
Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015 

 

218 

 

Implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal: 

Model Tata Kelola Lingkungan Deliberatif 

Dalam Good Environmental Governance Di Kota Blitar 

 

Binti Azizatun Nafi’ah 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga 

 

ABSTRACT 

 
 Program Wastewater Treatment Plant (WWTP) has been utilized by community since 2003, especially in densely 

populated areas, which until now has reached 50 WWTP are scattered in Blitar. Program WWTP for household become an 

important role because of the communal waste water processing. Utilization jointly raises deliberative process in any 

decision related to the WWTP. In this case, the government and private support programs. This research examines the 

implementation of the WWTP Domestic Communal through deliberative model of environmental governance as a reflection 

of good environmental governance in Blitar. This study used a qualitative approach with the method of determining the 

informant is purposive and snowball technique. Data collection techniques used by researchers is the in-depth interviews, 

observation, and documentation, to determine the validity of the data using triangulation. While the analysis of data using 

qualitative data analysis techniques. The results research is the implementation of a WWTP communal domestic in Blitar 

indicate a deliberative process that is rooted in the values of environmental governance is awareness, empowerment, 

coordination, and enforcement  with the support and integration of government, private, and community. Implementation of 

environmental governance in the target group (community development) through the process of deliberation and 

empowerment stalled in the planning and implementation stages of development. Community participation is less applied in 

the management and maintenance stages, so that the sustainability of domestic WWTP communal program in Blitar 

experiencing a number of problems. 
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PENDAHULUAN 

Air limbah menjadi persoalan kontemporer seiring 

kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Setiap 

rumah tangga yang tinggal di perkotaan pastilah 

membutuhkan tempat pembuangan air limbah. Sebagian 

besar rumahtangga membuang air limbah di sungai, got, 

selokan, atau badan air lainnya. Air limbah mengandung 

senyawa-senyawa polutan yang dapat merusak ekosistem 

air. Air limbah bila tidak dikelola secara baik akan dapat 

menimbulkan gangguan, baik terhadap lingkungan 

maupun terhadap kehidupan yang ada (Sugiarto, 2008). 

Gangguan akibat adanya air limbah yaitu gangguan 

kesehatan dan gangguan kualitas lingkungan. Air limbah 

mengandung bibit penyakit yang dapat menimbulkan 

penyakit bawaan air. Selain itu di dalam air limbah juga 

terdapat zat-zat berbahaya dan beracun yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi makhluk hidup 

yang mengkonsumsinya. Adakalanya, air limbah yang 

tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi sarang 

vektor penyakit (misalnya nyamuk, lalat, kecoa, dan lain-

lain). Gangguan kesehatan seperti ini banyak ditemui di 

Indonesia. Terlebih Indonesia termasuk salah satu negara 

yang memiliki sistem jaringan air limbah (sewerage) 

terendah di Asia, kurang dari 10 kota di Indonesia yang 

memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat 

pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah 

populasi (http//:ppsp.nawasis.info). Akses sanitasi layak 

belum dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Di 

Provinsi Jawa Timur, akses sanitasi layak sebesar 62,9% 

lebih rendah dibandingkan Provinsi tetangga seperti DIY 

Yogyakarta, Bali, dan Jawa Tengah 

Salah satu kota di Jawa Timur, telah 

memanfaatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

bersifat komunal terutama dikawasan padat penduduk. 

Kota  Blitar lebih terfokus pada pengelolaan air limbah 

domestik komunal karena kepadatan kota semakin 

meningkat setiap tahunnya. Air kakus untuk kebanyakan 

rumah di Indonesia biasanya ditangani dengan 

menggunakan unit-unit setempat (onsite unit) seperti 

septic tank. Layanan demikian biasanya dikembangkan 

dan dioperasikan sendiri oleh pemilik rumah (self-

service). Walau demikian,  pemerintah atau pihak lain 

perlu menyiapkan layanan penyedotan lumpur tinja dan 

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Air kakus 

juga dapat ditangani secara kolektif dengan menggunakan 
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layanan sewerage system. Dari tiap rumah, air kakus 

dialirkan oleh pipa pengumpul menuju ke suatu unit 

pengolahan air limbah. Sewerage system dapat 

dikembangkan untuk kawasan permukiman padat. 

Keberlanjutan program pembangunan IPAL 

memiliki kendala. Dalam proses pemeliharaannya, IPAL 

sering rusak karena masyarakat tidak mampu untuk 

mengoperasikannya. Bila mengalami kerusakan, proses 

penjernihan air akan terhambat dan menjadi berbau. 

Kurangnya skill masyarakat dalam mengoperasikan IPAL 

menjadikan pembangunan ini kurang dimaksimalkan 

dalam pemanfaatannya. 

IPAL menjadi tumpuan penting dalam mengolah 

air limbah sebelum dialirkan ke badan air (sungai, got, 

dan lainnya). Sinergisitas masyarakat menjadi modal 

utama dalam pemeliharaan IPAL. Seluruh masyarakat 

yang menggunakan IPAL menjaga air limbah yang 

dialirkan ke IPAL tidak mengandung sampah. Hal yang 

sering terjadi pada masyarakat Kota yaitu membuang 

sampah ke air limbah. Kotoran inilah yang sering 

membuat rusak mesin IPAL. Kendala ini menunjukkan 

adanya lemahnya proses deliberatif pada prodram IPAL. 

Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini 

memfokuskan pada proses deliberatif yang melibatkan 

banyak stakeholder dalam implementasi IPAL Domestik 

Komunal di Kota Blitar. Tidak dipungkiri bahwa 

kebijakan sanitasi berasaskan partisipasi masyarakat. 

Tidak hanya masyarakat sebagai subyek pembangunan, 

pemerintah ikut aktif dalam mendorong pembangunan 

sanitasi sebagai cerminan pelaksanaan good 

environmental governance. Namun demikian, dalam 

pengimplementasiannya masih terdapat kendala. Maka 

dari itu, penelitian ini memfokuskan pada implementasi 

IPAL Domestik Komunal di Kota Blitar dalam rangka 

mencerminkan pelaksanaan good environmental 

governance melalui model tata kelola lingkungan 

deliberatif. 

 

Kebijakan Publik  

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 

19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is 

whatever government choose to do or not to do” 

(apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau 

untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa 

kebijakan publik adalah mengenai perwujudan 

“tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan 

pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping  itu 

pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga 

merupakankebijakan publik karena mempunyai pengaruh 

(dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk 

melakukan sesuatu. 

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan 

kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh 

pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah 

publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano 

sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang 

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan 

yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada 

untuk memecahkan masalah-masalah publik atau 

pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan 

publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan 

secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan 

kelompok yang kurang beruntung dalam  masyarakat 

agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan secara luas. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 

memecahkan masalah-masalah publik atau demi 

kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu 

biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau 

peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah 

sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. 

