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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Di Indonesia semakin banyak pihak yang menaruh kepedulian terhadap air 

minum dan sanitasi. Kepedulian dan aksi nyata yang dilakukan untuk kedua 

sektor tersebut seringkali masih sektoral sendiri-sendiri. Kabupaten Bima 

termasuk salah satu dari segelintir daerah yang menyadari pentingnya payung 

hukum menjadi lompatan penting dalam menyatuhkan berbagai kepentingan 

sektor sekaligus masayarakat untuk mencapai tujuan bersama menjamin 

keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi. 

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Mengingat 

pentingnya air bersih, Negara menjamin setiap hak orang untuk mendapatkan air 

bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, 

bersih dan produktif (Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

sumber daya air). Namum tidak semua warga Negara dapat menikmati pelayanan 

air bersih. Di Indonesia, penduduk Perdesaan yang menggunakan air bersih baru 

mencapai 67,3% dari angka tersebut hanya separuhnya 51,4% yang memenuhi 

syarat bakteriologis.  

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2008 

menunjukan bahwa rumah tangga di perdesaan yang mempunyai akses terhadap 

air bersih adalah 42,42% dan yang menikmati layanan sistem perpipaan sebanyak 
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6,71%1. Rendahnya tingkat pelayanan air bersih tidak lepas dari kegagalan 

pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan era 1970-2000, khususnya di 

perdesaan. Pada era tersebut, banyak sarana dan prasarana air minum yang 

mengalami kegagalan dalam pengoperasian dan pemeliharaannya atau tidak 

berkelanjutan2. 

Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) belum 

menjadikan prioritas pembangunan baik Nasional maupun Daerah. Konsentrasi 

pembangunan cenderung diarahkan kepada pembangunan infrakstruktur jalan, 

jembatan, gedung sekolah dan lain sebagainya3. Dalam proses perjalanan 

pembangunan, ditemukan adanya ketimpangan, dimana pembangunan AMPL 

tidak menimbulkan rendahnya cakupan pelayanan air minum dan penyehatan 

lingkungan. Disamping sumber daya air yang pada awal mula merupakan benda 

sosial atau benda bebas berkembang menjadi benda ekonomis. 

Kondisi ini menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten 

Bima atau sering dikenal dengan Tanah Bima. Pemerintah Kabupaten Bima 

memandang bahwa pembangunan AMPL adalah merupakan kunci bagi upaya 

pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masayarakat. Berbagai upaya dan 

pola pembangunan AMPL kepada masayarakat, namun upaya ini kurang 

mendatangkan hasil yang optimal karena pembangunan AMPL yang dilaksanakan 

bersifat sektoral dan tidak ada keberlanjutan. 

                                                        
1 Masduqi, Ali. 2010. Laporan Disertasi. Hlm. 1 
2 Bappenas.  2003a; Bappenas, 2003b 
3 http://www.ampl.or.id. Catatan Terbaik Pembangunan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan 
Berbasis Masyarakat (AMPL-BM). diakses 5 februari 2014 pukul 23.15 WIB 
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Sejak tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Bima menerapkan pola 

pembangunan AMPL yang Berbasis Masayarakat. Pola pembangunan AMPL-BM 

lebih mengedepankan peran masayarakat dalam pembangunan sarana AMPL. 

Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ini didasarkan kepada 

kebutuhan masayarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, 

pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan4. Pola pembangunan ini dirasakan 

sangat efektif, hal ini bisa dilihat dari tingkat perkembangan cakupan layanan 

AMPL Kabupaten Bima.  

Pada tahun 2008 cakupan layanan Air Minum Kabupaten Bima mencapai 

78,62% dan pada akhir Tahun 2010 meningkat menjadi 80,28%. Sedangkan 

cakupan sanitasi pada Tahun 2008 hanya mencapai 70.03% dan pada tahun 2010 

mencapai 81,55%. Pada pertengahan tahun 2011 Pemerintah telah 

mendeklarasikan sebanyak 21 Desa di Kabupaten Bima sebagai Daerah yang 

mencapai keberhasilan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan 

namun masih ada sebagian kecamatan yang belum mencapai tujuan air minum 

dan penyehatan lingkungan5. 

Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang telah dicapai 

oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam pengelolaan air minum dan penyehatan 

lingkungan yang berbasis masayarakat (AMPL-BM) Pemerintah dan Masayarakat 

puas. Pemerintah dan Masayarakat merasa perlu adanya regulasi yang dapat 

menjamin terpadu dan keberlanjutan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan 

                                                        
4 http://www.waspola.org/pinfo-pam/365catatan-terbaik-pembangunan-air-minum_13.html. 
Sanitasi Buruk Pengaruhi Kesejahteraan Masyarakat. diakses tanggal  05 Februari 2014 pukul 
23.25 

5 Faisal, Sampiah. 2008. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: RajawaliPers. Hlm:5  
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Lingkungan-Berbasis Masayarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bima 

melalui kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan berbasis 

masayarakat (POKJA AMPL-BM) menginisiasi pembentukan peraturan daerah 

khusus mengatur tentang pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan 

berbasis masyarakat (AMPL-BM), keinginan Pemerintah Kabupaten Bima 

mendapatkan dukungan yang besar dari berbagai kalangan sudah berjumlah 52 

orang, terdiri dari para Kepala SKPD, Camat, Guru, LSM, Pokja AMPL semua 

atas dukungan dari UNICEF.  

Sebagai kebutuhan dasar manusia, air dan sanitasi merupakan sumber daya 

yang perlu dijaga ketersediaannya dan sekaligus dijamin akses masyarakat untuk 

mendapatkannya Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas 

air dan sanitasi untuk seluruh warga negaranya. Kewajiban Negara ini dilakukan 

dengan menahan diri untuk intervensi mencegah pihak ketiga dan mengambil 

langkah-langkah terbaik untuk gangguan penikmatan terhadap hak atas air yang 

dialami oleh warga Negara. Hal ini diperkuat oleh General Commnent PBB No 15 

tentang hak atas air (Right to Water) dan Resolusi PBB tahun 2010 tentang hak 

azasi terhadap akses air minum dan sanitasi6. 

Pemerintah Pusat memberikan Apreasiasi yang luar biasa terhadap 

keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bima membentuk peraturan daerah tentang 

pemabangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masayarakat, 

menjadi tantangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan AMPL ke depan yang mendorong peningkatan partisipasi 

                                                        
6 http://www.waspola.org/index.php/pinfo-amp/352. Air Minum dan Sanitasi Masuk RANHAM 
2011-2014.  diakses tanggal  06 Februari 2014 
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masayarakat dalam pembangunan infrastruktur AMPL secara swadaya dan 

kegiatan penyadaran masayarakat secara partisipatif mengenai dampak sanitasi 

yang buruk. 

Pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum tingkat nasional yang 

diselenggarakan pada tanggal, 11-13 Oktober 2011 memberikan penghargaan 

kepada Bupati Bima sebagai penginisiasi Peraturan Daerah Pembangunan Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masayarakat (AMPL-BM). Sanitasi 

merupakan kebutuhan dasar masayarakat, namun hingga saat ini aksesnya masih 

belum memadai terbukti dengan banyaknya prasarana dan sarana yang terbangun 

namun tidak berfungsi (un-sustained) serta tidak memenuhi persyaratan. Hal 

tersebut mempengaruhi kualitas lingkungan yang pada akhirnya berpengaruh pada 

tingkat kesehatan masayarakat7. 

Pemerintah Kabupaten Bima sebenarnya sudah berkomitmen untuk 

mengatasi persoalan sanitasi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Bima Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masayarakat (AMPL-BM). Namun 

sejauh ini, peraturan tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan, hal ini 

disebabkan tidak optimalnya sosialisasi yang terkait dengan perda tersebut. 

Selama ini program perencanaan daerah melalui instansi terkait lebih 

memprioritaskan pada penanganan penyediaan air minum. 

