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BAB I , 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 7 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal adalah suatu perangkat 

peralatan teknik beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air 

buangan sisa proses pembuangan segala bentuk kegiatan dalam permukiman yang 

dapat menampung beberapa sambungan rumah. Pembangunan IPAL komunal 

tersebut ditujukan untuk mengelola limbah permukiman untuk meningkatkan kualitas 

permukiman sehingga air sumur yang bersih dan sehat dapat dinikmati oleh 

masyarakat. Hal tersebutlah yang nantinya dapat meminimalisir permukiman kumuh 

dalam perkotaan sehingga dapat tercipta permukiman-permukiman yang bersih. Hal 

tersebut perlu untuk dilakukan karena perumahan dan permukiman merupakan salah 

satu kebutuhan dasar manusia dalam melangsungkan hidupnya serta merupakan 

faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang 

sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Peningkatan dan pengembangan kawasan 

permukiman secara terarah, terpadu, terencana, dan berkesinambungan tersebut dapat 

dilakukan melalui pengelolaan air limbah di kawasan permukiman.1  

Dewasa ini, permasalahan air limbah di Kota Malang masih belum dapat 

dikatakan dalam kondisi baik. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk 

                                                           
1 Herawaty Riogilang, Identifikasi dan pendampingan untuk mengatasi masalah sanitasi pada 

pemukiman kumuh di Kampung Sanger, Sario Manado, Jurnal LPPM Bidang Sanis dan Teknologi vol. 
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yang tak terkendali serta pertumbuhan teknologi yang berlebihan.  Pertumbuhan 

jumlah penduduk yang tak terkendali dan pertumbuhan teknologi yang berlebihan 

telah menciptakan lingkungan kehidupan yang tidak sehat, baik secara fisik maupun 

mental. Kelebihan penduduk dan teknologi yang digunakan dalam industri telah 

menjadi penyebab terjadinya degradasi yang hebat terhadap lingkungan alam yang 

berakibat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia menjadi terancam.2  

Maka pertumbuhan dan pemusatan manusia yang besar dalam ruang 

lingkungan terbatas menimbulkan permintaan besar terhadap air minum, tempat 

pemukiman, pembuangan kotoran dan lain-lain.3 Seperti halnya Kota Malang yang 

dikategorikan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga membentuk 

permukiman yang kumuh serta rentan dengan sanitasi yang buruk karena kuantitas 

limbah domestik pun akan meningkat. Kondisi tersebut memicu aktivitas-aktivitas 

masyarakat antara lain kebiasaan buang air besar sembarangan, serta pengelolaan 

limbah domestik yang tidak sesuai prosedur. Permasalahan tersebut nantinya 

berdampak kepada kerusakan dan pencemaran lingkungan karena kurangnya 

pemahaman terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan itu sendiri. Jika kerusakan 

lingkungan terjadi, maka hal tersebut akan berdampak terhadap kesehatan dan 

kualitas hidup manusia itu sendiri. Seharusnya masyarakat dapat menjaga lingkungan 

dan mengelola lingkungan dengan baik agar kesehatan dan kualitas hidup yang baik 

dapat terwujud. Pengelolaan air limbah wajib untuk dilakukan untuk menciptakan 

                                                           
2 Philip Kristanto, Ekologi Industri :Yogyakarta, Andi,2013, hlm.405  
3
Vifin Rofiana,Dampak Pemukiman Kumuh Terhadap Kelestarian Lingkungan Kota Malang 

(Studi penelitian di Jalan Muharto Kel Jodipan Kec Blimbing, Kota Malang), Jurnal administrasi 

public, Vol. 2  No. 1  Nopember 2015 diakses pada  

journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/download/73/55 (6/2/2018) 
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kesadaran yang dapat menghindarkan timbulnya ganguan dan penyakit. Salah satu 

cara yang dilakukan yakni dengan pembangunan IPAL Komunal. 

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam memanfaatkan,  

menata, memelihara, mengawasi, mengendalikan, memulihkan, dan mengembangkan 

lingkungan hidup .4  Dalam hal ini, pengelolaan lingkungan hidup penting untuk 

dilakukan karena lingkungan hidup yang buruk merupakan akar dari terganggunya 

kualitas hidup dan kesehatan manusia sehingga diperlukan upaya pengendalian untuk 

memperbaiki kelangsungan kehidupan manusia. Untuk mewujudkan upaya tersebut, 

pemerintah melakukan pembangunan IPAL Komunal sebagai suatu langkah 

pemenuhan hak masyarakat untuk menjalankan kehidupan dalam lingkungan yang 

bersih dan sehat.  

