
POLICYBRIEF
“MEMBANGUN PARTISIPASI PUBLIK DALAM TATA 

KELOLA AIR BERSIH  DI  KABUPATEN BANTUL ”

REKOMENDASI

Membangun tata kelola air 
bersih yang bersifat horisontal, 
inklusif, dan terdesentralisasi 
dengan pendekatan open- 
government dan co- 
governance menjadi model 
pengelolaan layanan air bersih di 
kabupaten Bantul.

Menciptakan ruang partisipasi 
dan memfasilitasi kemandirian 
masyarakat.

Melembagakan ruang partisipasi 
publik dalam tata kelola air 
bersih 

Menjadikan persoalan layanan 
air bersih sebagai persoalan 
publik yang melibatkan banya 
aktor.

Mendorong pemerintah 
bersikap transparan dan 
membuka informasi layanan 
air kepada publik baik secara 
online maupun o�ine.

Memerintah menerapkan 
prinsip kemitraan dengan 
kelompok masyarakat sipil, 
paguyuban pelanggan air dan 
kelompok rentan (perempuan 
dan difabel)

Membangun tata kelola air 
bersih yang bersifat horisontal, 
inklusif, dan terdesentralisasi 
dengan pendekatan open- 
government dan co-governance 
menjadi model pengelolaan 
layanan air bersih di kabupaten 
Bantul. Langkah:

Menjadi motor penggerak dan 
memberikan dukungan 
finansial sebagai stimulasi bagi 
terbentuknya kelompok 
masyarakat pengelola air 
bersih.

Mendorong terbentunya 
pokja-pokja (Pokja 
Perencanaan, Pokja Monev, 
Pokja Penghijauan) yang 
beranggotakan paguyuban- 
paguyuban pelanggan air 
bersih dan dilibatkan pada 
setiap siklus tata kelola air 
bersih (Perencanaan, 
Implementasi, Pelaporan, dan 
Evaluasi) baik dalam forum 
pertemuan maupun media 
yang telah dikelola 
pemerintah kabupaten dan 
PDAM.

Menciptakan ruang partisipasi 
dan memfasilitasi kemandirian 
masyarakat. Langkah:

Menetapkan  kuota tarif 
subsidi bagi kelompok rentan 
(difabel dan perempuan 
miskin) dan melibatkan 
mereka dalam proses 
perencanaan kebijakan seperti 
forum musrenbang, forum 
PAKEM, perencanaan 
Business Plan PDAM,  dan 
evaluasi tahunan program air 
bersih melalui peraturan 
pemerintah.

Melembagakan ruang partisipasi 
publik dalam tata kelola air 
bersih. Langkah:



Berkaca pada tiga aspek Ketersediaan 
(Kualitas dan Kuantitas), Keterjangkauan dan 
Kontinuitas, Kabupaten Bantul memiliki 
tantangan dalam upaya pemenuhan air bersih 
bagi warga, seperti tercantum dalam dokumen 
sinergitas Penyediaan Air Bersih Kabupaten 
Bantul tahun 2019-2023 yang menyatakan 
bahwa belum dapat memenuhi target Akses 
Universal 100%, karena masih terdapat 13,36 % 
cakupan layanan air bersih yang harus dipenuhi 
oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Salah satu tujuan dari terpenuhinya akses 
universal 100% air bersih di Bantul adalah untuk 
meningkatkan kualitas hidup sehat bagi 
masyarakat, sehingga dalam mewujudkannya 
diperlukan tata kelola air bersih yang partisipatif 
dan melibatkan banyak pihak baik secara 
horisontal, inklusif, maupun terdesentralisasi. 
Prinsip ini sejalan dengan nilai local good 
governance melalui pendekatan open- 
government dan co-governance, menyebutkan 
bahwa negara (pemerintah) bukanlah aktor 
tunggal dalam persoalan layanan publik  karena 
adanya layanan publik yang baik adalah hasil 
kolaborasi bersama antar aktor (negara, 
masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi).

Hal menarik di Bantul dalam mewujudkan 
tata kelola air bersih yang partisipatif adalah 
sudah adanya potensi ruang partisipasi yang 
terbuka untuk kelompok masyarakat selain 
melalui musyawarah perencanaan 
pembangunan (musrenbang), yakni adanya 
forum Panitia Kemitraan (PAKEM). Forum ini 
secara legal berfungsi sebagai ruang koordinasi 
oleh stakeholder layanan air bersih di Bantul 
dan beranggotakan; Bappeda, Dinas PUPKP, 
PDAM, Pengelola PAMSIMAS, Akademisi, PMD, 
Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, 
PAMASKARTA, BBWS, BPDAS.

