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Abstrak
Sanitasi berkelanjutan merupakan sistem sanitasi yang melindungi dan meningkatkan kesehatan
manusia, tidak menimbulkan degradasi lingkungan dan secara teknis maupun kelembagaan sesuai,
ekonomis dan dapat diterima secara sosial. Masyarakat pesisir Sedati memiliki perilaku buruk dalam
bersanitasi, yaitu buang air besar sembarang (BABS) di laut, tambak dan sungai. Perilaku BABS
dipengaruhi oleh terbatasnya kepemilikan jamban pribadi, kondisi ekonomi dan sosial budaya.
Penelitian ini bertujuan; (1) mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan sanitasi berkelanjutan di kawasan pesisir, (2) menentukan arahan kebijakan penerapan sanitasi ber-kelanjutan.
Metode analisa yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan Grounded Theory dan
Triangulasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi di lapangan dan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan 54,55% rata-rata masyarakat pesisir mendukung adanya penerapan sanitasi berkelanjutan berupa jamban komunal MCK++ dengan design sesuai karakter masyarakat pesisir. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan penguatan potensi masyarakat bekerjasama dengan pemerintah, swasta dan kelembagaan kampung pesisir untuk bersamasama komitmen menerapkan sanitasi berkelanjutan.
Kata kunci: Grounded theory, Kampung Pesisir, Perilaku, Persepsi Masyarakat, Sanitasi Berkelanjutan

Pengantar
Kawasan pesisir Kecamatan Sedati terdiri dari 5
(lima) desa, yaitu desa Tambak Cemandi,
Kalanganyar, Gisik Cemandi, Banjarkemuning
dan Segorotambak. Kawasan pesisir tersebut
memiliki sejumlah permasalahan akan kurangnya akses infrastruktur lingkungan salah satunya
adalah pelayanan sanitasi. Data empiris hasil
penelitian Suning dan Soedjono (2012) menunjukkan penduduk desa pesisir Kecamatan Sedati
memiliki budaya buang air besar sembarangan
(BABS) di laut, tambak dan sungai. Persentase
perilaku BABS di desa Tambak Cemandi sebesar
85%, Kalanganyar 75,7%, Gisik Cemandi 55%,
Banjar Kemuning 43,1% dan Segorotambak sebesar 27,3%. Persentase perilaku BABS tersebut selain dipengaruhi oleh tidak tersediannya
jamban yang layak, air bersih yang cukup dan
kondisi ekonomi yang baik, secara dominan juga