Seperti yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, Pemerintah Indonesia 

telah menetapkan target penyedian akses air minum 100 %, kawasan kumuh 0 %, dan 

penyediaan akses sanitasi layak 100 % melalui penanganan tingkat daerah. Dalam hal 

ini, pemerintah Kota Malang pun berkomitmen untuk mewujudkan program yang 

diberi nama 100-0-100 tersebut. Pembangunan IPAL yang dilakukan merupakan 

implementasi dari program 100-0-100 untuk memperbaiki air bersih dan sanitasi yang 

nantinya Pemerintah daerah mempunyai kewenangan sendiri untuk 

mengimplementasikan program tersebut.  

Melalui RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018, Pemerintah Kota Malang 

telah merumuskan isu strategis yakni kualitas lingkungan hidup yang menurun, yang 

mana hal tersebut berdampak pada kualitas kesehatan manusia. Untuk meningkatkan 

                                                           
4Arif Zulkifli, Dasar-dasar Ilmu Lingkungan : Jakarta, Salemba Teknika,2014,hlm.15 
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derajat kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan angka usia hidup lebih 

panjang, maka komitmen Pemerintah Kota Malang adalah meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut 

dapat dilakukan melalui pengendalian pencemaran limbah.  

IPAL Komunal adalah suatu akses sanitasi untuk memperbaiki kualitas air 

minum dan mengendalikan pencemaran air sungai dan lingkungan. Betapa 

pentingnya akses sanitasi sehingga tinjauan kesehatan membuktikan bahwa sanitasi 

yang tidak layak menjadi faktor penyebab penularan berbagai penyakit seperti diare, 

kolera, disentri, hepatitis A, tifus, polio dan terhambatnya pertumbuhan pada Balita.5 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sanitasi yang buruk menjadikan pertumbuhan 

balita menjadi terganggu, padahal mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus 

tumbuh dengan baik agar kecerdasan mereka pun mengantarkan pada masa depan 

yang cerah. 

Akibat buruknya sanitasi, rata-rata keluarga Indonesia kehilangan Rp. 1,25 

juta setiap tahun, untuk menutup biaya berobat, perawatan rumah sakit, dan hilangnya 

pendapatan harian akibat menderita sakit atau harus menunggu keluarga yang sakit.6 

Hal tersebut nantinya mendorong kerugian ekonomi karena kematian dini, 

menurunkan produktivitas kerja, meningkatkan absen pada saat jam kerja atau jam 

sekolah, serta kerugian lainnya. Selain itu, Untuk setiap 1 USD yang diinvestasikan 

untuk sanitasi, kita mencegah pengeluaran sebesar 36 USD untuk pemulihan kualitas 

                                                           
5Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Menuju 100 % akses sanitasi Indonesia 2019,  diakses 

dari www.depkes.go.id(6/2/2018) 
6Rudy Yuwono, dkk, Ternyata Bisa, Cerita Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Indonesia,  

Jakarta: Sekretariat Kelompok Kerja AMPL, 2015, hlm.15 diakses pada  

http://www.ampl.or.id/ksan2017(3/2/2018) 

http://www.ampl.or.id/ksan2017
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air sungai.7 Dengan demikian jelaslah bahwa perbaikan sanitasi harus dilakukan 

untuk mencegah kerugian-kerugian yang nantinya dipakai untuk pemulihan karena 

kerusakan yang pernah terjadi. Sanitasi sangat menentukan keberhasilan dari 

paradigma pembangunan kesehatan lingkungan yang mana lebih menekankan pada 

aspek pencegahan dari aspek pengobatan. Dengan adanya upaya pencegahan yang 

baik, angka kejadian penyakit yang terkait dengan kondisi lingkungan dapat dicegah. 

Hal tersebut juga dapat meminimalisir anggaran karena anggaran yang dipakai untuk 

upaya preventif lebih terjangkau daripada pengobatan. 8  

Kampung Sanan Kelurahan Purwantoro Kota Malang adalah salah satu 

kelurahan yang terletak di sekitar sempadan sungai sehingga rawan permasalahan 

terkait pengelolaan air limbah. Sudah bukan rahasia umum jika penduduk yang dekat 

dengan sungai akan rentan dengan fenomena pencemaran air sungai. Pencemaran air 

sungai tersebut diakibatkan kotoran sapi yang sering dibuang ke sungai, mengingat 

kampung Sanan mempunyai sekitar 600 ekor sapi sehingga mengambil alternatif 

sungai sebagai tempat pembuangan. Pembuangan kotoran ke sungai tersebut 

menimbulkan bau, menyebabkan air sungai tercemar sehingga memicu adanya 

berbagai penyakit.  

