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BAB II z 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu c 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang digunakan. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam menunjang 

penelitian ini adalah: 

No Nama Judul Hasil Penelitian Intisari  

1.  
 

 

Rizki 

Rachmad

dianto, 

dkk 

(2015) 

Implementasi 

kebijakan 

program 

sanitasi 

lingkungan 

berbasis 

masyarakat 

dalam 

perspektif 

pembangunan 

berkelanjutan 

(Studi Dinas 

Pekerjaan 

Umum Bina 

Marga dan 

Cipta Karya 

Kabupaten 

Tulungagung) 

Di Kapupaten 

Tulungagung 

menerapkan program 

Sanitasi Lingkungan 

Berbasis Masyarakat. 

Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan 

bahwa Implementasi 

kebijakan sanitasi 

lingkungan berbasis 

masyarakat 

dilaksanakan dengan 

baik karena adanya 

kesadaran masyarakat 

akan manfaaat 

pelaksanaan sanitasi, 

bahkan masyarakat juga 

berpartisipasi dalam 

membangun sarana dan 

fasilitas layak sanitasi. 

Namun tetap dibutuhkan 

upaya yang lebih 

ditingkatkan dalam 

pembangunan sanitasi 

yakni kerjasama semua 

pihak antara pemerintah 

dengan tim pokja 

sanitasi, masyarakat, dan 

pihak swasta. 

Keberhasilan 

pembangunan sanitasi 

dipengaruhi oleh 

partisipasi masyarakat 

tentang operasional dan 

pemeliharaan lingkungan 

pada beberapa lokasi 

sasaran. Namun ada 

faktor lain yang 

menjadikan 

pembangunan sanitasi 

tersebut kurang optimal, 

yakni terbatasnya 

fasilitator pemberdayaan 

karena pelaksana baru 

mengenal tentang 

pentingnya fasilitator 

tersebut. 
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2.  Aulia 

Ulfah 

Farahdib

a, dkk 

(2015) 

Evaluasi 

Teknologi 

Sanitasi 

Masyarakat 

dalam 

Percepatan 

Pencapaian 

Sanitasi 100 % 

tahun 2019 

Kabupaten 

Malang 

Di Desa Argosari 

Kabupaten Malang, 

sanitasi dibangun dengan 

cara yakni masyarakat 

membangun instalasi 

biogas. Masyarakat yang 

menggunakan biogas 

memiliki kondisi sanitasi 

yang lebih baik.  

Pemanfatan biogas yang 

ada dapat memberikan 

keuntungan bagi 

masyarakat setempat. 

3. 3 Edya 

Pitoyo, 

dkk 

(2017) 

Evaluasi IPAL 

Komunal pada 

Kelurahan 

Tlogomas, 

Kecamatan 

Lowokwaru, 

Kota Malang 

Di Kelurahan Tlogomas 

Kota Malang, masyarakat 

menggunakan IPAL 

Komunal untuk 

pengelolaan limbah. 

Seperti yang diketahui 

bahwa pengelolaan 

limbah yang tidak baik 

dapat memperburuk 

kondisi sanitasi. 

Sebagian besar 

masyarakat mengerti 

bahwa membuang 

limbah langsung ke 

sungai dapat mencemari 

lingkungan sehingga 

mereka menggunakan 

IPAL Komunal. 

Keberadaan IPAL 

Komunal tersebut sangat 

berguna karena sebagian 

besar masyarakat 

mempunyai septic tank 

yang kurang memadai.  

Pembangunan IPAL 

Komunal harus 

diimbangi dengan 

perawatan yang baik 

serta monitoring yang 

baik. Dengan demikian 

harus selalu dilakukan 

monitoring dan evaluasi 

demi keberlanjutan 

pembangunan itu sendiri. 