 

Kebijakan Deliberatif 

Demokrasi deliberatif memberikan ruang publik 

yang luas untuk masyarakat ikut menyampaikan 

pendapat, maksud, kritik, dan harapan. Menurut 

Hardiman (2004:18) arti deliberatif itu berasal dari kata 

deliberatio yang artinya “konsultasi”, “menimbang-

nimbang” atau “musyawarah”. Lebih lanjut, penjelasan 

deliberatif yang dikutip dari Hardiman (2004:18) adalah 

sebagai berikut. 

Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses 

pemberian alasan atas suatu kandidat 

kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat 

konsultasi publik atau lewat – dalam 

kosakata teoretis Habermas – “diskursus 

publik”. Demokrasi deliberatif ingin 

meningkatkan intensitas partisipasi warga 

negara dalam pembentukan aspirasi dan 

opini (oefentlicher Meinungs-und 

Willensbildungsprozess) agar kebijakan-

kebijakan dan undang-undang yang 

dihasilkan oleh pihak yang memerintah 

semakin mendekati harapan pihak yang 

diperintah. 

Dengan demikian model “musyawarah” ini berbeda 

dengan model teknokratik karena peran analis kebijakan 

“hanya” sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan 

sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri 

(Mardiyanta, 2011). Masyarakat menimbang-nimbang 

argumen mereka sendiri kemudian menyatakannya 

didalam forum. Dalam hal ini administrasi publik lebih 

banyak berperan sebagai fasilitator. 
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Implementasi Kebijakan Publik 

Kebijakan-kebijakan yang merujuk kelompok 

sasaran secara langsung sebagai target perubahan, 

menggunakan pendekatan bottom-up karena memberikan 

keleluasaan (diskresi) pada implementor untuk 

menyesuaikan cara pengimplementasian sesuai dengan 

kondisi, situasi dan kepentingan kelompok sasaran yang 

dihadapi, yang tidak diperhitungkan atau seringkali 

dipandang seragam oleh kebijakan-kebijakan yang 

bersifat top-down. Kebijakan-kebijakan bottom-up 

misalnya kebijakan yang bertujuan memberikan layanan 

kesehatan, pendidikan, peningkatan perekonomian di 

pedesaan, dan lain sebagainya. Kebijakan ini 

mengharuskan implementor lapis terbawah berhadapan 

langsung dengan kelompok sasarannya.  

Pada penelitian ini yaitu program IPAL domestik 

komunal menggunakan perpaduan konsep top-down dan 

bottom-up. Konsep top-down terlihat pada penentuan 

program yang akan dilakukan namun terdapat dua pilihan 

didalamnya. Sedangkan konsep bottom-up terlihat pada 

perencaan, pengorganisasian, pembangunan, pengelolaan, 

dan pemeliharaan IPAL. Penelitian ini menekan fokus 

pada sisi bottom-up dimana lingkup penelitian pada saat 

implementasi program setelah perencanaan disepakati 

oleh masyarakat. Penelitian ini merujuk pada teori 

implementasi David C. Korten. 

Model Community David C.Korten  melihat 

implementasi kebijakan lebih sebagai cara untuk 

mendeliverykan layanan-layanan pemerintah pada 

masyarakat. Dalam model ini proses implementasi 

dipandang sebagai proses belajar sosial yang bersifat 

kolaboratif antara birokrasi di tingkat lokal dengan 

kelompok sasaran atau komunitas, dengan tujuan agar 

komunitas mampu menolong dirinya sendiri dan 

mencapai self-sustaining capacity. Konsep ini 

pertamakali digagas oleh David C. Korten yang ia sebut 

sebagai People-Centered Development, yang ide 

dasarnya adalah penempatan masyarakat sebagai fokus 

utama sekaligus pelaku utama pembangunan, bukan 

sekedar pemaksimum manfaat. Sementara peran 

pemerintah bukan lagi semata sebagai penyedia manfaat 

(dan layanan) namun  lebih pada enabler/fasilitator yang 

memungkinkan tumbuhnya prakarsa dan kemandirian 

masyarakat. 

Model ini memakai pendekatan proses 

pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian 

implementasi program. Model Kesesuaian Implementasi 

Program Korten menggambarkan model ini berintikan 

tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu 

program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok 

sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu 

program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat 

kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. 

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, 

yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh 

program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok 

sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program 

dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara 

tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan 

organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok 

pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian 

antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat 

memperoleh output program dengan apa yang dapat 

dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib 

dan Antonius Tarigan, 2000: 12). 

 

Tata Lingkungan Yang Baik (Good Environmental 

Governance) 

Purwo Santoso (2008) dalam makalahnya yang 

berjudul “Environmental Governance: Filosofi Alternatif 

Untuk Berdamai dengan Lingkungan Hidup”, 

menawarkan konsep governance untuk digunakan 

sebagai kerangka pikir baru dalam upaya pelestarian 

lingkungan hidup. Penggunaan konsep governance ini 

mengajak kita untuk mengedepankan pola interaksi 

pihak-pihak yang berkepentingan, bukan hanya efisiensi 

atau efektifitas kerjanya saja seperti yang ada dalam 

konsep manajemen. Seperti yang dijelaskan Huong 

(2010): 

“Good environmental governance takes 

into account the role of all actors that 

impact the environment. From governments 

to NGOs, the private sector and civil 

society, cooperation is critical to achieving 

effective governance that can help us move 

towards a more sustainable future.” 

Tata kelola lingkungan yang baik 

memperhitungkan peran semua aktor yang 

keterlibatannya berdampak pada lingkungan. Aktor 

tersebut meliputi pemerintah LSM, sektor swasta dan 

masyarakat sipil yang bekerjasama untuk mencapai 

pemerintahan yang efektif menuju masa depan yang lebih 

berkelanjutan. 

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good 

environmental governance memberikan makna bahwa 

pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya 

alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa 

dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan.   

Kebijakan publik bidang lingkungan hidup efektif 

bila pemerintah dan masyarakat memperhatikan 

keberlangsungan lingkungan. Menurut Asia-Pasific 

Faorum for Environment and Development (APFED), 

kriteria efektif Environmental governance adalah 

awareness, empowerment, coordination, dan 

enforcement.  
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Sumber: APFED, 2009 

Gambar 1. Effective Environmental Governance 

 

Kebijakan dalam sanitasi dapat diimplementasi 

dengan sukses. Kebijakan tersebut dipengaruhi pertama 

awareness (kesadaran/kepedulian). Hal-hal yang 

diperhatikan yaitu asesmen secara kontektual sebelum 

membuat keputusan, sosialisasi untuk memiliki rasa 

kemepemilikan dan tanggungjawab, dan meningkatkan 

transparansi dan akses informasi IPAL terhadap 

masyarakat pemanfaat. 

Kedua, empowerment (pemberdayaan). Kebijakan 

sanitasi terintegrasi dalam prespektif  pro-poor dan 

menciptakan peluang dalam meningkatkan pendapatan. 