Persoalan-persoalan tersebut telah terjadi sudah lama, bahkan dalam kurun 

waktu sekitar 15 tahun lalu, sehingga harus terdapat upaya strategis untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Selain itu, sebagian masyarakat yang tinggal sangat dekat 

dengan sungai mengalirkan limbah domestiknya ke sungai, bahkan ada yang tidak 

                                                           
7Ibid 
8 Mundiatun dan Daryanto, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan:Yogyakarta, Gava Medika, 2015, hlm. 

56 
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memiliki septic tank, sehingga pengaliran pipanya ke sungai tanpa ada pengolahan 

yang baik. 

Kondisi tersebut tidak membuat masyarakat membuang kebiasaannya dan 

memperbaiki lingkungan, namun masyarakat mengabaikan permasalahan tersebut 

dengan berkeyakinan bahwa mereka akan terbiasa dengan kondisi yang ada. Hal 

tersebut bertentangan dengan upaya pembangunan sanitasi bahwa seharusnya 

peningkatan kualitas lingkungan yang sehat harus dilakukan.  

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadikan lingkungan menjadi kumuh. 

Maka dari itu, dilakukan penguatan kapasitas masyarakat dari segi ekonomi, sosial 

budaya, maupun sosialisasi. 9 Dalam kebijakan Pembangunan IPAL Komunal, 

masyarakat mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan implementasi. 

Kebijakan tersebut dapat dikatakan kebijakan yang buttom up. 10 Permasalahan IPAL 

Komunal adalah permasalahan yang kompleks karena berhubungan dengan kebiasaan 

sehingga perlu untuk mengubah tata nilai untuk mewujudkan lingkungan yang bersih 

dan sehat. Hal tersebut membutuhkan adaptasi karena faktor utama yang 

mempengaruhi seseorang  untuk mengubah kebiasaan dibutuhkan kesadaran diri 

sendiri di samping faktor lain berupa sosialisasi, sosial budaya, dan ekonomi. 

Kesadaran diri sendiri dapat diterjemahkan sebagai suatu motivasi terhadap diri 

sendiri yang diyakini kebenarannya oleh diri sendiri. Kesadaran tersebut berhubungan 

dengan keinginan untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang telah diketahui 

                                                           
9 Eka Dahlan Uar, Strategi dan tantangan penanganan kawasan kumuh di Kota Ambon, Jurnal 

Fikratuna Vol. 8 no. 2 tahun 2016, diakses pada  

jurnal.iainambon.ac.id/index.php/FT/article/view/362 
10 Denok Kurniasih, dkk, kinerja kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat 

(SLBM), Jurnal Masyarakat, kebudayaan, dan politik vol. 29 no.1, tahun 2016, hal.15 



7 

 

sehingga peran orang yang lain hanyalah sebatas memberikan pengetahuan, 

sedangkan pengambilan keputusan untuk peduli dan menanamkannya pada tindakan 

nyata tetaplah diputuskan oleh diri sendiri. 

IPAL Komunal merupakan infrastruktur pengolahan limbah yang baik, 

sehingga limbah domestik tersebut diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke badan 

air agar nantinya badan air tersebut tidak tercemar. Infrastruktur merupakan salah 

satu aspek penting dalam perencanaan wilayah. Infrastruktur berperan penting dalam 

perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peran 

tersebut dapat diwujudkan dalam aspek perekonomian, sosial kemasyarakatan, 

maupun kelestarian lingkungan. 11  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang 

kebijakan dan strategi nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Permukiman (KSNP-SPALP) menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berisi 

tentang strategi yang harus dilakukan yakni (1)Peningkatan akses prasarana dan 

sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan 

untuk perbaikan kesehatan masyarakat, (2) Peningkatan peran masyarakat dan dunia 

usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangkan sistem pengelolaan air limbah 

permukiman, (3) Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan 

engelola air limbah permukiman, (4) Penguatan kelembagaan serta peningkatan 

                                                           
11 Chika Chaerunnisa, Partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat (pamsimas) di Kabupaten Brebes, jurnal politika, vol.5 no.2, oktober 2014 