4.  Angga 

Ratafary 

(2016) 

Pengelolaan 

Program 

Sanitasi 

Lingkungan 

Berbasis 

Masyarakat di 

Kota 

Semarang 

Tahun 2012-

Di Kampung Bustaman 

Kabupaten Semarang, 

terdapat empat cara 

pengelolaan sanitasi 

yakni pertama, 

kelembagaan tersusun 

secara rinci dan detail 

yang mana disusun oleh 

pemerintah, masyarakat, 

Dalam mengelola 

sanitasi, pemerintah tidak 

dapat melangkah sendiri, 

namun membutuhkan 

networking, baik dari 

masyarakat maupun 

swasta untuk 

keberhasilan program itu 

sendiri.  
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2015 dan swasta. Kedua, 

adanya kepemimpinan 

pionir, pemerintah 

sebagai pihak yang 

bertanggujawab dalam 

pembentukan Kelompok 

Swadaya Masyarakat. 

Setelah program tersebut 

berjalan, KSM tersebut 

diberi kewenangan 

mengelola program 

sanitasi berbasis 

masyarakat. Ketiga, 

kemampuan teknis yang 

dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat, 

dan swasta di mana telah 

terdapat pemahaman 

yang sama antar aktor 

dalam perencanaan 

teknis dan 

pelaksanaannya. 

Keempat, alat 

pengelolaan dianggarkan 

di rencana anggaran 

biaya operasional dan 

perawatan dan telah 

dikelola dengan baik. 

Rupanya, empat cara 

pengelolaan tersebut 

berhasil dilakukan di 

Kampung Bustaman 

5.  Rurin 

Roesiyan

a (2015) 

Partisipasi 

Masyarakat di 

dalam program 

sanitasi 

perkotaan 

berbasis 

masyarakat  

Di Kelurahan 

Banyumanik Kota 

Semarang menerapkan 

program sanitasi 

perkotaan berbasis 

masyarakat. Bentuk 

Partisipasi masyarakat 

yakni dalam bentuk 

fikiran, tenaga, dan 

materil,dan faktor yang 

mempengaruhinya yakni 

adanya iklim sosial yang 

Program sanitasi 

perkotaan berbasis 

masyarakat menjadikan 

masyarakat sebagai aktor 

dalam pembangunan 

sanitasi, baik dalam 

pembuatan keputusan 

bersama, perencanaan, 

dan pelaksanaan 

sehingga dapat dikatakan 

bahwa Partisipasi 

masyakat dalam program 
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sama, baik berupa 

keadaan ekonomi, 

pendidikan dan budaya, 

kesempatan 

berpartisipasi, kemauan 

dan kemampuan untuk 

mengubah atau 

memperbaiki keadaan 

dengan kekuatan sendiri, 

kepekaan dan daya 

tanggap masyarakat 

dalam menghadapi 

masalah, serta kekuatan 

antar organisasi yang 

terbentuk.  

tersebut tinggi karena 

mereka turut serta dari 

awal hingga akhir.  

6.  Oktariya

ni Dasril 

(2017) 

Kajian 

Kelembagaan 

sanitasi dengan 

pendekatan 

kemitraan 

dalam 

pengembangan 

kegiatan 

perdesaan 

sehat di 

Kabupaten 

Sijunjung. 

Di Kabupaten Sijunjung, 

peningkatan akses 

sanitasi dilakukan 

dengan peningkatan  

kelembagan dengan 

pendekatan kemitraan 

yang mana dapat dilihat 

dari aspek persamaan 

persepsi, komunikasi 

intensif dan pengaturan 

peran. Persepsi yang 

sama dimaksudkan agar 

implementor dan 

kelompok sasaran 

mempunyai visi dan misi 

yang sama sehingga 

dapat menjalin 

kemitraan. Komunikasi 

intensif yakni terjalin 

dengan tatap muka agar 

dapat mengetahui 

ekspresi wajah, bahasa 

tubuh, serta penyampaian 

pesan langsung. 

