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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari 

tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau  

bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Arus air di bagian 

hulu sungai (umumnya terletak di daerah pegunungan) biasanya lebih 

deras dibandingkan dengan arus sungai di bagian hilir. Aliran sungai seringkali 

berliku-liku karena terjadinya proses pengikisan dan pengendapan di sepanjang 

sungai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 

tentang Sungai, Pasal 1 butir (1) menyatakan : 

“Sungai adalah alur atau wadah air alami dan / atau buatan berupa jaringan 

pengaliran air beserta air di dalamnya,mulai dari hulu sampai muara, dengan 

dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan”. 

Kabupaten Malinau sendiri merupakan hulu dari sungai-sungai besar di 

bagian Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Kabupaten Malinau 

merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Pada awalnya, Malinau adalah 

sebuah kawasan pemukiman yang semula dihuni suku Tidung. Daerah ini selanjutnya 

menjadi kampung, berubah menjadi kecamatan dan kini Malinau menjadi ibukota 

Kabupaten.
1
 

                                                             
1 Malinau.go.id, Sejarah Malinau. Diakses dari malinau.go.id/page/sejarah-malinau/15, tanggal 27 
Januari 2019 pukul 22.26 WIB 
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Sungai bagi masyarakat Malinau masih memegang peranan yang cukup 

penting dalam berbagai segi kehidupan. Sungai tidak hanya semata-mata berfungsi 

sebagai mencukupi kebutuhan hidup, akan tetapi dimata masyarakat Malinau sungai 

memiliki fungsi yang beragam, mulai dari fungsi transportasi, hingga fungsi sosial 

dan ekonomi masyarakat. 

Terkait mengenai sungai itu sendiri tidak terlepas dari lingkungan yang 

bersih. Lingkungan bersih merupakan hal terpenting didalam kehidupan masyarakat 

untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran. Akan tetapi pencemaran 

pembuangan limbah baik industri, rumah sakit, limbah masyarakat tidak terelakkan 

yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan terutama di sepanjang sungai di 

Kabupaten Malinau. Air sungai Malinau yang sebelumnya menjadi sumber air baku 

dan kehidupan masyarakat Malinau, kini berubah menjadi warna coklat dalam kurang 

lebih sepuluh tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak pakai untuk 

kebutuhan sehari-hari. Akar permasalahan ini tidak lain dikarenakan proses 

industrialisasi tambang batubara yang ada di Kabupaten Malinau. 

Pertambangan sendiri merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat 

kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan perubahan alam pada 

lingkungannya.
2
Dengan membiarkan sungai Malinau dikotori limbah, selain 

mempengaruhi ekosistem, sosial serta kehidupan masyarakat maka juga akan 

meluaskan kerusakan dan pencemaran hingga ke wilayah lain di hilir. Pentingnya 

lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa 

                                                             
2 Pencemaran air dan tanah di kawasan pertambangan batubara di PT. Berau Coal, Kalimantan 
Timur, diakses melalui https://www.researchgate.net, tanggal 27 Januari 2019 pukul 22.58. 
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menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan 

tersebut. 
3
Aktivitas tambang yang ada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara 

sangatlah meresahkan warga. Dari empat perusahaan tambang yaitu BDMS, MA, 

KPUC, dan AMNK bukannya menguntungkan melainkan merugikan masyarakat 

Malinau dikarenakan perusahaan tambang tersebut membuang limbah yang ada ke 

sungai Malinau dan dimana sungai tersebut menjadi sumber air dari masyarakat.  

Sejak tahun 2010 lalu, untuk pertama kalinya tanggul kolam pengendapan 

limbah jebol dan mengontaminasi Sungai Malinau. Pada 2011 dan 2012 peristiwa 

yang sama kembali terulang dan menyebabkan Sungai Malinau dan Sungai Sesayap 

terkontaminasi limbah beracun. Puncak konflik akhirnya meningkat ketika tanggal 4 

Juli 2017 tanggul dari salah satu perusahaan tambang tersebut jebol dan mencemari 

sungai Malinau dan dilanjutkan lagi pada tanggal 20 september 2017 tanggul dari 

perusahaan tambang lainnya juga jebol. Kondisi ini sangat meresahkan, salah satu 

dampaknya PDAM di Malinau sempat tidak beroperasi karena tidak mampu 

mengolah air yang tercemar, sehingga berdampak pada distribusi air bersih 

masyarakat.Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Malinau 

diketahui bahwa pengelolaan limbah dari pabrik salah satunya tersebut dirasa kurang 

mendapatkan penanganan yang tepat.  