Salah satu keberhasilan terealisasinya Perda Nomor 06 Tahun 2011 yang 

sudah di capai dari kerja keras berbagai elemen atas peran aktif Pemerintah 

                                                        
7 http://www.bimakini.com/index.php/politik/item/1869. Perda AMPL Berdampak Luas Bagi 
Daerah Lain. diakses tanggal 06 Februari 2014 14:23 
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Kabupaten Bima dalam pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan adalah 

terealisasinya pengelolaan air minum di beberapa daerah. Kecamatan yang sudah 

terealisasi mendapatkan air minum bersih dan penyehatan lingkungan adalah 

Kecamatan Wawo di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Berjarak 

kurang lebih 20 km dari Kota Bima, Kecamatan Wawo dapat dicapai selama 30 

menit melalui transportasi darat dengan jalan yang cukup mulus. Kecamatan 

Wawo sekarang bisa menikmati air minum bersih dan bebas buang air besar 

sembarangan semenjak tahun 2012 setelah di keluarkannya Perda Nomor 06 

Tahun 2011 yang ditetapkan DPRD Kabupaten Bima tanggal 30 April Tahun 

2011 dan ditandatangani Bupati Bima pada tanggal 25 Mei 2011.8  

Perjuangan ingin mendapatkan air minum dan sanitasi yang bersih di 

pemukiman perdeseaan di Kabupaten Bima hanya Kecamatan Wawo yang 

berhasil dalam pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis 

masyarakat pacuan tersebut membuat para pengerak sekelompok kerja air minum 

dan penyehatan lingkungan (POKJA AMPL), lembaga organisasi masyarakat 

(LSM), Camat, Guru, kepala SKPD yang selama ini membantu dalam partisipasi 

pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AMPL-

BM) merupakan sebuah mekanisme penghargaan pencapaian kondisi daerah yang 

bebas dari praktek buang air besar sembarangan.  

Perda No. 6 tahun 2011 mengenai pengelolaan air minum menjadi salah 

satu tanggung jawab dari Pokja Bima. Dalam pembangunannya, sanitasi ini 

merupakan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dari Pokja dalam 

                                                        
8 ibi 
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penyelesaiannya. Pokja Bima bekerja sebagai organisasi yang dibentuk untuk 

mensukseskan program sanitasi ini demi kemakmuran masyarakat Bima akan 

ketersediaan air. Selain menjadi pelaksana dilapangan, Pokja juga bertindak 

sebagai badan atau organisasi yang mengontrol keterselesainya pembangunan 

pengelolaan air minum ini terutama pembangunan di Kecamatan Wawo. 

Di bawah badan pekerjaan umum, Pokja menjadi badan yang mengontrol 

dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tujuan dari Perda No. 6 tahun 2011 

mengenai pengelolaan air minum, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan 

ini adalah tanggung jawab Pokja sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang 

pembangunan, terutama dalam pengadaan tandon air di Bima. Tugas utama dari 

Pokja sendiri adalah merancang pembangunan pengadaan air minum ini, agar 

program pemerintah mengenai sanitasi ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

yang di embang dalam Perda. 

Salah satu yang telah berhasil menjalankan program sanitasi adalah 

Kecamatan Wawo. Keberhasilan tersebut merupakan suatu prestasi tersendiri 

yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari peran 

pemerintah, pemerintah telah mendukung penuh terhadap program AMPL 

mengenai sanitasi, maka seharusnya program AMPL ini sudah terealisasikan 

mengingat dukungan pemerintah atas program Sanitasi dibidang air bersih. Akan 

tetapi, pada kenyataannya program tersebut tidak mampu terealisasikan di 

beberapa Kecamatan seperti halnya keberhasilan yang telah dicapai di Kecamatan 

Wawo.  
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Implementasi Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan air minum 

dan penyehatan lingkungan pada dasarnya sudah dijalankan dengan baik, namun 

kenapa hanya terealisasi di kecamatan Wawo saja, sedangkan di Kecamatan yang 

lain belum di realisasikan secara maksimal. Hal ini sangat menarik untuk diteliti 

mengingat program AMPL mengenai sanitasi cukup berhasil di Kecamatan Wawo 

saja, sedangkan program ini oleh pemerintah dijalankan secara merata di semua 

Kecamatan. Keberhasilan program sanitasi di Kecamatan Wawo tidak lepas dari 

kinerja para pengurus kecamatan, serta peran masyarakat yang sangat antusias 

dalam penyelenggaraan program ini, meskipun pada dasarnya pembangun ini 

tidak maksimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul 

“Implementasi Perda Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Minum dan 

Penyehatan Lingkungan (Studi Kasus Partisipasi Masayarakat Dalam 

Pengelolaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Bima)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten 

Bima? 
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2. Kendala Kecamatan Wawo dalam Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis 

Masyarakat di Kabupaten Bima? 