Sedangkan pengaturan 

pesan adalah pembagian 

tugas antara implementor 

dan kelompok 

sasaran.Hal tersebut 

Untuk mengatasi 

permasalahan snaitasi, 

pemerintah 

menggunakan cara 

peningkatan partisipasi 

masyarakat yang mana 

melalui peningkatan 

kapasitas kelembagaan 

pemerintah daerah dan 

masyarakat. Lembaga 

tersebut yang anntinya 

menjembatani kegiatan 

yang akan dilaksanakan 

oleh masyarakat agar 

masyarakat dapat 

terbimbing dan 

mempunyai kemandirian 

dalam pembangunan 

sanitasi.  
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dimaksudkan agar 

pelaksanaan kegiatan 

nantinya tidak akan 

tumpang tindih. Sejauh 

ini, ketiga aspek tersebut 

telah terbentuk dengan 

baik, namun di tingkat 

desa kemitraan tersebut 

belum terjalin. Sebaiknya 

pemerintah desa menjalin 

kemitraan dengan 

lembaga desa seperti 

LPM dan lembaga lain 

agar dapat membantu 

kegiatan sosialisasi dan 

penyuluhan sanitasi yang 

bersifat pemberdayaan 

masyarakat, sedangkan di 

tingkat kabupaten, 

pengembangan kemitraan 

dapat dilakukan dengan 

swasta atau perguruan 

tinggi. 

 

B. KEBIJAKAN PUBLIK b 

1. Kebijakan Publik i 

Setiap peristiwa di dunia ini tak dapat terlepas dari kebijakan publik karena 

segala sesuatu tersebut telah diatur dan direalisasikan melalui adanya kebijakan. Yang 

perlu digaris bawahi adalah kebijakan tersebut dilakukan oleh sejumlah aktor yang 

mempunyai kekuasaan yang mana tujuan mereka adalah untuk kepentingan publik. 

Mulai dari kebijakan tentang ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian dan lain-lain. 

Hadirnya kebijakan publik di tengah kehidupan kita lewat tindakan pembuatan 

keputusan kebijakan publik itu berdampak langsung pada kehidupan individu, 
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kelompok, dan masyarakat. Oleh sebab itu, di berbagai tingkatan dalam proses 

tersebut akan banyak pula orang yang terlibat di dalamnya.26   

Saat ini, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah sangatlah 

kompleks. Hal tersebut karena semakin beragamnya perilaku masyarakat dalam 

tatanan sosial, ditambah lagi dengan perkembangan-perkembangan di segala bidang 

sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menambah permasalahan yang ada. 

Permasalahan-permasalahan yang ada membutuhkan perhatian dan penanganan yang 

cepat oleh pemerintah sehingga Pemerintah mempunyai tugas untuk membuat 

kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan yang menimpa. Dengan demikian, 

saat ini kehidupan akan selalu berhadapan dengan kebijakan publik. 

Berbicara mengenai kebijakan publik, terdapat beberapa tokoh yang 

mempunyai definisi tersendiri. Carl Friedrich memandang kebijakan publik sebagai 

suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-

peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam 

rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud 

tertentu.27 Namun definisi tersebut mendapatkan kritikan dari beberapa tokoh, yang 

mana yang digaris bawahi adalah arah tindakan yang diusulkan, sedangkan kebijakan 

publik mempunyai definisi yang lebih luas dari itu, bukan sebatas yang diusulkan, 

namun, apa yang sebenarnya dilakukan. Definisi kebijakan yang menekankan pada 

                                                           
26 Solichin Abdul Wahab, Op Cit, hlm.6 
27 Budi Winarno, Op.Cit, hlm. 21 
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apa yang diusulkan menjadi kurang tepat karena nantinya kebijakan akan memuat 

pula tahap implementasi dan evaluasi.  

2. Tahapan Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks Karena 

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. 28 Adapun tahapan 

kebijakan publik tersebut menurut Ripley (1985) dalam Taufiqurokhman dapat 

digambarkan melalui bagan di bawah ini :29 

Gambar 2.1 Tentang Tahapan Kebijakan Publik 

                                  Hasil 

 

 Diikuti 

                                     Hasil 

                              Diperlukan 

                                  Hasil 

 

                               Diperlukan  

 

 

 

 

Sumber : Ripley, 1985:49 

                                                           
28 Budi Winarno, Op.Cit, hlm. 36 
29 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada presiden selaku 

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

Beragama Pers, 2014, hlm. 18 

Penyusunan 

Agenda

 

Agenda 

Pemerintah 

Formulasi & 

legitimasi 
kebijakan 

Kebijakan 

Implementasi 

kebijakan 

Tindakan 

kebijakan 

Evaluasi 

terhadap 
implementasi, 

kinerja, & 

dampak 

Kinerja dan 

dampak 

kebijakan 

Kebijakan 

baru 
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C. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN y 