Adanya potensi ruang partisipasi ini dapat 
dijadikan sebagai pijakan untuk mewujudkan 
salah satu prinsip local good governance yakni 
adanya “Partisipasi Publik”.

Partisipasi publik penting untuk diwujudkan 
karena; 1) merupakan hak asasi warga negara; 2) 
mempertemukan supply dan demand, apa yang 
disediakan sesuai dengan kebutuhan; 3) 
persoalan layanan publik menjadi persoalan 
bersama sehingga semakin banyak aktor yang 
terlibat maka semakin banyak juga pemikiran ide 
dan solusi yang didapatkan, 4) mampu 
meningkatkan kualitas layanan publik dan 
memastikan keberlanjutannya.

Sumber Air Bersih Masyarakat Bantul

13,36%

14,55%
Air perpipaan

73,03%
Sumur gali

0,04%
Penampungan
Air Hujan (PAH)

0,23%
Mata air

86,64%

Masyarakat belum mengakses air bersih 
rencananya akan dilayani melalui sistem perpipaan
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“Isu air bersih belum menjadi prioritas utama 
oleh masyarakat di Bantul.”

Terbukti dari sedikitnya usulan terkait air 
bersih dalam musrenbang tahun 2019 di Bantul. 
Berdasarkan temuan di lapangan, hanya 
terdapat 0.01% usulan tentang air bersih di 
Bantul.  Hal ini berbanding terbalik dengan 
permasalahan tentang air bersih yang dialami 
oleh masyarakat. Dari temuan yang didapatkan, 
sejauh ini di Bantul sudah mengalami kekeringan 
sebanyak enam kali dan sudah ada delapan 
kecamatan yang berlangganan mengalami 
kesulitan akses air bersih pada saat musim 
kemarau panjang. Dan menurut kondisi 
geografisnya terdapat lima belas desa yang 
terletak di dataran tinggi yang rawan mengalami 
kekeringan. 

Kontradiksi ini setidaknya memberikan 
gambaran bahwa masyarakat di Bantul masih 
memerlukan dorongan dari pemerintah untuk 
dapat berperan serta aktif agar dapat 
memberikan ide dan gagasan pada proses 
perencanaan pembangunan terutama dalam 
persoalan air bersih. 

“Belum ada ruang partisipasi yang dibangun 
oleh PDAM sebagai bentuk akuntabilitas 
kepada masyarakat pengguna layanan air”

Mandat awal didirikannya PDAM sebagai 
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan 
wujud tanggungjawab pemerintah Kabupaten 
Bantul dalam memenuhi kebutuhan air bersih 
bagi masyarakat. PDAM dalam pelaksanaanya 
mendapatkan peyertaan modal dari APBD setiap 
tahun. Aliran anggaran tersebut menjadi sebab 
pentingnya partisipasi masyarakat dalam 
mendorong transparansi dan keterbukaan 
informasi tentang alokasi anggaran yang telah 
digunakan.

Faktanya, partisipasi pengguna layanan air 
bersih di Bantul masih sebatas “pelanggan”. 
Belum terdapat ruang partisipasi yang lebih dari 
sekedar menyampaikan komplain terhadap 
permasalahan yang terjadi. Sebagai bentuk 
akuntabilitas PDAM kepada publik, maka 

CATATAN KRITIS

dibutuhkan partisipasi lebih dari sekedar 
“pelanggan”, seperti dibutuhkannya 
partisipasi dalam penyusunan perencanaan 
usaha yang dapat dijadikan sebagai langkah 
awal dalam menjalin kepercayaan bersama, 
sehingga apabila terdapat kendala atau 
permasalahan dalam implementasinya, 
masyarakat pengguna layanan air tidak 
melimpahkan sepenuhnya kepada penyedia 
layanan (PDAM) karena merasa turut terlibat 
dalam perencanaannya.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
TATA KELOLA AIR BERSIH

Demi terwujudnya local good governance, 
partisipasi harus diterapkan dalam setiap siklus 
tata kelola kebijakan baik perencanaan, 
implementasi, pelaporan maupun evaluasi. 
Dalam siklus tata kelola air bersih, partisipasi 
masyarakat diperlukan untuk mendorong 
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. 

Subjek partisipasi dalam siklus tata kelola air 
bersih ini melibatkan para pihak yakni ; 1) 
Pemerintah seperti Dinas PUPKP, BAPPEDA, 
BBWS, BPDAS, Dinas Kesehatan, Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas 
Kominfo, PDAM, PAMSIMAS, 2) Masyarakat 
sipil seperti Forum pelanggan Air Bersih 
Kabupaten Bantul Tirta Wening yang 
didalamnya terdiri dari beberapa kelompok 
rentan (perempuan miskin dan difabel), dan 
PAMASKARTA (Paguyuban Air Minum 
Masyarakat Yogyakarta), 3) Masyarakat 
ekonomi.