Mengacu pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) merupakan upaya 

sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

                                                             
3Daryanto et al, 2013, Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 32 
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pemanfatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam 

Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab X bagan 3 Pasal 69, mengenai 

larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi 

larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya, memasukkan 

limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara 

membakar, dan sebagainya.Dengan membiarkan sungai Malinau dikotori limbah, 

selain mempengaruhi ekosistem, sosial serta kehidupan masyarakat maka juga akan 

meluaskan kerusakan dan pencemaran hingga ke wilayah lain di hilir.Pentingnya 

lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa 

menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan 

tersebut.
4
 

Pada dasarnya 50 persen hutan di Kabupaten Malinau merupakan bagian dari 

Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan salah satu jantung Borneo. Atas 

dasar itu pula pada 5 Juli 2005 Kabupaten Malinau mendeklarasikan diri sebagai 

Kabupaten Konservasi. Maka dari itu, mengingat pentingnya Kabupaten Malinau dan 

Sungai Malinau sebagai penyangga keanekaragaman hayati di Kaltara. Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mencanangkan Program Prioritas yaitu 

“Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup” pada tahun 

2016 demi mendukungnya program konservasi dan menjaga lingkungan tersebut. Hal 

ini mengacu pada RPJMDDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-

2021sebagaimana menurut Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan 

                                                             
4Daryanto et al, 2013, Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 32 
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struktur birokrasi.
5
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya.Rangkaian implementasi kebijakan dapat 

diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. 

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka dari itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang berjudul 

“Implementasi Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup Dalam Normalisasi Sungai Malinau Dari Limbah Batubara” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. “Bagaimana implementasi program pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup dalam normalisasi sungai malinau dari 

limbah batubara?” 

2. “Apa saja unsur-unsur dalam implementasi program pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam normalisasi 

sungai malinau dari limbah batubara?” 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan : 

                                                             
5 AG. Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Pustaka Pelajar hlm 90-92 
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1. “Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam normalisasi 

sungai malinau dari limbah batubara”. 

2. “Mengetahui apa saja unsur-unsur dalam implementasi program 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam 

normalisasi sungai malinau dari limbah batubara” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoristis 

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan 

pengetahuan. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi kinerja bagi 

Dinas / Instansi terkait.  

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat serta perusahaan 

guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang 

bersih. 

1.5 Definisi Konseptual 

Dalam penelitian ini untuk tidak timbul kesalahan dalam penafsiran pada 

penelitian ini perlu adanya penjelasan tentang konsep yang digunakan dan yang 

penting adalah sebagai berikut : 
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1.5.1 Implementasi 

Implementasi Menurut Guntur, implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi 

yang efektif.
6
Grindle menyatakan tugas implementasi adalah membentuk 

suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan 

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
7
 Serta menurut Nurdin 

Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
8
 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksakan atau 

menerapkan suatu kebijakan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang 

jelas dan memiliki tujuan yang jelas pula kepada masyarakat sehingga 

kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang diharapkan. 

1.5.2 Normalisasi Sungai 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata normalisasi sungai 

memiliki arti sebuah tindakan menjadikan sungai seperti keadaan normal atau 

biasa kembali. Tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan 

sebagainya yang biasa atau yang normal. 

                                                             
6 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,Balai Pustaka, Jakarta, 2004 hal 39 
7 Winarno, Pengertian Implementasi, 2007 hal.146 
8 Nurdin Usman, Konteks Implementasi berbasis kurikulum, Grasindo, Jakarta. 2002, hal. 70 
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Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa normalisasi 

sungai adalah sebuah tindakan dalam pengembalian kondisi sungai terhadap 

satu hal ke bentuk atau keadaan yang semula. 