1. Implementasi Kebijakan b 

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam konteks kebijakan 

publik karena untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga 

sebuah kebijakan harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Budi Winarno 

menjelaskan bahwa : 

Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian 

keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh 

lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks 

keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan 

dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Dampak 

implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam 

masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan 

keputusan yudisial. 30 

Implementasi kebijakan di Negara-negara Dunia Ketiga atau Negara 

berkembang seperti Indonesia berbeda dengan yang ada di Negara-negara dunia 

pertama atau Negara maju. Di Negara-negara dunia ketiga, implementasi merupakan 

masalah di mana kepentingan-kepentingan pribadi berusaha menghalangi birokrasi 

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik. Keadaan ini jarang sekali 

ditemukan dalam masyarakat Barat. 31 Pada Negara dunia ketiga maupun dunia 

                                                           
30 Budi Winarno, Op.Cit, hlm.148 
31 Ibid, hlm.154 
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pertama, masalah implementasi merupakan masalah yang besar karena merupakan 

akibat kompleksitas organisasi. 

2. Implementasi Kebijakan sebagai teori Pembangunan IPAL Komunal 

Pembangunan IPAL Komunal akan dianalisis menggunakan teori 

implementasi kebijakan menggunakan teori Grindle. Kebijakan yang 

diimplementasikan perlu melihat isi kebijakan yang mana berisi 6 variabel yakni 

Kepentingan yang dipengaruhi, Tipe manfaat, Derajat perubahan yang diinginkan, 

Letak pengambilan keputusan, Pelaksana program, dan Sumber daya yang dilibatkan.  

Sedangkan implementasi kebijakan tersebut dilihat dari 3 variabel yakni Kekuasaan, 

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, dan 

tingkat kepatuhan dan respon pelaksana. 32 

Penjelasan masing-masing variabel tersebut yakni sebagai berikut : 

Isi kebijakan meliputi : 

1. Kepentingan yang dipengaruhi m 

Dalam implementasi kebijakan, setiap orang pasti mempunyai kepentingan di 

dalamnya, yang mana mereka akan berusaha melindungi kepentingan tersebut. 

Kepentingan yang dimaksud yakni kepentingan kelompok sasaran. Yang perlu 

dianalisis adalah sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi 

kebijakan. Dalam kebijakan pembangunan IPAL Komunal, kepentingan kelompok 

sasaran tersebut cukup berpengaruh karena jika masyarakat tidak bergerak, maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak terjadi. Hal tersebut karena implementasi 

                                                           
32Armey Yudha Purwitasari, Loc.Cit 
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kebijakan berawal dari usulan masyarakat berupa pembuatan proposal untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga kebijakan terimplementasikan. 

2. Tipe manfaat 8 

Kebijakan harus diciptakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka dari 

itu sebuah kebijakan harus mempunyai manfaat yang memberikan dampak positif  

yang diterima oleh kelompok sasaran. Hal tersebut nantinya menganalisis apakah 

kebijakan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada. Dalam 

kebijakan pembangunan IPAL Komunal. Masyarakat harus mengetahui manfaat dari 

kebijakan karena walaupun kebijakan tersebut untuk kebutuhan masyarakat dan untuk 

lingkungan yang ditinggali oleh masyarakat, kebijakan tersebut akan sulit 

diimplementasikan jika masyarakat belum memahami manfaat dari kebijakan. 

3. Derajat perubahan yang diinginkan 0 

Kebijakan dibuat untuk menghadirkan perubahan pada suatu bidang, dengan 

demikian perubahan yang diinginkan harus mempunyai skala yang jelas. Derajat 

perubahan yang diinginkan dalam pembangunan sanitasi yakni perubahan tata nilai 

dan perilaku masyarakat, perubahan kesehatan masyarakat, serta perubahan kondisi 

lingkungan. Untuk mencapai derajat perubahan yang diinginkan, maka diperlukan 

untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat pun peduli dengan 

kebijakan yang ada. Pendekatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi sehingga 

terjadi interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk saling menyampaikan 

aspirasinya. 