Kemudian dalam mengukur kedalaman 
proses partisipasi publik pada tata kelola 
pemerintah perlu memperhatikan tiga aspek 
didalamnya yakni ; 

1) Metode Partisipasi, 

2) Ruang Partisipasi, 

3) Posisi Partisipasi. 



Metode digunakan sebagai tools untuk melihat bagaimana cara partisipasi dilakukan, kemudian 
ruang partisipasi dijadikan sebagai sarana bagaimana sebuah proses partisipasi dapat berlangsung 
dan posisi partisipasi sebagai tolak ukur pengaruh atau respon proses partisipasi yang dilakukan oleh 
masing-masing stakeholder. 

TENDER
CONQUERED

SPACE

PARTISIPASI

SPACE OF ENGAGEMENTPOSITION OF ENGAGEMENT METHODE OF ENGAGEMENT

INVITED
SPACE

POPULAR
SPACE

TENDER CRITICALSUPPORTIVE

CONFRONTATIVE

TENDER PRESENCECONSULTATION

REPRESENTATION INFLUENCE

KARAKTER PARTISIPASI PUBLIK DI BANTUL

SPACE OF ENGAGEMENT POSITION AND METHODE OF ENGAGEMENT

Masyarakat hadir sebagai individu dan 
perwakilan kelompok yang secara kritis 
memberikan input gagasan, berusaha 
memberikan pengaruh untuk mendukung 
atau tidak mendukung rencana pemerintah 
bahkan dapat mengambil sikap saat kebijakan 
tidak sesuai dengan kepentingan. Perwakilan 
masyarakat yang hadir juga mewakili 
kelompok-kelompok masyarakat. 

methode :
resepresentation- 
influence

position : 
critical-confrontative

Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) level dusun & 
desa

Adanya ruang partisipasi karena disediakan 
oleh pemerintah sebagai bagian dari 
prasayarat legal pelaksanaan Musrenbang. 
Perwakilan masyarakat datang hanya untuk 
mendengarkan atau mendapatkan informasi 
dari pemerintah atas rencana pembangunan 
yang akan dilakukan. Mereka lebih perperan 
sebagai pihak yang menerima informasi, 
mendapatkan informasi dan mendukung 
program ketimbang memperjuangkan 
kepentingan masyarakat yang diwakili.

methode :
consultative-presence

position :
supportive

Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) level kecamatan 
& kabupaten



Akses air yang bersih, layak minum, aman, terjangkau dan berkelanjutan demi terwujudnya 
kualitas hidup sehat masyarakat merupakan tujuan utama dari tata kelola air bersih di Bantul. 
Langkah strategis yang dapat diambil untuk mewujudkannya adalah dengan membangun partisipasi 
publik dalam setiap siklus tata kelola air bersih baik yang dikelola oleh dinas, badan usaha pemerintah 
kabupaten/desa, kelompok masyarakat dan individual. 

Tata kelola air bersih di Kabupaten Bantul memiliki tantangan dalam menciptakan partisipasi publik 
yang berpengaruh dengan karakter influence, popular space dan critical-confrontative di level 
pemerintah kabupaten. Kehadiran paguyuban pelanggan air bersih di Bantul (Tirto Wening, 
PAMASKARTA) menjadi modal awal bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam 
merencanakan pengelolaan air bersih.

Inovasi Kabupaten Bantul terus dinanti publik dalam  menjawab tantangan untuk menciptakan 
dan melembagakan ruang partisipasi bagi masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola air 
bersih yang partisipatif dan akuntabel.
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pemenuhan hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan 

budaya rakyat

Misi: Mendorong proses-proses politik untuk pemenuhan hak-hak dasar 

warga melalui perubahan kebijakan penguatan basis dan peningkatan 

kesadaran publik

Rencana Strategis:

Mendorong tata kelola pembangunan yang inklusif, transparan dan 

akuntabel yang mencakup pada pengelolaan anggaran di tingkat 

desa, Kab/Kota, Provinsi serta Nasional dan global.

Mendorong pengarusutamaan hak warga yang tereksklusi 

(kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, 

warga miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas liannya) 
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informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program 

dan advokasi yang lebih lua dengan inovasi dan pemanfaatan 

tehnologi.

Mewujudkan lembaga yang memiliki tata kelola 

organisasimasyarakat sipil yang baik
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