Kriteria ini dimaksudkan untuk melihat apakah kebijakan 

sanitasi Kota Blitar mengakui aspek pemberdayaan 

masyarakat (people’s empowerment) melalui berbagai 

peluang agar masyarakat dapat terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan, tersedianya akses publik 

terhadap informasi agar publik dapat berpartisipasi secara 

efektif, dan hak masyarakat (khususnya masyarakat yang 

selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya 

alam dan ekosistemnya) untuk mendapatkan prioritas 

menikmati dan mendapatkan manfaat dari sumber daya 

alam tersebut. Peran aktif masyarakat disini diwujudkan 

dengan pengelolaan anggaran oleh masyarakat untuk 

kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama. 

Ketiga, coordination (koordinasi). Meningkatkan 

networking dan partnership. Koordinasi yang baik 

mencerminkan setiap anggota memahami tujuan kegiatan 

yang sedang dilakukan. Pemahaman tentang apa yang 

sedang dilakukan, maka ada sosialisasi, rapat internal 

organisasi pelaksana, dan rapat warga. 

Keempat, enforcement (kepatuhan). Memastikan 

terdapat aturan-aturan yang telah disepakati. Daya 

penegakan (Enforceability) ditentukan oleh (a) 

ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera 

(deterrent effect); (b) ketersediaan 3 (tiga) jenis sarana 

sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan 

perdata; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan 

masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap 

pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami masyarakat; 

(d) ketersediaan mekanisme pengawasan penataan 

terhadap persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan 

institusi dan aparat khusus yang melakukan pengawasan 

penaatan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan 

pengadilan. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan 

penelitian, maka metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini 

lebih berdasarkan atas fenomena sosial yang muncul dan 

penggunaan kerangka pemikiran induktif guna 

melakukan pengamatan dan menarik kesimpulan. 

Penelitian berkaitan dengan implementasi program IPAL 

komunal dalam perspektif deliberatif di Kota Blitar, 

mengarahkan pada aktivitas sosial membutuhkan 

pemahaman sendiri dari peneliti dalam membaca gejala 

yang terjadi dan mengolah informasi atau data yang 

diperoleh dari informan. Maka dari itu digunakan 

pendekatan kualitatif yang sifatnya interpretatif. 

Pemilihan lokasi penelitian disesuaikan dengan 

tujuan dan permasalahan penelitian (Satori, 2010:56). 

Penelitian ini mengambil beberapa lokasi yang dianggap 

relevan untuk mendukung fenomena sosial yang akan 

diteliti. Penelitian ini melibatkan Pokja Sanitasi, 

masyarakat pemanfaat, pengelola IPAL, dan KSM 

sebagai organisasi pelaksana IPAL domestik komunal. 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini 

dengan purposive . Teknik ini mempertimbangkan-

mempertimbangkan ketepatan dan kecukupan informasi 

yang didapatkan dari informan. Informan yang ditunjuk 

peneliti dianggap mengetahui dan paham benar tentang 

apa yang sedang diteliti.  

Sedangkan dalam mengumpulkan data-data 

menggunakan teknik wawancara mendalam, 

dokumentasi, dan observasi. Pemeriksaaan keabsahan 

data pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfatkan sesuatu yang lain. Melalui triangulasi, 

peneliti melakukan re-check terhadap temuan-temuan 

data, dengan membandingkannya dengan berbagai 

sumber, metode, ataupun teori (Sugiyono, 2014:439). 

Data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

melalui proses wawancara, observasi, maupun studi 

domentasi di lokasi penelitian kemudian disajikan dan 

dianalisa. 

Analisis data terdiri dari alur kegiatan yang saling 

menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data. Tahapan analisis data adalah reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 

Matthew B., and A. Michael Huberman, 2009:20). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Program IPAL Domestik Komunal 

Kota Blitar telah berkomitmen sejak tahun 2003 

menyelenggarakan IPAL Komunal. Kota Blitar pada 

tahun tersebut mau menjadi uji coba program IPAL 
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Komunal beserta enam kota lainnya di Indonesia. 

Komitmen tersebut terus ditunjukkan hingga saat ini 

IPAL yang berdiri berjumlah 50 IPAL Domestik 

Komunal. 

Implementasi tersebut karena adanya kebutuhan 

tempat pembuangan air limbah domestik. Air limbah 

mengandung senyawa aktif polutan yang dapat meracuni, 

mematikan, ekosistem air bila dibuang ke badan air. Air 

yang tercemar tidak dapat digunakan untuk keperluan 

manusia, bahkan tidak untuk pengairan sawah.  

Pada awalnya sanitasi diterima di Kota Blitar, 

pada saat itu ada data yang masuk mengenai tingginya 

angka penyakit muntaber dan diare, terutama di 

kelurahan Sukorejo, Turi, Pekunden, juga Kauman. 

Setelah diselidiki, ternyata banyak rumah yang belum 

memiliki jamban keluarga, sehingga mereka buang air 

besar ke sungai atau tempat lainnya yang tidak higienis. 

Setelah sanimas berjalan, kebutuhan pada saat ini yaitu 

adanya buangan air limbah.  

Sanitasi urusan kita bersama. Itulah motto sanitasi 

di Blitar. Program IPAL telah memenuhi 50 titik tersebar 

di seluruh Kota Blitar hingga tahun 2014. Namun 

kebanyakan pembangunan IPAL berada di pusat Kota 

Blitar, tepatnya di Kecamatan Sukorejo, kemudian 

disusul kecamatan Kepanjenkidul dan kecamatan 

Sananwetan. Kecamatan Sukorejo menjadi wilayan 

berisiko tinggi. Kecamatan Sukorejo merupakan 

kecamatan dengan sebaran rumah tertinggi. 

Capaian hasil pembangunan IPAL Komunal yaitu 

telah mengalami kemajuan yang signifikan, antara lain 

sampai dengan  tahun 2012  ada 34 IPAL Komunal yang 

telah terbangun dimana 99% direncanakan dan dibangun 

oleh masyarakat. Masyarakat merencanakan dengan 

didampingi fasilitator kemudian ikut dalam pembangunan 

IPAL Komunal. Tidak hanya berhenti pada pembangunan 

fisik, pengelolaan dan pemeliharaan juga dilakukan. 

Namun pelaksanaannya ada yang berhenti. 

Capaian lainnya yaitu Badan Lingkungan Hidup 

mulai tahun 2012 telah melakukan uji sampel effluent 

IPAL yang merupakan monitoring pencemaran, dan 

hasilnya telah memenuhi syarat baku mutu air limbah.  

Tabel 1. Uji Baku Mutu Air Limbah KSM 

Khumba Shita 

Parameter Satuan Hasill 

Standar 

Baku 

Mutu 

pH  7,6 6-9 

BOD mg/l 13,5 100 

TSS mg/l 12,4 100 

Minyak 

dan Lemak  
mg/l 2 10 

Sumber: Portofolio Pengelolaan Sanimas KSM Khumba 

Shita 

Dari hasil pengamatan Dinas Kesehatan, jumlah 

warga yang BABS berkurang didukung dengan adanya 

data peningkatan jumlah akses ke jamban sehat, sebagai 

berikut. 