diakses pada https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/8904 
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kapasitas personil pengelola air limbah permukiman, (5) Peningkatan pembiayaan 

pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman. 12 

Pembangunan IPAL Komunal di kampung Sanan dilakukan pada tahun 2014, 

di mana dapat mengolah limbah dengan kapasitas sambungan hingga 100 rumah, 

sehingga dapat mengantisipasi keterbatasan lahan di kampung tersebut. Saat ini, 

rumah yang tersambung dalam IPAL Komunal tersebut masih 58 Kelompok 

Keluarga yang terdiri dari 235 jiwa.13 Hal tersebut dikarenakan manajemen 

pengelolaan IPAL komunal tersebut membutuhkan biaya operasional yang mana 

kesadaran masyarakat untuk mengelolanya masih rendah. Untuk menggerakkan 

masyarakat agar tersambung dengan IPAL Komunal bukanlah perkara yang mudah. 

Hal tersebut diakarenakan  harus prosesnya adalah menarik pipa dari WC ke instalasi 

umum, di mana hal tersebut membutuhkan renovasi seperti renovasi keramik yang 

nantinya pun membutuhkan biaya sehingga memberatkan masyarakat.  

Selain itu, Kampung Sanan merupakan kawasan industri, yang mana hal 

tersebut juga membutuhkan penanganan karena berhubungan dengan kualitas 

lingkungan yang ditinggali masyarakat. Kampung yang dikenal dengan industri 

tempe tersebut menimbulkan pencemaran ketika terdapat beberapa masyarakat yang 

membuang limbah ke sungai. Limbah tersebut terdiri dari limbah kulit kupasan 

kedelai dan limbah cair hasil perebusan kedelai. Beberapa yang lainnya ada yang 

menjadikan limbah tersebut sebagi pakan sapi, namun hasil akhirnya tetap 

                                                           
12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentnag kebijakan dan strategi nasional 

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP) 
13 Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang 
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menimbulkan permasalahan karena limbah tempe untuk pakan sapi tersebut pun akan 

menjadi limbah pula menjadi kotoran sapi. 

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, maka 

penelitian ini akan mengkaji implementasi kebijakan pembangunan IPAL Komunal 

di kampung Sanan. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang penting dalam 

suatu proses kebijakan. Kebijakan hanyalah dokumen yang tidak berfungsi apa-apa 

jika tidak diimplementasikan. 14 Maka penelitian ini akan dianalisis menggunakan 

teori implementasi kebijakan Grindle. Teori implementasi kebijakan menurut Grindle 

tersebut digunakan untuk melihat isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan 

dilihat dari (1) kepentingan kelompok sasaran, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan 

yang diinginkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, serta (6) 

sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks kebijakan dapat dilihat dari (1) 

kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang dilibatkan, (2) karakteristik lembaga 

yang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan respon pelaksana.15 

Variabel isi kebijakan tersebut digunakan untuk melihat apakah kebijakan 

tersebut telah tepat sasaran dan memberikan manfaat, bagaimana pelaksanaan serta 

instrumentasi kebijakan tersebut. Sedangkan konteks kebijakan digunakan untuk 

melihat apakah pelaksana dan kelompok sasaran telah melakukan dan merespon 

kebijakan dengan baik atau tidak. 

 

 

                                                           
14 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Salemba Humanika:Jakarta, 2012, hlm. 145 
15 Armey Yudha Purwitasari, Tesis : “ Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten 

Lebak Propinsi Banten Tahun 2011” ,Jakarta:Universitas Indonesia, 2012, hlm.14-15 
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B. Rumusan Masalah j 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan IPAL Komunal di 

kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang ? 

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi 

kebijakan pembangunan IPAL Komunal di Kampung Sanan, Kelurahan 

Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang ? 

C. Tujuan v 

1. Mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam 

pembangunan IPAL Komunal di kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, 

Kecamatan Blimbing Kota Malang 

2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi 

kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan IPAL Komunal 

di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota 

Malang 

D. Manfaat Penelitian b 

Terdapat dua manfaat yang akan didapat oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian ini, yakni :  

1. Manfaat Teoritis v 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan bagi pembaca 

mengenai implementasi kebijakan pembangunan IPAL Komunal di kampung Sanan, 

Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

2. Manfaat Praktis c 
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a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rekomendasi untuk mengimplementasikan pembangunan sanitasi melalui 

program-program yang strategis sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan. 

b. Bagi Institusi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan 

bagi Universitas Muhammadiyah Malang dan mahasiswa, terutama 

mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tentang pentingnya pembangunan 

IPAL Komunal karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan akses 

sanitasi yang layak yang nantinya dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan 

kesehatan mereka. Dengan demikian tujuan kehidupan yang dijalani dapat 

terwujud dengan baik karena dukungan lingkungan yang bersih dan sehat 

yang dapat menjaga serta meningkatkan kesehatan masyarakat. 

c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi tentang 

pentingnya pembangunan IPAL Komunal sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat, di mana masyarakat dapat menghindari kebiasaan-

kebiasaan buruk yang selama ini menjadi permasalahan. 

