan 

Hasil temuan pada penelitian ini hanya memberikan garis besar perlunya 

pendekatan tata kelola air adaptif untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan 

penyediaan air minum dengan skema KPBU. Namun penelitian ini juga memiliki 

beberapa keterbatasan ruang lingkup tata kelola yang hanya dibatasi pada tahap 

perencanaan, penyiapan dan transaksi dan belum dilakukan untuk tahap 

pelaksanaan (konstruksi) hingga beroperasinya layanan. Hasil penelitian ini juga 

belum memberikan gambaran lengkap bagaimana tata kelola air adaptif dapat 

mendukung keberhasilan proyek hingga dapat memberikan keberlanjutan manfaat 

bagi masyarakat Kota Semarang. Selain itu penelitian ini juga terbatas pada lingkup 

proyek KPBU SPAM Semarang Barat dan belum dilakukan perbandingan hasil 

dengan proyek KPBU sektor penyediaan air minum lainnya. Perbandingan dengan 

proyek lainnya yang serupa diperlukan agar dapat memperkaya temuan dan dapat 

membangun kerangka sistem tata kelola air adaptif  yang dapat diterapkan secara 

umum untuk proyek KPBU sistem penyediaan air minum di Indonesia. 

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka rekomendasi untuk studi lanjutan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Implementasi tata kelola air adaptif pada tahap pelaksanaan dan operasi proyek 

KPBU SPAM Semarang Barat. 

2. Studi perbandingan implementasi sistem tata kelola air adaptif pada proyek 

SPAM dengan skema KPBU di Indonesia. 

3. Analisis manfaat pengembangan KPBU SPAM Semarang Barat dalam 

mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang. 