Tabel 2. Jumlah Akses Jamban Sehat 

Tahu

n 

Akses 

Jamban 

Sehat (jiwa) 

Jumlah 

pendudu

k 

Persentase 

akses jamban 

sehat 

2010 107778 140574 76,7 

2011 115067 143218 80,3 

2012 121262 145300 83,5 

Sumber: Dinas Kesehatan 

Adanya pembangunan IPAL Domestik Komunal, 

Jamban, TPA, Drainase, dan Sambungan Rumah  (SR) 

membentuk pola hidup sehat dan bersih sehingga 

menurunkan angka pasien terkena penyakit. Implikasi 

nyatanya adalah berkurangnya kunjungan masyarakat ke 

puskesmas. 
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Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2014 

Gambar Kunjungan pasien di Puskesmas Tahun 2011-

2013 

Grafik diatas menunjukkan kunjungan pasien 

puskesmas di tiga kecamatan (grafik kiri) dan kunjungan 

seluruh pasien ke puskesmas di Kota Blitar. Kecamatan 

sananwetan dan kecamatan kepanjenkidul mengalami 

penurunan kunjungan sejak tahun 2011. Kecamatan turun 

sebesar 5,7% tahun 2013 dan kecamatan Kepanjenkidul 

turun 1,03% di tahun 2013. Namun kecamatan Sukorejo 

naik 13% di tahun 2013. Kenaikan signifikan dari 

kecamatan Sukorejo mengidintifikasi adanya penyakit di 
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Sukorejo. Penyakit yang berkaitan dengan sanitasi sektor 

Air limbah yaitu Demam Berdarah dan Diare. 

Penyakit Demam berdarah dan diare 

mempresentasikan kondisi lingkungan sekitarnya. Untuk 

penyakit demam berdarah melonjak signifikan, 

sedangkan penyakit diare menurun. Berikut data pasien 

demam berdarah dan diare Kota Blitar. 

  

2011 2012 2013

9
41

77

Pasien DB

 
Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2014 

Gambar 4. Pasien DB Tahun 2011-2013 

 
Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2014 

Gambar 4. Pasien Diare Tahun 2011-2013 

Berdasarkan data diatas, Pasien Demam berdarah 

mengalami peningkatan dari 41 pasien menjadi 77 pasien 

di tahun 2013. Hal ini menunjukkan kebersihan 

lingkungan terjaga. Virus demam berdarah dengue masuk 

ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes 

Aegypti betina dewasa. Nyamuk Aedes aegypti 

meletakkan telur-telurnya satu per satu pada permukaan 

air, biasanya pada tepi air di tempat-tempat penampungan 

air bersih. Maka adanya IPAL komunal menghasilkan air 

bersih yang dibuang ke sungai menjadikan tempat 

perkembangbiakan nyamuk ini subur. Ini adalah 

implikasi nyata yang terjadi disamping memberikan  

dampak positif yaitu menurunnya angka diare. 

Implementasi IPAL dengan Model Tata Kelola 

Lingkungan Deliberatif 
Tata kelola lingkungan menjadi urusan negara, 

masyarakat, dan swasta. Penyelenggaraan lingkungan 

yang baik diperlukan untuk menjaga kelestarian dan 

memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi 

depan. Pada program IPAL domestik komunal, tata 

kelola lingkungan yang banyak melibatkan stakeholder 

terutama melibatkan masyarakat, menggunakan 

pendekatan deliberatif dalam memutuskan keputusan 

bersama terkait perencanaan program dan pelaksanaan 

program. Berikut implementasi program IPAL melalui 

tata kelola lingkungan deliberatif sebagai cerminan 

pelaksanaan good environmental governance. 

Awarness 

Organisasi pelaksana  program pengolahan air 

limbah di tingkat kota adalah pokja sanitasi dan KSM. Di 

Kota Blitar, pokja sanitasi telah terbentuk sejak tahun 

2008. Pokja sanitasi melibatkan SKPD terkait, meliputi 

Dinas PU, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup; 

unsur masyarakat; dan unsur media. Stakeholder inilah 

yang memiliki peran besar dalam implementasi program 

IPAL komunal. Keberhasilan implementasi program 

ditunjukkan adanya sikap peduli. Sikap peduli ini dapat 

ditandai dengan asesmen masalah bersama dalam ruang 

publik, tumbuhnya rasa memiliki dan responsivitas 

masyarakat tinggi terhadap permasalahan program, serta 

transparansi dan akuntabilitas akses informasi bagi 

seluruh pihak terkait. 

Implementasi program pada saat perencanaan 

program dilakukan dengan rapat sosialisasi dan rembug 

desa. Pada saat rembug desa tahapan awal, diperlukan 

beberapa kali pertemuan untuk memutuskan mengajukan 

proposal atau tidak. Rembug desa merupakan acara 

berkumpulnya warga di suatu tempat (di salah satu rumah 

penduduk, atau di kelurahan) untuk bermusyawarah 

memutuskan keputusan atas masalah bersama dengan 

cara bermusyawarah mencapai mufakat. Pertemuan 

warga calon penerima ini dihadiri oleh pendamping 

Dinas PU. Pertemuan pertama tahapan pembukaan 

pemikiran warga tentang IPAL Komunal, memberi 

pengertian pentingnya IPAL komunal. Pada tahap ini 

masyarakat dapat berpendapat. Dari seluruh warga yang 

hadir (antara 60-80 warga) terdapat 5-10 orang yang tidak 

setuju. Tarik ulur tentang rencana pelaksanaan IPAL 

terjadi. 

Masalah dalam pertemuan awal yang terjadi 

biasanya adalah penolakan masyarakat terhadap 

pembangunan IPAL komunal di wilayahnya. Penolakan 

ini berlandaskan kekhawatiran-kekhawatiran akan bau 

tidak sedap, kebocoran, dan teknis lainya. Masyarakat 

masih berpikiran tradisional, belum mendapatkan 

pengetahuan bahwa IPAL didesain aman dan tidak 

berbau. Selain kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, 

terdapat masyarakat yang keras kepala menolak tanpa 

adanya alasan yang kuat. Argumen-argumen antara 

penolakan dan penjelasan  terjadi silih berganti. Tidak 

jarang pertemuan-pertemuan awal ditutup dengan tanpa 

hasil kesepakatan. Walaupun penolakan IPAL rata-rata 5-

15% dari jumlah yang hadir, namun keberadaan 

penolakan calon penerima ini sangat berpengaruh dan 

tidak dapat diabaikan oleh organisasi pelaksana. 