 

C. Tujuan penelitian 

Relevan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bima. 

2. Mengatahui kendala Kecamatan Wawo dalam pengimplementasian Perda 

Nomor 06 Tahun 2011 tentang pengelolaan air minum dan penyehatan 

lingkungan di Kabupaten Bima. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan di bidang 

Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masayarakat. 

Dalam hal ini pengelolaan berjalan secara intergrative yang berfungsi sebagai 

acuan dalam mata kuliah kebijakan publik, manajemen pelayanan publik dalam 

mendeskripsikan perubahan dengan pembangunan Implementasi Publik dalam 

Ilmu Pemerintahan di bidang pengelolaan Air Minum dan Penyehatan 

Lingkungan-Berbasis Masyarakat (AMPL-BM). 
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2. Praktik 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan perbaikan pemerintah 

daerah dalam pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis 

masyarakat Kabupaten Bima untuk dapat meningkatkan kinerja terhadap dapatnya 

Penghargaan yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Bima. 

 

E. Kajian Pustaka Dan Definisi Operasional. 

1. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka menguraikan beberapa istilah atau konsep terkait pada 

penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

a) Kajian Implentasi Kebijakan 

Implementasi merupakan salah satu upaya administrasi untuk 

menyelaraskan antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai 

kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang sedang 

dihadapi baik oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun oleh 

masayarakat sebagai objek kebijakan. Organisasi pemerintah selalu diwarnai 

oleh kegiatan-kegiatan pembuatan dan evaluasi kebijakan dalam memberi 

solusi pada suatu masalah masayarakat luas9. Implementasi kebijakan dan 

program-program dalam pembangunan kehidupan masayarakat dan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhin efektifitasnya, implemetasi juga biasanya 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu merumuskan secara singkat to implement (mengimplementasi), to 

                                                        
9 http://www.slideshare.net/Ataw/pb-implementasi-kebijakan. Implementasi Kebijakan Program 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. diakses tanggal 06 Februari 2014 
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provide the means for carrying out (meyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu), to give pratical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap 

sesuatu), 10bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana 

yang mendukung nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap 

Implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan. 11Kebijakan 

sebenarnya ini tidak hanya dirumuskan lalu di buat dalam suatu bentuk positif 

seperti undang-undang dan kemudian di diamkan  tidak dilaksanakan atau di 

implementasikan, tetapi sebuah kebijakan dilaksanakan atau di 

implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan. 

2. Definisi Operasional  

Berdasarkan pada masalah penelitian dan tujuan, maka definisi 

operasional dari penelitian ini adalah membahas Implementasi Perda Nomor 06 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 

Berbasis Masyarakat. Dapat diukur dengan indikator-indikator yang akan 

dianalisa sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas diantaranya: 

a) Implementasi Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang pengelolaan air minum 

dan penyehatan lingkungan, terhadap dapatnya Penghargaan AMPL AWARD 

di Kabupaten Bima. 

1) Aparatur pemerintahan yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perda 

Nomor 06 Tahun 2011 tentang pengelolaan air minum dan penyehatan 

lingkungan berbasis masyarakat. 

                                                        
10 Ekowati, Lilik Roro Mas. 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau 

Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis). Pustaka Cakra: Sukarta. Hal:87 
11 Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.137 
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2) Sarana dan prasarana penujang implementasi kebijakan perda Nomor 06 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 

berbasis masyarakat. 

3) Masyarakat sekelompok individu - individu atau orang yang membentuk 

sebuah system semi tertutup dan semi terbuka, sebuah komunitas yang 

interdependen saling tergantung satu sama lain dalam pengelolaan air 

minum dan penyehatan lingkungan berbasis masayarakat. 

b) Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 

1) Komunikasi yang terjalin antara aparat pemerintah dengan masyarakat. 

2) Sumber Daya Manusia yang tersedia seperti keahlian dari para pelaksana. 