E. Definisi Konseptual s 

Penelitian ini memerlukan pemaparan konsep untuk menggambarkan suatu 

fenomena yang akan diteliti yang mana akan mempermudah maksud peneliti 

menjelaskan maksud penelitiannya secara keseluruhan. Peneliti menggunakan konsep 

penelitian kualitatif dalam memberikan gambaran dan analisa penelitian. Jika dilihat 
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dari judul penelitian, maka konsep yang dijelaskan peneliti dalam definisi konsep 

yakni sebagai berikut : 

1. Kebijakan Publik r 

Kebijakan publik merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan 

publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, 

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.16 Dalam konteks kebijakan publik, 

pemerintah melakukan banyak hal seperti mengatur konflik dalam masyarakat, 

mengorganisir beberapa macam penghargaan simbolis dan layanan kepada 

masyarakat dan mengambil uang dari masyarakat yang disebut pajak. Kebijakan 

publik dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi, mendistribusikan manfat, ekstra 

pajak atau semua hal sekaligus.17 Prinsip kebijakan publik menurut Nugroho adalah 

bahwa Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada 

dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana 

merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan 

publik tersebut diimplementasikandan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut 

dievaluasi.18 

 

 

                                                           
16 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori, proses, dan studi kasus:Jakarta,CAPS, 2014, hlm.33 
17 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan 

Negara: Jakarta, Bumi ksara, 2008, hlm.65 
18Taufiqurokhman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada presiden selaku 

penyelenggara pemerintahan:Jakarta,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama 

Pers, 2014, hlm.10 
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2. Implementasi Kebijakan w 

Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang penting karena suatu 

kebijakan tidak akan bermakna apa-apa jika tidak dilanjutkan dengan implementasi. 

Dalam hal ini, implementasi kebijakan dijadikan ukuran apakah tujuan kebijakan 

tercapai atau tidak. Implementasi kebijakan menurut Grindle bukanlah sekedar 

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam 

prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, 

implementasi kebijakan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa 

memperolah apa dari suatu kebijakan.Implementasi kebijakan menghubungkan antara 

tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.19 

Sementara itu, grindle juga memberikan pandangan tentang implementasi 

dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk 

suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan 

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi 

mencakup terbentuknya “a policy delivery system”, di mana sarana-sarana tertentu 

dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. 

Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-

tujuan kebijakan yang sama. 20  

3. Pembangunan IPAL Komunal 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal adalah suatu perangkat 

peralatan teknik beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air 

                                                           
19Merilee Grindle, Politics and policy implementation in the third world: Princeton, Princeton 

University Press, 1980, hlm.6 
20 Budi Winarno, Op.Cit, hlm.149 
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buangan sisa proses pembuangan segala bentuk kegiatan dalam permukiman yang 

dapat menampung beberapa sambungan rumah.  

Dengan demikian, pembangunan IPAL Komunal adalah upaya untuk 

menangani limbah yang berasal dari aktivitas kegiatan permukiman agar tidak 

mencemari lingkungan dan ekosistem sebelum dibuang ke media lingkungan.  

F. Definisi Operasional g 

Definisi operasional digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data 

dan permasalahan apa saja yang nantinya mengarahkan peneliti pada hasil penelitian 

dan pembahasan. Dari konsep di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini 

yakni sebagai berikut : 

A. Identifikasi permasalahan air limbah di kampung Sanan, Kelurahan 

Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang 

Identifikasi permasalahan sanitasi dapat digambarkan dari bagaimana kondisi 

lingkungan sebagai obyek dari pembangunan sanitasi yang mana berisi tentang 

permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan-permasalahan tersebut penting 

untuk dilihat karena nantinya dapat digunakan sebagai dasar munculnya kebijakan 

pembangunan sanitasi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.   