Dinas PU pada saat rembug warga tersebut hanya 

menjelaskan bangunan IPAL, memberikan masukan-

masukan pengetahuan tentang bangunan IPAL dan 

aplikasinya. Dalam hal ini PU tidak ikut campur dalam 
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mensuggesti masyarakat agar mau menerima. Peran 

leader dari masyarakat setempat menjadi nampak. Leader 

yang dimaksud dapat ketua RT/RW, kelurahan, tokoh 

masyarakat setempat, ataupun orang yang peduli dengan 

program sosial. Orang inilah yang kemudian secara 

alamiah ditunjuk oleh masyarakat untuk memimpin 

jalannya rembug warga. Berikut pengakuan Imam 

Muslih, Ketua KSM Khumba Shita. 

Penolakan itu juga terjadi di kelurahan Pakunden. 

Penolakan atas keberadaan IPAL didasarkan pada 

kemampuan masyarakat dalam membuang air limbah. 

Bapak Riyanto, Eks ketua KSM menjelaskan bahwa pada 

awalnya ada warga yang menolak IPAL karena memiliki 

kekhawatira IPAL bau dan malah bikin bising, selain itu 

terdapat warga yang memiliki lahan luas dan tidak 

membutuhkan IPAL, mereka memiliki tangki septic 

sendiri. Namun kelompok ini tidak memikirkan efek 

jangka panjang yang ditimbulkan tangki septic on-site. 

Berdasarkan pendapat Bapak Imam Muslih dan 

Bapak Riyanto masyarakat awalnya menolak. Penolakan 

warga akibat ketidaktahuan warga tentang IPAL 

komunal. Pengetahuan warga tentang IPAL dirasa 

kurang, sehingga pemikiran warga kurang mendasarkan 

pada sistem teknologi IPAL yang aman dan ramah 

lingkungan. Warga masyarakat cenderung berpikiran 

konvensional. 

Peran organisasi pelaksana dibutuhkan dalam 

memberikan pengetahuan warga tentang IPAL. Dalam 

praktiknya, pokja sanitasi pada awal sosialisasi program 

kurang dalam memberi pengetahuan pada warga. 

Intensitas sosialisasi kurang intens dilakukan. Dinas PU 

hanya melakukan sekali dalam sosialisasi. Adanya 

pertentangan-pertentang didalam masyarakat pada saat 

pertemuan tidak membuat Dinas PU ikut campur 

didalamnya. Dinas terkesan menghindar  waktu ada 

perdebatan-perdebatan menerima ataukah menolak. 

Ketua KSM, Bapak Riyanto dan Imam Muslih sepakat 

bahwa pemerintah menghindar dari urusan masyarakat 

yang sifatnya tidak setuju. 

Rasa memiliki yang tumbuh dalam jiwa 

masyarakat penyambung SR menyebabkan masyarakat 

ini tidak mau diam melihat saja. Masyarakat ini aktif 

dalam memberikan masukan-masukan tentang 

pengelolaan IPAL dan pemanfaatan IPAL, seperti di 

KSM Khumba Shita. 

Rasa memiliki ibu-ibu penyambung IPAL 

ditunjukkan dengan aktif membudidayakan anggrek dan 

tanaman sayur di polybag sekitar IPAL. Ibu-ibu 

mengusulkan adanya tanaman-tanaman yang membuat 

asri bangunan IPAL. Ibu-ibu aktif memberikan saran-

saran dan melakukannya setelah disetujui bersama dalam 

rapat. Setiap panen tanaman sayur IPAL, ibu-ibu 

penyambung SR ikut dalam memanen sayur tersebut, 

kemudian dibeli sendiri.Uang hasil tanaman sayur masuk 

kas KSM untuk operasional IPAL. Rasa memiliki juga 

ditunjukkan dengan adanya iuran per bulan Rp 7500 

untuk keperluan operasional. Hal ini berbeda dengan 

masyarakat yang tidak memiliki rasa kepedulian, rasa 

memiliki terhadap IPAL domestik komunal. Masyarakat 

cenderung enggan dengan partisipasi karena merasa tidak 

dibutuhkan, sehingga tidak pernah ada saran untuk IPAL. 

Bila ada kekurangan dari KSM akan mendapat sindiran 

atau kritik, namun tidak mau aktif memberi penyelesaian. 

Karakteristik masyarakat seperti ini dipengaruhi oleh 

KSM yang cenderung tertutup terhadap program. 

Akses informasi terhadap program sangat penting. 

Informasi sangat penting bagi masyakat. Informasi 

tentang program IPAL Komunal sangat mempengaruhi 

tingkat pengetahuan individu terhadap program. 

Implikasinya pada sikap publik terhadap program. sejauh 

mana partisipan diberi akses untuk mengutarakan 

argumen/data yang akurat yang mereka yakini relevan 

dengan masalah yang dibahas. 

Empowerment 

Keterbukaan program dan fleksibilitas program 

IPAL diterapkan di Kota Blitar. Hal ini dapat ditunjukkan 

adanya keterbukaan implementasi program IPAL adalah 

transparansi program ke masyarakat. Transparansi 

meliputi bidang kejelasan program, anggaran program, 

mekanisme program, dan segala sesuatu terkait program. 

Transparansi juga dilengkapi dengan akuntabilitas 

program. Hal ini dikarenakan program IPAL Komunal 

milik bersama, bukan miliki pemerintah, maka dari itu 

diperlukan akuntabilitas. 

Transparansi program telah dilakukan pokja 

sanitasi yaitu dengan sosialisasi. Namun sosialisasi 

program kurang intens dan hampir semua penerima 

mengaku pada awal sosialisasi program tidak mengetahui 

apa itu IPAL, cara kerjanya bagaimana, dan mekanisme 

pembangunannya seperti apa. Sosialisasi belum dapat 

memberi pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang 

IPAL. KSM dan masyarakat baru mengetahui IPAL 

secara otodidak setelah IPAL berjalan satu tahun. 

Sosialisasi ini belum efektif dalam merubah mindset 

tradisional masyarakat dengan teknologi ramah 

lingkungan. 

Sistem IPAL memberikan implikasi yang besar 

terhadap proses partisipasi masyarakat. Program IPAL 

dengan sistem Aerobik memberikan implikasi kerjakeras 

agar mesin tidak rusak dan tetap dapat mengolah air. 

Pekerjaan aerobik setiap hari. Bahkan KSM Khumba 

Shita membuat SOP sendiri dalam pengelolaannya. Tidak 

ada SOP baku atau aturan-aturan dari Dinas cara 

pengerjaannya. 

SOP yang dibuat KSM Khumba Shita adalah 

urutan kegiatan yang rutin dilakukan untuk 

mengoperasikan  IPAL, selain itu juga jadwal rutin 

pemeliharaan seperti cek sedimentasi setiap satu bulan 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015 

 

225 

 

sekali, pembersihan panel, pengecekan turbin aerator, 

perhatikan aerasi, pembersihan endapan lumpur dan 

sebagainya. 

Sistem aerobik membutuhkan tenaga banyak 

dalam pembersihannya dan perawatannya serta rutin, 

sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat pemanfaat. 