3) Disposisi seperti kecenderungan, keinginan dan kesepakatan para 

pelaksanaan (Implementor) untuk melaksanakan  kebijakan. 

4) Struktur birokrasi yang membagi semua tugas dan fungsinya. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode secara umum berisi cara atau langkah-langkah praktis yang 

ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada 

bagian ini dipaparkan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

subyek penelitian, lokasi penelitian, analisis data. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitin ini adalah Deskriptif, 

yaitu menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari beberapa faktor yang 
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berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang sedang diselidiki12, 

penelitian ini menggambarkan proses implementasi kebijakan Perda Nomor 06 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasi 

Masyarakat. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung 

dari sebenarnya, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kebijakan 

Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam hal ini. Untuk 

memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi. 

Adapun peneliti mewawancara narasumber sebagai data primer adalah sebagai 

berikut: 

1) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bima Bapak Hefdin Umar 

beserta anggota bagian. Informasi yang digali adalah apa yang menjadi 

latar belakang kepala dinas kesehatan Kabupaten Bima dalam Pengelolaan 

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. 

2)  Sekolompok Kerja AMPL Kabupaten Bima berserta anggota bagian. 

Informasi yang digali dari narasumber adalah pengelolaan air minum dan 

Kecamatan yang belum terealisasi penyehatan lingkungan berbasis 

masyarakat, kendala/hambatan dalam pengelolaan.  

3)  Kecamatan yang sudah terealisasi pengelolaan air minum dan penyehatan 

lingkungan berbasis masyarakat sebagai sasaran Implementasi Perda 

                                                        
12 Cresswell, Jhon. Research Design, Pendekatan Kwalitatif, Kuantitafif dan Mixed. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar. Hal:167 
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Nomor 06 Tahun 2011. Informasi yang digali  dari narasumber yaitu 

bagaimana tanggapan masayarakat tentang pelaksanaan Implementasi  

Perda Nomor 06 Tahun 2011. 

4) SEKDA untuk mendapatkan data Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat. 

Informasi digali dari narasumber adalah kenpa Implementasi Perda Nomor 

06 Tahun 2011 baru dibuat sedangkan air minum dan penyehatan 

lingkungan untuk menunjak kehidupan masyarakat yang sehat. 

b) Sumber data sekunder, diperoleh dari teknik dokumentasi dan kepustakaan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui 

informan secara tertulis atau gambar-gambar yang berhubungan fakta dan 

kondisi dilapangan tentang Implementasi Pengelolaan Air Minum dan 

Penyehatan Lingkungan Berbasis Masayarakat (AMPL-BM) di Kabupaten 

Bima. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik, diantaranya: 

a) Wawancara 

Penelitian ini mengunakan wawancara terstruktur, dalam melakukan 

wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan secara rinci khusunya 

yang berkaitan dengan Implementasi Perda Nomor 06 Tahun 2011 atas 

Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masayarakat 
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Kabupaten Bima. Pihak yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah 

Kepala Dinas Kesehatan, Pokja APML Kabupaten Bima, Sekda Kabupaten 

Bima. 

b) Observasi 

Diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa. Observasi yang peneliti lakukan dengan melihat 

langsung proses pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis 

masyarakat (AMPL-BM), serta bukti berjalannya partisipasi pengelolaan yang 

diberikan dan sebagai bukti sektor kepada Dinas Kesehatan dan Pokja. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data-data 

yang digunakan untuk menelusuri data-data yang mendukung penelitian ini, 

dikatakan juga bahwa dokumentasi juga bisa dipergunakan sebagai data 

sekunder atau umum. Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen-

dokumen resmi dalam menjajaki sumber tertulis sehingga memperkaya data 

disamping itu dapat membantu peneliti dalam menganalisa. 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada 

hubungannya dengan penelitian terhadap Implementasi Pengelolaan Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan. Teknik dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dapat menjawab perumusan 
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dari penelitian ini tentang Implementasi Pengelolaan Air Minum dan 

Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bima. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang sebuah penelitian, karena 

sebagai subyek yang mampu memberikan informasi yang seluas–luasnya, maka 

dalam penelitian ini peneliti sangat berhati-hati dalam menetukan informan, agar 

didapatkan informasi yang valid dan lengkap. 