4. Letak pengambilan keputusan u 
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Pengambilan keputusan adalah hal yang penting dalam implementasi 

kebijakan karena nantinya menjelaskan apakah pengambilan keputusan dan pelaksana 

program sudah tepat atau belum. Letak pengambilan keputusan tersebut dapat dilihat 

dari peran pelaksana program. Dalam hal ini, rincian program kerja harus disusun 

dengan jelas agar implementasi kebijakan terarah dan sesuai dengan perencanaan 

yang ditetapkan. Dalam pembangunan sanitasi, letak pengambilan keputusan berada 

pada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam 

menangani IPAL Komunal, yakni DPUPR, Barenlitbang, BKBPM, BPKAD, satker 

Kementrian PUPR, dan legislatif.   

5. Pelaksana program o 

Indikator ini akan menjelaskan bagaimana koordinasi antar pelaksana 

program mulai dari survei sampai pelaksanaan. Koordinasi tersebut dapat dilihat 

anatar pemerintah dan pemerintah serta pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan 

pemerintah yakni berupa koordinasi pembagian tugas kerja, sedangkan pemerintah 

dan masyarakat yakni pendampingan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya 

pemerintah dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan memfasilitasi masyarakat 

dalam implementasi kebijakan baik dalam sosialisasi, penyusunan, dan 

pelaksanaannya.   

6. Sumberdaya yang dilibatkan 0 

Dukungan sumberdaya adalah sumber daya manusia maupun sumber daya 

non-manusia. Sumberdaya manusia dapat diartikan sebagai kelompok-kelompok 

yang memiliki pengaruh, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ataupun tokoh 

agama. Dalam hal ini, kelompok tersebut diidentifikasikan sebagai sebuah entitas 
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sosial yang punya tradisi, adat, nilai, sehingga kebijakan harus bisa menyentuh nilai-

nilai atau bersentuhan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selain 

itu, aktor yang berkecimpung dalam pemerintahan, dalam hal ini adalah Organisasi 

pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk menyejahterakan dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Sumber daya non-manusia di sini yakni fasilitas dan sumber 

daya anggaran, yang mana keduanya mampu memberikan dukungan pada kebijakan. 

Sedangkan konteks implementasi meliputi : 

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang dilibatkan - 

Dalam sebuah kebijakan perlu memperhatikan kekuatan atau kekuasaan, 

kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor untuk kelancaran 

implementasi kebijakan itu sendiri. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor 

tersebut harus mempunyai pengaruh yang besar dan kuat yang menjadikan 

masyarakat patuh sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan semestinya. 

Setiap aktor pasti mempunyai kepentingan dalam implementasi kebijakan, 

kepentingan itulah yang nantinya mengantarkan individu maupun kelompok untuk 

memperjuangkan kepentingan tersebut. Kekuasaan dan kepentingan tersebut dapat 

berasal dari pemerintah baik daerah, provinsi, maupun pusat, serta masyarakat, yang 

mana mempunyai strategi dan upaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

2. Karakteristik lembaga yang berkuasa = 

Dalam pembangunan IPAL Komunal, karakteristik lembaga yang berkuasa 

dapat dilihat dari bagaimana kepemimpinan lembaga yang berpengaruh dalam 

implementasikan kebijakan. Kepemimpinan tersebut nantinya dapat menggerakkan 

masyarakat luas dalam pembangunan IPAL Komunal.  
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3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap 9 

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap tersebut dapat dilihat dari kepatuhan 

masyarakat dan Pemerintah terhadap kebijakan tersebut, apakah 

mengimplementasikan dengan baik sesuai jadwal dan perencanaan atau tidak. Dalam 

pembangunan IPAL Komunal, pemerintah merupakan fasilitator masyarakat karena 

kebijakan tersebut berbasis masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan IPAL Komunal 

sulit untuk dilaksanakan sesuai jadwal karena fasilitator tersebut pun menyesuaikan 

kemampuan masyarakat sehingga tidak ada hukuman atas keterlambatan pencapaian.  