Sistem ini mengajak masyarakat bekerjasama dalam 

perawatannya. Pada KSM yang memiliki ikatan 

masyarakat kuat, sikap masyarakat peduli, dan sikap 

KSM mendukung memobilisasi warga, maka kerjabakti 

pemeliharaan berlangsung lancar seperti di KSM 

Khumba Shita. 

Sistem aerobik memiliki sejumlah permasalahan 

teknologi. Sedangkan sistem anaerobik tidak terlalu 

mempermasalahkan teknologi karena menggunakan 

mikro-organisme alami untuk penguraiannya. Aktivitas 

pengelolaan IPAL sebatas menjaga saluran pipa 

rumahtangga tetap lancar. Untuk tetap menjaga 

kelancaran, maka diadakan pembersihan pipa salurah 

dalam waktu tertentu. Bila ada kerusakan pipa atau 

kebocoran, maka ada pembenahan pipa. Hal ini yang 

dilakukan pengelola IPAL dan masyarakat pemanfaat 

IPAL dengan sistem anaerobik. Dengan demikian, 

kesulitan dalam pengelolaan IPAL ada dua aspek yaitu 

kesulitan teknis teknologi (berkaitan dengan teknis 

pengepoerasian teknologi) dan kesulitan teknis sosial 

(berkaitan dengan hubungan dengan pengguna/pemanfaat 

IPAL. Teknis sosial yang dimaksud adalah komunikasi 

antara pengelola dengan pemanfaat. 

Adanya kesulitan-kesulitan teknis dan masalah 

sosial kemasyarakatan lainnya menuntuk sikap Pokja 

sanitasi dan KSM menyelesaikan masalah IPAL. Masalah 

sosial dimana terjadi perdebatan, penolakan, 

ketidaksetujuan, pembenaran, dan argumen kontradiktif 

lainnya diselesaikan oleh KSM. sikap tegas dan 

leadership dalam pembangunan IPAL diperlukan. Hal 

dapat diketahui dari cara memimpin dari orang-orang 

KSM. KSM dengan sistem aerobik memiliki tantangan 

yang jauh lebih besar daripada anaerobik. Kepemimpinan 

dalam menyelesaikan masalah aaerobik lebih kompleks. 

Kekomplekan masalah ini membuat 3 dari 6 KSM 

aerobik mati dan berpindah ke sistem anaerobik yaitu 

IPAL KSM Yang Lo, IPAL KSM Kampung Ledhok, dan 

IPAL KSM  Tirto Nadi. 

Kelompok sasaran kebijakan (target group) yaitu 

orang atau sekelompok orang, atau organisasi dalam 

masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin 

dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. 

Kebijakan publik berawal dari adanya tuntutan atau 

dukungan dari sekelompok orang dalam upaya mengatasi 

suatu permasalahan publik, maka dari itu mereka 

termasuk kedalam elemen penting dari sebuah kebijakan 

publik. 

Program IPAL domestik komunal memberikan 

pilihan publik tentang komponen-komponen yang harus 

ditentukan dengan musyawarah. Kelima komponen 

terdiri atas komponen pembuangan, komponen pemipaan, 

komponen pengoperasian & perawatan, komponen 

pengolahan, dan komponen teknologi dipilih oleh 

masyarakat. Fasilitator berperan dalam memberikan 

nasihat dan memastikan pilihan masyarakat tepat. 

Sehingga tuntutan masyarakat dapat diimplementasi 

bersama pokja sanitasi sebagai organisais pelaksana. 

Contoh proses program IPAL yang sering mendapat 

sorotan yaitu musyawarah penyusunan RKM.  RKM 

berisi kelima komponen tersebut. Untuk menyusun RKM 

maka membuat kesepakatan bersama dulu tentang kelima 

komponen tersebut, baru kemudian disusun dan 

dilaksanakan programnya. Penyusunan RKM dipengaruhi 

oleh kapasitas masyarakat (calon Sambungan 

Rumahtangga/SR). 

Masyarakat yang menyambungkan air limbah ke 

IPAL mempunyai tanggungjawab secara normatif 

terhadap keberlangsungan IPAL. Masyarakat harus 

memiliki kapasitas untuk dapat berpartisipasi dalam 

pemeliharaan IPAL. Kepedulian terhadap lingkungan 

muncul manakala pengetahuan tentang lingkungan 

tersebut diketahui. Tidak adanya pengetahuan tentang 

IPAL menyebabkan masyarakat acuh dan tidak peduli 

terhadap keberlanjutan IPAL. Hal inilah yang terjadi di 

banyak KSM.  

Masyarakat kurang dalam segi pengetahuan 

tentang IPAL. Hal ini dikarenakan proses sosialisasi 

terhadap IPAL kurang intensif. Pada saat pelaksanaan 

pembangunan, masyarakat berpikiran bahwa dana hibah 

digunakan untuk pembangunan, jadi masyarakat tidak 

perlu susah-susah ikut campur dalam pembangunan. 

Masyarakat menempatkan dirinya sebagai 

pemakai/pemanfaat pembangunan saja tanpa ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

Di sisi lain, terdapat KSM yang konsen terhadap 

partisipasi warga. Keterlibatan warga ini memberikan 

semangat dan hasil riil dalam pemeliharaan IPAL. IPAL 

dengan melibatkan masyarakat lebih berumur panjang 

daripada IPAL yang tidak melibatkan masyarakat (pada 

sistem aerobik). 

Pelibatan masyarakat dimulai dengan pendekatan-

pendekatan intens melalui sosialisasi/ajakan/himbauan 

kepada kelompok sosial kemasyarakatan seperti 

kelompok arisan, kelompok yasinan, dan lainnya. 

Pengetahuan dibangun dengan kapasitas KSM yang mau 

memberikan sosialisasi tentang program yang sedang 

dikerjakan bersama masyarakat. Jadi masyarakat setiap 

ada perkembangan diberitahu. Dengan keupdate-an data 

yang dimiliki masyarakat, masyarakat menjadi rasa 

memiliki. 

Coordination 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015 

 

226 

 

Salah satu bentuk komunikasi antar pihak yang 

terlibat yaitu dengan cara rembugan. Ir.Herlyn 

menjelaskan mengapa masyarakat bisa rembugan, istilah 

jawanya atau berdiskusi dulu dalam menentukan sesuatu 

berkaitan dengan IPAL. akses informasi tidak 

mendapatkan halangan yang berarti. Pokja sanitasi 

memberikan alur sosialisasi yang dipahami masyarakat. 

Program-program hibah dikomunikasikan dengan 

masyarakat setiap tahunnya. Berdasarkan pemetaan 

resiko sanitasi, pokja sanitasi dapat membuat list pendek 

dan menerapkan IPAL di kelurahan yang membutuhkan 

IPAL Komunal. 