15.3 Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang 

senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari 

suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena adanya  

pencemaran. Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian 

pengotoran (contamination), pemburukan (deterioration). Pengotoran dan 

pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan 

apayang dikotori atau diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan 

setiap sasaran yang dikotorinya. 

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi 

dalam bentuk:
9
 

1. Kerugian ekonomi dan sosial, 

2. Gangguan sanitasi 

Sementara itu, menurut golongannya pencemaran dibagi atas:
10

 

a. Kronis  : Dimana kerusakan terjadi secara progresif 

tetapi lambat. 

                                                             
9R.T.M Sutamirardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, 
Bogor, 1978, hlm. 3. 
10Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 99. 
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b. Kejutan (akut) : Kerusakan mendadak dan berat biasanya 

timbul dari kecelakaan. 

c. Berbahaya  : Dengan kerugian biologis berat dan ada radio 

aktivitas terjadi secara genetis. 

d. Katastrofis  : Dalam hal ini kematian organisme hidup 

banyak dan mungkin organisme itu menjadi punah. 

Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

menyatakan: “Pencemaran lingkungngan hidup adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telat ditetapkan” 

Menurut R.T.M Sutamihardja, menyatakan: “Pencemaran lingkungan 

adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil aktivitas manusia 

ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap 

lingkungan itu”
11

 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

pencemaran lingkungan adalah proses perubahan ekosistem baik secara fisik, 

kimia, atau perilaku biologis yang bisa mengganggu kehidupan manusia 

                                                             
11RTM. Sutamihardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan ,Sekolah Pasca Sarjana, 
IPB Bogor, 1978, hlm. 1 
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karena dinilai dapat merusak sumberdaya yang ada di alam yang ada di bumi, 

bahkan keadaan ini dapat menyebabkan bencana alam. 

1.5.4  Limbah Batubara 

Berdasarkan Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: 

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.” 

Berdasarkan Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: 

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 

energy dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan 

hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”. 

Menurut Metcalf dan Eddy, menyatakan: “Air limbah (waste water) 

ialah kombinasi dari cairan dan sampah-sampah (air yang berasal daerah 

permukiman, perkantoran dan industri) bersama-sama dengan air tanah, air 

pemukiman dan air hujan yang mungkin ada”
12

 

Sedangkan air limbah usaha dan atau kegiatan pertambangan batubara 

adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan batubara yang meliputi 

penggalian, pengangkutan dan penimbunan baik pada tambang terbuka 

maupun tambang bawah tanah. Baku mutu air limbah batubara adalah ukuran 

                                                             
12MetCalf & Eddy, Wastewater Engineering : Treatment, Disposal and Reuse, 4th ed., 
McGraw Hill Book Co., New York, 2003 
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batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemaran yang 

ditenggang keberadaanya dalam air limbah batubara yang akan dibuang atau 

dilepas ke air permukaan. Parameter yang dimonitoring pada air limbah 

kegiatan penambangan batubara adalah TSS, total Fe dan total Mn 

(KepMenLH no. 113/2003).
13

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variable yang 

diobservasi dapat diukur. Definisi operasional sendiri mempunyai tujuan untuk 

diamati, dimana berkaitan dengan kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam 

memperoleh data atau indicator yang menunjukkan konsep yang dimaksud. Dalam 

setiap usulan laporan penelitian apapun format yang dipakai perlu penegasan 

pengertian yang bersifat operasional dari setiap istilah atau konsep yang terdapat 

dalam setiap penelitian, rumusan masalah penelitian, atau tujuan penelitian. Definisi 

operasional yang dimaksudkan disini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel 

penelitian kedalam bentuk yang bersifat operasional yang menyangkut dimensi-

dimensi maupun populasi dari keseluruhan obyek penelitian. Dengan demikian 

definisi operasional merupakan penetapan dari indikator yang akan dipelajari, diteliti 

dan dianalisis, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas. Adapun 

variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                             
13 Nugeraha, Sumiyati, Samudro. Pengolahan Air Limbah Kegiatan Penambangan Batubara 
Menggunakan Biokoagalun, Undip. Hal. 57 
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1. Implementasi program pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup dalam normalisasi sungai malinau dari limbah batubara: 

a. Komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan para pelaksana 

program. 

b. Fasilitas yang disiapkan / digunakan dalam program normalisasi 

sungai. 

c. Sikap / tindakan Dinas Lingkungan Hidup dalam permasalahan 

pencemaran limbah batubara. 