3. Jenis Kebijakan yang Cenderung menghadapi Masalah 7 

Telah diketahui bahwa kebijakan seringkali menghadapi masalah dalam 

proses implementasinya, bahkan permasalahan tersebut tergolong rumit dan 

kompleks. Di sisi lain, tantangan implementasi juga hadir karena adanya kelompok-

kelompok kepentingan ataupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini, 

terdapat enam tipe kebijakan yang mempunyai potensi menimbulkan masalah, antara 

lain :33 

1. Kebijakan-kebijakan baru 

Kebijakan yang baru menjadi sulit diimplementasikan karena beberapa alasan. 

Pertama, belum terbangunnya saluran komunikasi baru sehingga mempersulit 

koordinasi. Kedua, tujuan yang ditetapkan cenderung kurang jelas. Ketiga, 

ketidakkonsistenan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Keempat, adanya kelangkaan 

sumber seperti sumber daya manusia maupun fasilitas. Hal tersebut dikarenakan 

informasi tentang bagaimana melaksanakan suatu program baru untuk mencapai 

                                                           
33 Ibid, hlm. 215-219 



38 
 

tujuan-tujuan pun kurang tersedia. Demikian pula, mungkin tidak tersedia staf yang 

memadai untuk melaksanakan program. Selain itu, program – program baru 

cenderung kekurangan personil yang terampil. Badan-badan yang ada acapkali 

menerima tanggungjawab-tanggungjawab program baru tidak sebanding dengan 

pertambahan staf. Kelima, kebijakan baru seringkali menyesuaikan SOP lama yang 

cenderung kurang sesuai diterapkan di kebijakan baru. 

 Dengan demikian, faktor penyebab utama kegagalan implementasi tipe 

kebijakan baru adalah karena belum dipenuhinya syarat-syarat bagi implementasi 

kebijakan yang efektif. Model implementasi kebijakan mana pun akan menjelaskan 

bahwa implementasi kebijakan membutuhkan syarat-syarat tertentu untuk berhasil.  

2. Kebijakan yang didesentralisasikan 

Implementasi yang didesentralisasikan berarti melibatkan banyak orang. 

Kebijakan yang masuk kategori ini adalah pelaksanaan hukum, hak-hak sipil, 

perlindungan konsumen, bantuan-bantuan pendidikan pemerintah, perlindungan 

lingkungan, dan lain-lain. Semakin besar pelaksana yang dilibatkan, maka semakin 

besar pula pengawasan terhadap pelaksana tersebut. Namun, informasi tentang hasil 

kerja para pelaksana seringkali kurang tersedia. Hal ini pada akhirnya akan 

menghambat proses pengawasan yang ingin dijalankan. Staf yang banyak dalam 

implementasi pada satu sisi akan menjadi sumber yang potensial bagi implementasi 

kebijakan, namun pada sisi yang lain akan menimbulkan masalah dalam 

pengawasannya.  
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3. Kebijakan kontroversial 

Kebijakan kontroversial seringkali melibatkan banyak kepentingan yang 

berbeda-beda. Tujuan-tujuan kebijakan yang ingin diraih harus mencerminkan tujuan 

dari para koalisi pendukungnya. Sementara itu, kekaburan dalam ketentuan-ketentuan 

kebijakan akan mendorong lembaga legislative untuk menghindari tanggungjawab 

dengan membiarkan eksekutif atau komisi pengaturan mendapat kecaman bila 

undang-undang diterapkan menurut keadaan-keadaan tertentu. Di samping itu, 

kebijakan yang kontroversial seringkali mendorong pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk mempengaruhi para pelaksana sehingga menimbulkan petunjuk-petunjuk 

kebijakan yang tidak konsisten. 

4. Kebijakan-kebijakan yang kompleks 

Kebijakan yang kompleks biasanya mempunyai banyak tujuan dan karena 

kebijakan-kebijakan itu begitu rumit, para pembentuk kebijakan puncak seringkali 

tidak mengetahui bagaimana menetapkanya secara khusus. Akibatnya, undang-

undang menyangkut kebijakan cenderung kabur. Selain itu, Petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan yang terlalu ketat juga akan menghambat implementasi kebijakan karena 

petunjuk yang ketat akan menghambat kreativitas atau inisiatif dari para pelaksana.  