Komunikasi menjadi peran sentral dalam program 

IPAL yang notabene dikelola masyarakat. Komunikasi 

organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran, maupun 

komunikasi organisasi pelaksana dengan pejabat 

diatasnya.  Tranmisi kebijakan kurang terlihat dalam 

pelaksaan program IPAL Komunal. Program bottom up 

ini menggali „kemauan‟ kelompok sasaran untuk 

diwujudkan bagaimana kehendak kelompok sasaran. 

Komunikasi yang dilakukan berupa komunikasi langsung 

dan komunikasi tak langsung. 

Komunikasi langsung ke kelompok sasaran 

dilakukan pada saat sosialisasi program IPAL komunal. 

Bentuk komunikasi langsung ini adalah mengundang 

pokja sanitasi, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat 

dalam sosialisasi program. Sosialisasi ini „getok tular‟, 

artinya informasi dari kecamatan turun ke kelurahan, 

turun lagi ke kelurahan kemudian dari kelurahan ke 

RT/RW. Terdapat dua sosialisasi yaitu tingkat kecamatan 

dan tingkat kelurahan. Peran ketua RT/RW sangat 

mempengaruhi program ini sampai ke masyarakat.  

Kampanye program tidak hanya melalui 

komunikasi langsung, namun juga melalui komunikasi 

tidak langsung. Komunikasi dengan masyarakat secara 

tidak langsung dilakukan dengan peran media. Dengan 

adanya berita melalui media, memperluas jangkauan ke 

masyarakat. Informasi lebih cepat sampai ke masyarakat 

dan efektif dalam memberi pengetahuan kelompok 

sasaran. Hal ini dikarenakan kelompok sasaran kurang 

dalam pengetahuan IPAL Komunal. Mereka lebih senang 

dengan pengolahan air limbah sendiri (tangki septic) dan 

membuang ke badan air. 

Komunikasi pasca konstruksi menjadi titik krusial 

dan rawan macetnya program. Pada proses ini dilakukan 

pengelolaan IPAL dan pemeliharaan. Sejumlah aktifitas 

dilakukan untuk menjalan keberlangsungan pengelolaan 

air limbah. Bila pengolahan air limbah mati maka akan 

air limbah dibuang langsung ke badan air. Akhirnya 

badan air akan tercemar zat-zat polutan yang dapat 

mematikan ekosistem air. 

Pada saat perencaan hingga pemeliharaan, 

komunikasi dilakukan dua arah. Antara stakeholder 

saling memberitahu dan berpendapat. Kelancaran 

komunikasi ini dilatarbelakangi organisasi pelaksana 

dilevel masyarakat, sehingga komunikasi langsung. 

Program IPAL Komunal di Kota Blitar 

menerapkan prinsip partisipatoris dalam 

pembangunannya. Tahapan mulai sosialisasi IPAL 

komunal ke masyarakat, kemudian masyarakat 

bermusyawarah menentukan pilihan lokasi dan pilihan 

teknologi. Pada tahapan ini masyarakat „belajar‟ secara 

berkelompok memecahkan masalah bersama kemudian 

disepakati bersama. Kesepakatan inilah yang menjadi 

keputusan publik. Ruang publik berupa rembug-an warga 

menjadi pondasi program IPAL Komunal. 

Kapasitas Pokja sanitasi sebagai fasilitator 

memberi pengertian hanya sebagai pendamping . 

Masalah-masalah yang ada pada masyarakat tidak ikut 

campur dalam penyelesaiannya. Pokja menyerahkan 

sepenuhnya untuk KSM untuk menyelesaikan masalah di 

masyarakat. Pokja sanitasi cenderung memberikan 

rekomendasi-rekomendasi. Keputusan akhir berada pada 

KSM. 

KSM sebagai leading sektor IPAL komunal 

membutuhkan pemahaman dan kapasitas dalam 

pengolahan IPAL. IPAL komunal melibatkan warga yang 

tidak sedikit jumlahnya. IPAL komunal dengan sistem 

aerobik lebih menuntut leadership KSM dalam 

menyelesaikan masalah-masalah IPAL. Sedangkan 

sistem anaerobik lebih memberikan kevakuman pada 

KSM, karena tidak ada kegiatan yang rutin dilakukan. 

Bila pembangunan telah selesai, maka KSM seakan-akan 

bubar. 

Enforcement   

Berawal dari „kebutuhan akan tempat buangan air 

limbah‟, masyarakat pusat Kota Blitar sepakat dengan 

program IPAL. Hal ini menunjukkan adanya tujuan 

homogen masyarakat menyebabkan program IPAL 

Komunal diterima masyarakat.  

Aspek homogen dalam penelitian ini adalah 

homogen tujuan/keinginan masyarakat. Terdapat 

kesamaan persepsi akan kebutuhan pembuangan air 

limbah. Masyarakat memiliki permasalahan yang hampir 

sama yaitu tidak memiliki lahan luas, tidak memiliki 

tempat pembuangan air limbah, dan menyadari selokan 

tempat air limbah telah banyak menampung air limbah 

dan menyadari dapat menimbulkan penyakit. 

Penerapan pemberdayaan IPAL di Kota Blitar 

tidak banyak mengalami kesulitan. Pemberdayaan 

Masyarakat, artinya seluruh proses implementasi kegiatan 

(tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 

dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan 

kebutuhan. Masyarakat Blitar dengan homogenitas 

kebutuhan akan IPAL berimplikasi pada pemberdayaan 

masyarakat mudah diterapkan. 
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Seluruh KSM diberikan pelatihan agar bisa 

mengelola kegiatan mulai dari persiapan, pembangunan 

serta operasional dan perawatan. Masyarakat yang  dilatih 

adalah mereka yang sudah dipilih oleh masyarakat untuk 

menjadi pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat 

sebagai pengelola sarana sanitasi. Mereka ditingkatkan 

kemampuan dan keterampilannya untuk mengelola 

kegiatan, mengelola keuangan, dan mengawasi kualitas 

bangunan yang nantinya akan dikelola sendiri. 

Pelatihan juga diberikan kepada masyarakat yang 

akan bekerja untuk pembangunan fisik sarana sanitasinya 

seperti tukang, mandor serta tenaga kerja lainnya. 

Termasuk pelatihan bagi operator yang akan mengelola 

dan merawat IPAL masyarakat tersebut sehari-hari. 

Namun dalam peningkatan kapasitas pengelola 

yang merawat IPAL, tidak dilakukan. Berdasarkan 

wawancara kepada informan, pelatihan hanya dilakukan 

sekali. Informan mengaku kurang faham. Pada saat 

dilapangan, beberapa pengelola  tidak sanggup mengelola 

karena butuh skill khusus dalam mengolah limbah. Kota 

Blitar kurang dalam peningkatan kapasistas pengelola. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis 

proses implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) Domestik Komunal melalui suatu model tata 

kelola lingkungan deliberatif menunjukkan adanya proses 

deliberatif yang mengakar pada nilai-nilai tata kelola 

lingkungan yaitu awareness, empowerment, coordination, 

dan enforcement. Pelaksanaan tata kelola lingkungan 

pada kelompok sasaran (community development) ini 

dapat menunjukkan keberhasilan pelaksanaan IPAL 

domestik komunal yang ditandai dengan keberlanjutan 

program IPAL di Kota Blitar. 