B. Kebijakan Pembangunan IPAL Komunal dalam rangka pembangunan 

berbasis masyarakat 

Kebijakan Pembangunan sanitasi tersebut nantinya menjelaskan gambaran 

kebijakan yang tertuang dalam regulasi sehingga menjelaskan asal pembangunan 

IPAL tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
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16/PRT/M/2008 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem 

pengelolaan air limbah domestik permukiman (KSNP-SPALP). Selain itu, kebijakan 

tersebut menjelaskan bagaimana perencanaan pembangunan IPAL Komunal. 

Kebijakan tersebut merupakan jawaban untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban 

Pemerintah untuk memperhatikan permasalahan yang ada pada masyarakat karena 

masyarakat pun mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera.  

C. Implementasi Kebijakan Pembangunan IPAL Komunal di kampung sanan, 

kelurahan purwantoro, kecamatan Blimbing  

a. Sosialisasi sebagai upaya pemberian edukasi kepada masyarakat tentang  

pentingnya pembangunan sanitasi  

Sosialisasi ditujukan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan IPAL untuk 

menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Sosialisasi dapat berupa 

pemberian materi maupun pelatihan. 

b. Pembentukan kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) IPAL 

Pembentukan kelembagaan tersebut digunakan untuk melihat implementasi 

kebijakan tersebut membentuk lembaga baru sebagai pelaksana khusus sanitasi 

ataukah menggunakan lembaga yang telah ada untuk dikembangkan dalam 

implementasi kebijakan tersebut. Lembaga tersebut pun harus mempunyai tujuan dan 

tugas yang jelas yang berisi tentang kebijakan pembangunan sanitasi. 
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c. Strategi pemerintah dalam pembangunan IPAL Komunal untuk memperbaiki 

kondisi sanitasi dalam Permukiman 

Dalam Pelaksanaan pembangunan IPAL, peneliti perlu untuk melihat 

Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang dilibatkan, bagaimana karakteristik 

lembaga yang berkuasa, serta bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap 

pelaksana. Ketiganya menjelaskan bagimana pemerintah mengimplementasikan 

kebijakan tersebut, serta apakah masyarakat dan pemerintah melaksanakan kebijakan 

secara efektif dan efisien atau tidak.  

D. Kesesuaian rencana dan realisasi dalam implementasi kebijakan pembangunan 

sanitasi 

Kesesuaian rencana dan realisasi tersebut digunakan untuk mengukur 

implementasi kebijakan serta memberikan perbandingan antara rencana dan realisasi 

sehingga dapat diketahui apa saja kebutuhan masyarakat yang telah dan yang belum 

terealisasi.    

E. Monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 

Monitoring bertujuan untuk mengawasi kebijakan agar diimplementasikan 

sesuai dengan tujuan, serta mencegah permasalahan untuk meminimalisir kegagalan. 

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan tercapai, sebagai 

pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta memberikan masukan atas kesalahan 

yang terjadi dalam implementasi, sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk 

mendukung keberhasilan implementasi. 
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F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Malang dalam 

pembangunan IPAL Komunal di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang  

Faktor Pendukung 

a. Modal sosial 

Modal sosial dapat diartikan sebagai setiap unsur yang ada dalam masyarakat 

yang mampu memberikan dukungan pada kebijakan. Modal sosial yang dimaksudkan 

adalah respon baik masyarakat kepada implementor kebijakan, gotong royong 

masyarakat untuk membangun desa. Modal sosial tersebut sangat penting karena 

untuk mencapai tujuan bersama, maka dibutuhkan kerjasama antar individu ataupun 

kelompok.  

Faktor Penghambat 

a. Keterbatasan lahan 

Lahan merupakan fasilitas yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. 

Dalam hal ini, lahan yang terbatas dapat menghambat pembangunan IPAL Komunal 

karena pembangunan sanitasi membutuhkan lahan yang cukup. Kepadatan penduduk 

menjadikan lahan yang sempit berpengaruh pada pembuangan air limbah yang mana 

septic tank yang ada mempunyai jarak yang dekat dengan sumber air.  

b. Keterbatasan Anggaran 

Anggaran merupakan keuangan yang didistribusikan untuk menunjang 

implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu daerah. Namun 

bukan berarti anggaran merupakan modal utama untuk implementasi, melainkan 
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anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam suatu 

permukiman, serta pengelolaan akses sanitasi. Mayoritas Organisasi Perangkat 

Daerah terkendala dalam hal anggaran, sehingga pembangunan yang dilakukan 

kurang optimal. 