5. Kebijakan yang krisis 

Contoh umum dari kebijakan tersebut yakni kebijakan yang berhubungan 

dengan Negara lain atau antar Negara yang terlibat konflik. Pesan-pesan diplomatik 

yang dikirimkan antara Negara-negara yang bermusuhan seringkali tidak jelas dan 

sulit untuk menjelaskannya. Selain itu, tidak tersedianya sumber-sumber ataupun 

kegagalan perlengkapan. Keadaan-keadaan krisis seringkali meminta tindakan yang 
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cepat dan luwes, sedangkan pembatasan tindakan-tindakan tidak diinginkan. 

Sementara di sisi lain, kebiasaan-kebiasaan yang telah lazim dilakukan tidak mudah 

untuk diubah. Hal ini akan mendorong terjadinya banyak kesulitan dalam 

mengimplementasikan kebijakan.  

6. Kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan 

Keputusan-keputusan pengadilan yang berwenang sering berupa pernyatan-

pernyataan yang kabur. Selain itu, keputusan-keputusan yang dikeluarkan pengadilan 

juga nampak tidak konsisten karena para hakim mengesampingkan keputusan-

keputusan masa lalu tanpa kelihatan jelas berbuat demikian. 

Dalam penelitian ini, kebijakan pembangunan IPAL Komunal merupakan 

kebijakan yang krisis. Maksudnya adalah kebijakan tersebut merupakan kebijakan 

yang merubah tata nilai yang ada di dalam masyarakat, sehingga untuk merubah 

tersebut harus membangun kepercayaan dan pendekatan yang baik dengan 

masyarakat karena terdapat kemungkinan bahwa masyarakat akan mengabaikan 

kebijakan tersebut jika tidak diimplementasikan dengan cara yang tepat. Jika hal 

tersebut sampai terjadi, maka akan terjadi kemandekan kebijakan, yang mana 

pemerintah pun akan merasa kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut.  

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang kompleks dari suatu 

kebijakan. Dengan demikian harus ada upaya agar kebijakan tersebut berhasil dalam 

prosesnya. Terdapat beberapa upaya untuk mendukung agar kebijakan tersebut dapat 



41 
 

berjalan dengan baik yakni,34 Pertama, memahami hambatan yang timbul serta alasan 

yang melatarbelakanginya. Kedua, menemukan dan mengaplikasikan jalan keluar 

dari faktor penghambat tersebut serta. Misalnya, kurangnya kemampuan anggota 

legislatif dapat diatasi melalui pendidikan, workshop maupun training. Kurangnya 

saluran-saluran komunikasi yang efektif diatasi dengan penciptaan saluran-saluran 

baru yang lebih efektif dan lain sebagainya. Dengan demikian, masalah implementasi 

kebijakan dapat diatasi dengan cara pengenalan terhadap masalah yang timbul beserta 

latar belakang yang melingkupinya, baru dibuat usulan-usulan untuk memperbaiki 

masalah yang telah diidentifikasi penyebabnya.  

D. PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL 

1. Pembangunan IPAL Komunal 

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. IPAL Komunal sangat bermanfaat 

bagi manusia serta makhluk hidup lainnya, antara lain : a.mengolah air limbah 

domestik agar sumber air di sekitarnya dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. b. 

mencegah pencemaran air sungai c. menjaga kehidupan biota-biota sungai. Adapun 

tujuan IPAL yaitu untuk menyaring dan membersihkan air yang sudah tercemar dari 

domestik.  

Selain itu, pembangunan IPAL Komunal ditujukan untuk memperbaiki 

sanitasi di suatu permukiman. Hal tersebut dikarenakan Sanitasi merupakan hak asasi 

                                                           
34 Ibid, hlm.220-221 
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manusia yang harus didapatkan karena menyangkut kesehatan manusia itu sendiri di 

samping terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian manusia 

dapat menjalani kehidupannya dengan baik karena mereka tumbuh dan berkembang 

dalam permukiman yang bersih dan sehat. Saat ini permasalahan dalam permukiman 

sangatlah banyak, salah satunya akses sanitasi yang buruk sehingga dapat merusak 

elemen-elemen hayati dan non hayati dalam suatu ekosistem. 