Pertama, sikap awareness terhadap program. 

Melalui deliberatif, masyarakat secara bersama-sama 

berfikir, bekerja, dan melaksanaan program IPAL. 

Pelaksanaan musyawarah pada tahap perencaan memiliki 

kesulitan yang hampir sama disetiap KSM yaitu 

penolakan IPAL komunal. Adanya ruang publik yang 

luas berupa pertemuan-pertemuan masyarakat maka 

masyarakat telah mampu menasesmen masalah limbah 

dan dapat memecahkan masalah dengan IPAL. Rasa 

memiliki masyarakat Kota Blitar terhadap program IPAL 

sangat tinggi pada KSM yang memiliki transparansi dan 

akuntabilitas akses informasi yang tinggi. Sedangkan 

KSM yang cenderung tertutup dan tidak memberikan 

pertanggungjawaban seadanya, memiliki masyarakat 

yang acuh terhadap program dan terkesan berperilaku 

sebatas kewajiban yang dibebankan. 

Kedua, empowerment pada program IPAL 

domestik komunal. Kemampuan masyarakat kurang 

dalam melakukan pengelolaan IPAL. Tidak ada pelatihan 

khusus tentang IPAL. Partisipasi masyarkat pemanfaat 

sekedar ikut memberikan kontribusi pada kebersihan. 

Sistem aerobik lebih dapat memberikan pemberdayaan 

masyarakat daripada sistem anaerobik. Pemberdayaan 

yang kuat membuat masyarakat IPAL merasa peduli, 

mengelola, dan memelihara. Pemberdayaan yang lemah 

(sistem anaerobik) menjadikan masyarakat kurang peduli, 

tidak ada rasa memiliki, dan apatis terhadap program. 

Pemberdayaan pada program IPAL domestik komunal 

kurang maksimal karena masyarakat belum dapat mandiri 

dalam mengelola IPAL. 

Ketiga, coordination antar KSM, Pokja sanitasi, 

dan masyarakat pemanfaat. Keputusan masyarakat 

tentang pilihan teknologi, pilihan lokasi, pilihan 

pengolahan, pilihan pemipaan, dan  keputusan dalam 

RKM lainnya  telah difasilitasi KSM dengan baik. Proses 

musyawarah dilakukan pada saat sosialisasi hingga 

perencanaan program. Pokja sanitasi kurang 

memfasilitasi terhadap pendampingan dan sosialisasi 

pasca-konstruksi. Apa yang diputuskan masyarakat di 

tahapan perencanaan, belum dimaksimalkan dalam 

pelaksanaannya oleh KSM dan Pokja. Sehingga belum 

ada kesesuaian antara tuntutan pemanfaat dengan putusan 

yang dilakukan KSM dan pokja. 

Keempat, enforcement terhadap peraturan yang 

telah disepakati bersama. Penegakan peraturan yang 

disepakati pada tahapan perencanaan telah berjalan 

dengan baik. Masyarakat mematuhi peraturan yang telah 

disepakati bersama. Hal ini disebabkan masyarakat saling 

mengawasi jalannya IPAL. Responsivitas tinggi pada 

masyarakat dan terdapat layanan pengaduan pada KSM 

yang selanjutnya dibahas pada pertemuan warga. Tingkat 

pengawasan tinggi berindikasi pada tingginya komitmen 

masyarakat terhadap keberlangsungan program. Sebagian 

besar masyarakat pengguna IPAL komunal memiliki 

komitmen tinggi, hal ini ditunjukkan dengan keaktifan 

masyarakat dalam pertemuan warga. 

Implementasi IPAL domestik komunal dalam 

mencerminkan pelaksanaan good environmental 

governance di Kota Blitar telah melalui proses deliberasi 

dan pemberdayaan. Pemberdayaan lebih banyak 

digalakkan pada kelompok sasaran IPAL domestik 

komunal dengan sistem aerobik. Dalam  implementasi 

IPAL, kemacetan implementasi terjadi pada tahapan 

pemeliharaan dan pengelolaan. Proses deliberatif kurang 

diterapkan dalam tahapan pengelolaan dan pemeliharaan, 

sehingga keberlanjutan program IPAL domestik komunal 

di Kota Blitar masih belum dapat terwujud. 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

1. Penerapan konsep pemberdayaan sebagai paradigma 

baru dalam pembangunan IPAL Domestik Komunal 
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harus benar-benar berfokus pada masyarakat dan 

institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. 

2. Pelatihan paska konstruksi bagi masyarakat pengelola 

terutama dalam pengelolaan dan pemeliharaan perlu 

ditambahkan. Sehingga dinamika kelembagaan lokal 

dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, 

manajemen kelompok hingga perawatan teknik lebih 

siap dan mandiri. Karena pemilikan IPAL Domestik 

Komunal adalah masyarakat  setempat, maka 

diperlukan lebih banyak pelatihan kepada tukang 

setempat untuk pembangunan IPAL Desmestik 

Komunal dengan tetap menempatkan pelatih dari 

tukang luar jika tukang lokal belum tersedia. 

3. Fasilitator pendamping dari Pokja sanitasi yang 

disebut orang luar jangan sampai dominan berperan 

sebagai pembina atau penyuluh, melainkan benar-

benar sebagai fasilitator terhadap pemberdayaan 

masyarakat. Karena dalam konsep pemberdayaan 

tidak dikenal istilah unsur yang lebih kuat 

memberdayakan terhadap unsur yang lebih lemah 

untuk diberdayakan. Unsur yang lebih kuat hanya 

memainkan peran sebagai pembantu, pendamping 

atau fasilitator yang memudahkan unsur-unsur yang 

lemah memberdayakan dirinya sendiri. 

4. Kelembagaan di tingkat masyarakat menjadi sangat 

penting terutama ketika paska konstruksi. Dalam 

rangka memperkuat posisi KSM sebagai pengambil 

keputusan, mampu melakukan pengoperasian dan 

pemeliharaan secara baik dan berhubungan dengan 

pihak lain secara mandiri, fasilitator harus 

memperhatikan pengembangan kelembagaan 

masyarakat paska konstruksi. 

5. Fasilitator dan kader masyarakat perlu diajak secara 

bersama-sama belajar mengembangkan keterampilan 

sampai pada tingkat kemampuan analisis, kesadaran 

kritis, berbagi pengalaman, hingga mengelola  

kecerdasan emosional yang akan menumbuhkan 

empati sesama. Sehingga solidaritas antarwarga 

pengelola sanitasi dan pengguna terjalin dengan baik 

untuk bekerjasama. Meningkatnya solidaritas antara 

warga secara kolektif adalah salah satu tujuan dari 

pemberdayaan  masyarakat, karena perjuangan untuk 

perubahan tidak bisa hanya dengan kekuatan  individu 

perseorangan semata. 
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