G. Metode Penelitian b 

Peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan permasalahan yang 

diambil adalah fenomena sosial yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara 

mendeskripsikannya secara benar, dibentuk menggunakan kata-kata serta berdasarkan 

teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang 

alamiah.21 

1. Jenis Penelitian x 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang datanya berupa data deskriptif yang dipaparkan melalui kata-kata 

tertulis dari perilaku pihak yang diamati.22Pengamatan tersebut menghasilkan 

informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti baik berupa lisan maupun data 

tertulis seperti dokumen yang diperoleh dari subyek penelitian.  

2. Sumber Data z 

                                                           
21Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif ,Bandung: Alfabeta, 2011, 

hlm.25 i 
22Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ,Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007, 

hlm. 9 p 
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Sumber data adalah informasi-informasi mengenai data yang diperlukan oleh 

peniliti, di mana sumber data tersebut berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data antara lain : 

a. Data primer z 

Data primer adalah suatu obyek atau dokumen original-material mentah dari 

pelaku yang disebut “first-hand information”.23 Peneliti menjadikan informan sebagai 

sumber data primer, di mana didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. 

Informan yang dimaksud adalah, pertama, Kepala atau staf Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Malang,  Kedua, Kepala atau staf Badan Perencanaan, 

Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Malang, Ketiga, Kepala atau staff Badan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, serta beberapa masyarakat 

Kampung Sanan, serta Ketua RW. Pemilihan informan dalam penelitian ini 

didasarkan pada kesesuaian permasalahan yang akan diteliti dengan tugas dan fungsi 

lembaga terkait yang tentunya disertai dengan penguasaannya terhadap permasalahan 

yang akan diteliti. 

b. Data Sekunder r 

Bryman (2004) dalam Ulber Silalahi mendefinisikan data sekunder adalah 

data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah 

tersedia sebelum penelitian dilakukan.24 Sumber tersebut antara lain buku, dokumen 

atau publikasi resmi Pemerintah, arsip organisasi, jurnal, Peraturan Perundang-

undangan,majalah, koran, dan situs internet yang berkaitan erat dengan topik peneliti.  

                                                           
23Ulber Silalahi, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung:PT Refika Aditama, 2009, hlm.289 
24Ibid, hlm.291 
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3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Tujuan dari teknik pengumpulan data penelitian tersebut adalah 

mengumpulkan atau merekap data yang didapat dari lapangan yang berdasarkan 

fakta, yang berguna untuk menjawab, menjelaskan, serta memecahkan permasalahan 

yang ada dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Observasi z 

Observasi adalah sumber paling awal dari pengetahuan manusia, dari 

pemahaman mengenai dunia sehari-sehari untuk digunakan sebagai alat sistemik bagi 

ilmu sosial sebelum wawancara ataupun group discussion. 25Istilah observasi 

diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mendeskripsikan secara logis, 

kemudian mencatat fenomena yang muncul. Tujuan dari observasi tersebut adalah 

mendapatkan data terkait permasalahan yang diteliti untuk memahami apa yang 

dipaparkan oleh subyek penelitian atau cara pengecekan informasi yang telah didapat 

sebelum dilakukan observasi. Penelitian ini memerlukan observasi untuk memperoleh 

kejelasan dan kekonkritan infomasi mengenai implementasi kebijakan pembangunan 

IPAL Komunal di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing 

Kota Malang. 

b. Wawancara i 

Wawancara yaitu suatu kegiatan antar dua orang atau lebih, di mana terdapat 

pihak yang bertanya dan lainnya menjawab untuk memperoleh kejelasan akan suatu 

permasalahan.  

                                                           
25Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif, Malang:Universitas Brawijaya Press, 2017, hlm. 65 
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c. Dokumentasi t 

Yaitu teknik pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen, buku, surat 

kabar, internet, kamera, dan rekaman proses wawancara untuk membuktikan bahwa 

telah dilaksanakan wawancara.  