Sanitasi merupakan salah satu komponen kesehatan lingkungan, yakni 

perilaku yang disengaja untuk menjalankan hidup bersih dan sehat untuk melindungi 

manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya 

agar nantinya kesehatan manusia dapat terjaga. Bahan buangan yang dimaksud dapat 

berupa tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, limbah domestik, 

bahan buangan industri, serta bahan buangan pertanian.35 Untuk menjaga kebersihan 

tersebut, maka dapat dilakukan dengan teknologi seperti septic tank maupun ipal 

komunal. Dalam hal ini, sanitasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki 

kehidupan manusia karena sanitasi yang baik dapat berdampak pada sumber daya 

manusia yang nantinya dapat membantu pencapaian potensi maksimal manusia itu 

sendiri, sehingga dapat meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang.  

Dalam pembangunan IPAL Komunal diperlukan upaya pemberdayaan 

masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan 

kebijakan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat. 

Partisipasi masyarakat akan menjamin suatu perkembangan dan perubahan yang 

mana harus ditingkatkan dahulu kesadarannya. 

                                                           
35 Mundiatun dan Daryanto, Loc.Cit 
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2. Tahapan Pengolahan Air limbah pada IPAL Komunal 

Ada lima tahapan yang perlu dilalui dalam pengolahan air limbah yakni sebagai 

berikut : 

1. Air limbah dialirkan ke tempat instalasi. Dalam hal ini, terdapat alat yang 

disediakan sebuah ruang pengaliran agar air limbah masuk ke dalam tempat 

penyaringan dengan lancar.  

2. Air limbah akan mellaui proses pertama yaitu suatu wadah yang berisi air 

yang bercampur dengan pasir. Tujuannya untuk melakukan pengendapan 

artikel-partikel kotor yang ada di air limbah tersebut. Nantinya partikel-

partikel kotor tersebut diendapkan oleh butiran-butiran kecil karbon yang 

terselip di pasir sehingga mengikat partikel kotor dalam air limbah tersebut. 

3. Air limbah yang telah disaring melalui wadah penampungan pasir akan 

diteruskan ke wadah yang berisi batu kerikil. Fungsinya hampir sama pada 

wadah sebelunya di mana partikel-partikel yang tidak berhasil diendapkan 

oleh pasir akan diproses oleh wadah berisi kerikil.  

4. Air limbah akan menuju ke wadah berisi tanaman eceng gondok, ukuran 

wadah ini lebih besar daripada dua wadah sebelumnya karena dalam proses 

ini memerlukan banyak tanaman eceng gondok untuk menetralisasi air limbah 

yang berfungsi untuk menyaring dan memebrsihkan partikel air yang kotor 

karena tanaman ini mempunyai zat kimcia bersifat penyerap seperti ammonia 

dan fosfat 

5. Tahap terakhir yakni fase uji coba, yang mana wadah penampung ini berisi 

ikan untuk mengetahui seberapa bersihnya air limbah yang disaring. Dari 
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tahap tersebut dapat disimpulkan bahwa jika air tersebut hidup dalam proses 

penyaringan, maka air tersebut dapat dikatakan bersih, begitupun sebaliknya.  

3. Jenis Pengolahan IPAL Komunal

Terdapat dua jenis sistem pengolahan IPAL Komunal yakni : 

a. Sistem anaerobik

Sistem ini menggunakan mikroorganisme alami untuk menguraikannya

sehingga tidak terlalu mempermasalahkan teknologi. Aktivitas pengelolaan IPAL 

sebatas menjaga saluran pipa rumah tangga tetap lancar. Kemudian diadakan 

pembersihan pipa saluran untuk tetap menjaga kelancaran. Bila ada kerusakan pipa 

atau kebocoran, maka akan dilakukan pembenahan pipa.  

b. Sistem aerobik

Sistem ini menggunakan peralatan mekanikal seperti blower atau aerator pada

unit pengoahan dapat dikelola oleh operator yang terlatih. 