Peneliti menetapkan para informasi penelitian yang dipandang dapat 

memberikan pengalaman yang seluasnya, terutama yang berhubungan dengan 

implementasi Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, sehingga 

ditetapkan subyek penelitian ini adalah: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bima, Sekertaris Daerah Kabupaten Bima, Sekelompok Kerja Pokja Kabupaten 

Bima, 2 Kecamatan perwakilan pengelolaan air minum dan penyehatan 

lingkungan di dua Kabupaten Bima Lokasi Penelitian, 8 orang sebagai perwakilan 

masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Bima. Jadi keseluruhan dari subjek 

penelitian berjumlah 13 orang 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menunjang 

penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanankan di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bima, dua Kecamatan Wawo dan Kecamatan Sape, Sekertaris Daerah Kabupaten 

Bima, Sekelompok Kerja Pokja Kabupaten Bima. 
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6. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. 

Dimulai dengan wawancara, observasi, mengedit, mengaklasifikasi, mereduksi, 

selanjutnya aktifitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif13, seperti pada 

gambar dibawah ini:  

Gambar 1 

Analisi Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Milles dan Huberman 

a) Reduksi data 

Merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari data-data 

yang sudah kita dapatkan, dengan mencari fokus atau pokok permasalahan 

terhadap implementasi Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masayarakat Kabupaten Bima. 

Dengan demikian kita nantinya akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

                                                        
13 Milles, Matthew  B., & Huberman, Michale. 2009. Analisi Data Kwalitatif. UI Press. Jakarta. 

hal:178 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan 
Kesimpulan 

Penyajian Data 
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valid. Dari penelitian ini nanti akan dirangkum data-data yang sudah 

didapatkan baik data primer maupun dari data sekunder. Dengan hakikat objek 

tersebut, Husserl berpendapat bahwa untuk menangkap hakikat objek-objek 

tersebut, diperlukan tiga macam reduksi guna menyingkirkan semua hal yang 

mengganggu dalam mencapai tahap keilmuan pengetahuan14, yaitu: 

1) Reduksi untuk menyingkirkan segala sesuatu (data) yang subjektif untuk 

menerima data-data yang objektif. 

2) Reduksi untuk menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang 

diperoleh dari sumber lain, dan semua teori dan hipotesis yang sudah ada. 

3) Reduksi untuk menyingkirkan seluruh tradisi pengetahuan. 

b) Display data 

Penyajian data atau display data merupakan langkah kedua setelah 

reduksi data dilakukan oleh peneliti. Penyajian data di ikuti oleh proses 

mengumpulkan data-data yang saling berhubungan satu sama lain melalui 

wawancara, pendokumentasian dan pengamatan yang lebih mendalam. Hal ini 

dimaksud untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut 

sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap 

Implemtasi Perda Nomor 06 tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Minum dan 

Penyehatan Lingkungan Berbasis Masayarakat di Kabupaten Bima setelah 

data diperoleh berupa tulisan baik dari catatan maupun rekaman yang sudah 

direduksi, harus di display secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, 

                                                        
14 Ikbar , Yanuar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif, , Refika Aditama. Bandung. Hal:164 
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fokus, atau tema yang hendak dipahami dan dimengerti15 data kemudian 

disajikan dalam bentuk deskripsi. Data–data yang saling berhubungan 

dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok–kelompok data yang 

selanjutnya akan disimpulkan. 

c) Pengambilan Kesimpulan 

Langkah ketiga yaitu kesimpulan.Setelah peneliti menarik kesimpulan 

dari hasil penelitian, peneliti mempelajari dan memahami kembali data–data 

hasil penelitian, meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai 

data–data yang diperoleh dilapangan. Isi kesimpulan tersebutakan menyatakan 

kredibilitas dari asumsi awal yang ditentukan oleh peneliti terhadap 

Implementasi Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Minum 

dan  Penyehatan Lingkungan Berbasis Masayarakat (AMPL-BM) Kabupaten 

Bima. 

                                                        
15 Faisal, Sanapiah. 2008. Format-Format Penelitian Sosial. Rajawali Pers. Jakarta. Hal:256 