4. Lokasi Penelitian v 

Penelitian ini dilakukan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 

Kota Malang antara lain : 

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertempat diJl. Bingkil 

No.1, Ciptomulyo, Sukun, Kota Malang.  

b. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Dearah Kota Malang 

yang bertempat di Jl.Gajahmada no. 2A, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang 

c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang yang 

mana informan yang diteliti saat ini merupakan staff Badan Perencanaan, 

Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Malang 

d. Kampung Sanan yang bertempat di  Kelurahan Purwantoro, Blimbing, Kota 

Malang 

5. Subyek Penelitian  z 

Subyek penelitian adalah orang yang dianggap tahu tentang permasalahan 

yang akan diteliti. Yang sering dijadikan subyek adalah instansi yakni kepala atau staf 

institusi karena dianggap mengetahui seluk beluk secara lengkap tentang apa yang 

akan diketahui di instansi terkait. Selain itu, subyek penelitian dapat berupa 

masyarakat yang mempunyai kompetensi tersebut sehingga sedikitnya tahu tentang 
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gambaran topik yang akan diteliti. Jika dirinci lebih detail, maka subyek penelitian 

antara lain : 

a. Staff Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku pihak yang 

berwenang dalam penanganan IPAL pasca pembangunan  

b. Staff Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Dearah Kota 

Malang yang berwenang sebagai fasilitator pembangunan IPAL Komunal 

c. Staff Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang 

d. Masyarakat Kampung Sanan selaku masyarakat yang bersentuhan langsung 

dengan pembangunan IPAL Komunal karena mereka yang mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kampung tersebut.  

6. Analisis Data c 

Penggunaan metode kualitatif menuntut data yang jelas dan konkrit untuk 

pencapaian tujuan penelitian. Secara teknis, analisis data mempunyai beberapa 

tahapan, antara lain : 

a. Pengumpulan Data z 

Pengumpulan data merupakan data mentah yang baru saja diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan. Data tersebut masih murni yakni kumpulan fakta 

yang terjadi di lapangan yang belum ditindaklanjuti. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) p 

Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan penelitian 

dengan menyisihkan data yang tidak perlu agar nantinya data tersebut dapat 

diverifikasi. Data yang tidak perlu lebih baik disimpan agar sewaktu-waktu dapat 
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menggunakannya ketika membutuhkan, penyisihan hanya untuk mempermudah 

peneliti dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti.  

Data yang direduksi yakni data yang lebih spesifik sehingga memudahkan 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Semakin banyak intensitas peneliti di 

lokasi penelitian, maka data yang diperoleh pun akan bertambah banyak. Hal tersebut 

akan menjadikan sasaran menjadi melebar sehingga dilakukan reduksi data untuk 

mempermudah analisis selanjutnya. 

c. Penyajian Data (Display Data) p 

Penyajian data adalah suatu kegiatan menarasikan atau mendeskripsikan data 

yang telah dipilah dalam tahap reduksi data untuk mengembangkan ke dalam tulisan. 

Hal tersebut dilakukan karena data pada tahap sebelumnya masih berupa data yang 

kasar, sehingga harus diperbaiki dengan mendeskripsikannya.  

Penyajian data dapat dilakukan dengan menarasikan data, serta membuat 

bagan atau diagram alur. Yang perlu digaris bawahi adalah data yang dimaksud harus 

data yang relevan sehingga dapat memberikan kesimpulan dan jawaban atas masalah 

yang diteliti.  

Penyajian data bukanlah sekedar mendeskripsikan dengan tulisan dari data 

yang diperoleh, namun harus disertai analisis yang membangun konstruksi logis agar 

penyajian data menghasilkan data yang bukan hanya tampak di dasarnya saja, namun 

harus bersifat mendalam agar proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan 

mudah.  
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d. Penarikan Kesimpulan t

Tahap ini merupakan tahap akhir dari analisis data dengan menyimpulkan

data yang telah didapatkan dari penelitian. Maksud dari tahap ini adalah untuk 

memahami makna atau arti, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Hal tersebut 

dikarenakan data yang telah diproses dalam display data hanya berupa deskripsi, 

sehingga masih perlu dilengkapi dengan penarikan kesimpulan sebagai penjelasan-

penjelasan mendalam serta menjawab suatu permasalahan yang diteliti. 

G. Kerangka Berfikir p

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir Penelitian p

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang 

kebijakan dan strategi nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP) 

Implementasi Kebijakan Pembangunan 

IPAL Komunal 

Isi kebijakan : 

1. Kepentingan masyarakat

2. Manfaat Kebijakan

3. Target yang ingin dicapai

4. Peran Pemerintah yang

terlibat

5. Koordinasi antar

Pemerintah

6. Sumber daya yang

dilibatkan

Konteks Implementasi : 

1. Kekuasaan, kepentingan

dan strategi aktor yang

terlibat

2. Kepemimpinan lembaga

dan penguasa

3. Kepatuhan dan daya

tanggap

Faktor pendukung dan 

penghambat implementasi 

kebijakan