2. Unsur-unsur dalam implementasi program pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup dalam normalisasi sungai malinau dari 

limbah batubara: 

a. Pengaruh kualitas air sungai Malinau bagi kehidupan masyarakat 

sekitar. 

b. Pembentukan tim pengawas pos pantau oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Malinau 

c. Intensitas proteksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 

dalam pengawasan dan pengendalian kualitas air sungai Malinau. 

d. Kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Malinau dalam melaksanakan program pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup dalam normalisasi sungai Malinau dari 

limbah batubara. 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka 

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Deskriptif 

merupakan metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara 

terperinci fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif juga dapat 

diidentikkan sebagai penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan 

suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga 

bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Kualitatif 

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 

yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang 

nyata, teliti dan dipelajari sebagai suasana yang utuh, jadi penelitian deskriptif 

kualitatif studi kasusnya mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan 

pendalaman mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi 

menurut apa adanya di lapangan studinya.
14

 

1.7.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang diminta keterangan dan 

informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling yang didasarkan 

pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. 

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data 

                                                             
14Sutopo, Habertus. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. UNS Press. Surakarta. Hal 110-112 
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dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling mengetahui 

tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneli menjelajahi 

obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti.
15

 Adapun yang menjadi subyek 

penelitian ini adalah : 

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. 

2. Pejabat / Staf / Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Malinau yang menangani langsung mengenai program 

pengendalian pencemaran dan kerusakaan lingkungan hidup dalam 

normalisasi Sungai Malinau. 

3. Masyarakat-masyarakat bantaran sungai Malinau / Masyarakat 

yang merasakan dampak limbah batubara. 

1.7.3 Sumber Data 

Data penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder 

yang diambil dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan historis yang telah disusun dalam arsip yang 

dipublikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan. 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau 

                                                             
15 Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hlm. 96. 
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kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan 

hasil pengujian.  

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data adalah : 

1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara) namun 

juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang 

terjadi (situasi, kondisi). Pada observasi penulis mengadakan 

pengamatan langsung dilapangan dengan mengamati aktifitas 

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan progam. Observasi 

ini dilakukan untuk mengetahui dan mengamati kehidupan dilokasi 

penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksut tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(Interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
16

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

                                                             
16Lexy J. Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal 135 
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diskontruksi makna dalam suatu topik tertentu.
17

 Pada wawancara 

penulis mengadakan tanya jawab dengan informan untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan untuk tujuan penelitian. 

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam 

(teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara 

intensif dengan suatu tujuan tertentu) dengan informan untuk 

menggali informasi-informasi penting dan tajam seputar tema 

penelitian 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, 

biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi 

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

1.7.5 Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. 

1.7.6 Teknik Analisa Data 

                                                             
17Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal 82 
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Dalam teknik analisis dan pengolahan data yang dilakukan meliputi 

mereduksi data, menyajikan data, display data, serta menarik kesimpulan dan 

melaksanakan verifikasi. Pengolahandata dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah 

berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan 

rangkuman yang inti, proses dengan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga 

sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya 

dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dikategorisasikan pada langkah 

berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap 

akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan 

lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan 

lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan 

gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan 

kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali. 

2. Display Data 

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil 

penelitian, baik yang berbentuk matrik atau pengolongan, dari 

hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat 
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menarik kesimpulan data memverifikasikan sehingga menjadi 

kebermaknaan data. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi 

berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan 

sepanjang penelitian berlangsungdan melaksanakan diskusi dengan 

subyek penelitian. Dapat juga membentuk kelompok-kelompok 

diskusi dengan teman sejawat dan pihak-pihak lain yang dianggap 

memahami permasalahan penelitian. 

 

 