dipengaruhi oleh perilaku masyarakat secara
turun temurun. Jamban yang ada berupa jamban komunal dan jamban pribadi, namun masyarakat tidak terbiasa menggunakannya, dengan
alasan tidak praktis dan harus menyediakan air
yang cukup jika menggunakannya.
Kondisi sanitasi buruk di masyarakat menjadi
tanggung jawab pemerintah. Capaian dan target
MDGs Tahun 2015 mengalami penundaan. Salah
satu alasan penundaan tersebut dinyatakan oleh
Minh and Hung (2011) bahwa pembuat kebijakan dan masyarakat umum belum sepenuhnya
memahami pentingnya solusi sanitasi yang baik.
Sehingga ketersediaan sanitasi harus dapat ditingkatkan termasuk dampak ekonomi dari sanitasi, biaya dan manfaat secara ekonomi. Hal ini
tentunya menjadi pilihan untuk Negara Sedang
Berkembang terkait dengan pilihan sanitasi yang
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baik, karena peningkatan sanitasi memiliki dampak besar pada kesehatan dan ekonomi rakyat.
Program pemerintah lebih banyak mengutamakan pembangunan fisik jamban daripada program pemberdayaan masyarakat pasca pembangunan jamban, sehingga keberadaan bangunan jamban tidak banyak difungsikan oleh masyarakat.
Penundaan program MDGS kemudian dievaluasi
dan ditindaklanjuti dengan program tujuan pembangunan berkelanjutan yang termaktub kedalam SDGS 2016-2030 Goal 6 yaitu Keterse-diaan
air dan sanitasi, dengan indikator (i) pro-porsi
rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih), (ii) pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar
nasional.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagai
bagian dari Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL/Sanitasi) telah mengikuti rangkaian kegiatan dan mengambil langkah-langkah strategis dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Program Sanitasi Permukiman yang akan dilakukan adalah sebagai upaya men-capai
target 100 – 0 – 100 (100% akses air minum,
0% kawasan permukiman kumuh, dan 100%
akses sanitasi layak) di Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan SK Bupati Sidoarjo No. 188/452/40
4.1.3.2/2015 bahwa kawasan pesisir Kecamatan
Sedati dalam lokus penelitian ini masuk dalam
kategori lokasi lingkungan pe-rumahan dan permukiman kumuh, sehingga penelitian ini penting
untuk dilakukan.
Metode
Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan pendekatan Grounded Theory
dan Triangulasi. Grounded theory adalah suatu
metode penelitian kualitatif yang bersifat fleksibel tetapi sistematis (Roux and Barry, 2011).
Creswell dalam Roux and Barry (2011) menjelaskan Grounded theory merupakan metodologi
induktif, khususnya dalam membangun sebuah
teori yang diperoleh dari data secara empiris.
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Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara secara
mendalam. Sudira (2009) menjelaskan terdapat
beberapa variasi metoda pengumpulan data
yang diterapkan dalam melaksanakan grounded
theory diantaranya interview (wawancara mendalam), observasi partisipan, dan pengumpulan
data secara langsung. Tahapan penelitian dengan metode grounded theory secara rinci
dijelaskan sebagai berikut:
1.Pengumpulan data (Data Collection), langkah
ini dilakukan dengan cara melakukan interview
atau observasi, kemudian hasilnya dilakukan
pencatatan maupun perekaman berupa video.
2.Menentukan instrumen penelitian yaitu manusia, hal ini dilakukan karena manusia sebagai
instrumen penelitian yang memiliki sifat responsif, adaptif, lebih holistik, kesadaran pada
konteks tak terkatakan, mampu memproses
segera, mampu mengejar klarifikasi, mampu
meringkas sesegera mungkin, dan mampu
menjelajahi jawaban dan mampu mengejar
pemahaman yang lebih dalam.
3.Koding terbuka (Open Coding), tahap ini di
lakukan guna pengkodingan yang dimulai dari
suatu pemahaman yang belum jelas beru-pa
list sejumlah kategori yang relefan. Data yang
ada dikodekan dengan mengklasifikasikan ke
dalam elemen-elemen data dalam bentuk tema-tema atau kategorisasi, kemudian dicari
pola diantara kategori berdasarkan komunaliti/keguyuban, kausalitas/hubungan sebab akibat dan seterusnya.
4.Koding Aksial (Axial Coding), yaitu tahapan
dengan cara pelacakan hubungan diantara
elemen-elemen data yang terkodekan. Pada
tahap ini teori substantif muncul melalui pengujian adanya persamaan dan perbedaan
dalam tata hubungan, diantara kategori atau
subkategori, dan diantara kategori dan propertisnya.
5.Catatan Teoritis (Theoretical Memos), yaitu
penulisan kembali ide-ide teoritis tentang ko-
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de-kode dan hubungan sebagai analisis langsung pada saat melakukan koding.
6.Koding Selektif (Selective Coding), yaitu suatu
langkah dalam proses mengintegrasikan dan
menyaring kategori sehingga semua kategori
terkait dengan kategori inti, sebagai dasar
grounded theory.
7.Research Iteration and Constant Comparison,
yaitu suatu tahap mendekatkan proses pengumpulan data, koding, dan analisa data dalam setiap memutuskan data apa yang harus
dikumpulkan berikutnya dan kapan menemukan data itu untuk pengembangan teori.
8.The Progress From Substantive To Formal
Theory, tahap ini adalah suatu simpulan dari
berbagai tahap yang sudah dilakukan sehingga
diketahuinya suatu output dari metodologi
grounded theory yaitu menghasilkan suatu
teori yang bersifat substantif berdasar pada
fenomena empiris dalam natural setting yang
wajar (Setioko, 2011).
Metode Analisis Data
Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keab-sahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain
dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004). Ide
dasar Teknik Triangulasi adalah fenomena yang
diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga
diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika dilakukan
pendekatan dari berbagai sudut pandang. Pada
dasarnya, teknik triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang
bersifat multiperspektif. Artinya, untuk menarik
kesimpulan yang mantap, maka diperlukan tidak
hanya dari satu sudut pandang saja.
Analisis dan Interpretasi
1. Teori Substantif Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sanitasi Berkelanjutan
Hasil kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan dengan pendekatan Grounded Theory
menunjukkan bahwa kondisi eksisting rata-rata

penghasilan masyarakat di lima desa pesisir
yaitu desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Gisik
Cemandi, Banjarkemuning dan Segoro Tambak
60% ke atas sudah memiliki jamban pribadi
disetiap KK. Namun kebiasaan buang air besar
di Tambak maupun Laut rata-rata masih 25%
dan yang lainnya 15% menggunakan jamban
komunal. Rata-rata tingkat pendapatan per bulan 75% berkisar antara Rp. 500.000,- sampai
dengan Rp. 1.000.000,- dan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan.
Hasil grounded theory disimpulkan terdapat lima
proposisi minor yang berhasil dirumuskan dalam
memaknai persepsi masyarakat terhadap penerapan sanitasi berkelanjutan yang terjadi di lima
desa pesisir Sedati, yaitu:
1. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat tentang lingkungan akan memudahkan untuk terjadinya perubahan perilaku
seseorang dalam partisipasinya menjaga kebersihan lingkungan salah satunya membiasakan tidak buang air besar di sembarang
tempat (BABS).
2. Ketersediaan kelembagaan kader lingkungan
ditingkat desa yang mengurusi lingkungan
permukiman pesisir dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sanitasi secara ber-kelanjutan.
3. Peran aktif pemerintah dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan keberlanjutan
sanitasi di kawasan pesisir.
4. Sosialisasi tentang pendidikan lingkungan
yang dilakukan pemerintah bersama kader
lingkungan secara simultan dapat dijadikan
instrumen untuk meningkatkan keberlanjutan sanitasi.
5. Penguatan partisipasi masyarakat dari pemerintah, swasta dan kader lingkungan untuk
kegiatan pelestarian lingkungan.
Proposisi-proposisi minor di atas, kemudian disimpulkan dalam sebuah teori substantif yang
merupakan temuan dari penelitian ini yaitu:
(1) pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat
ter-hadap kebiasaan BABS, (2) belum adanya ke
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lembagaan kader lingkungan yang mengurusi
lingkungan permukiman, (3) kurangnya peran
aktif pemerintah terhadap keberlanjutan ketersediaan fasilitas sanitasi, (4) belum adanya sosialisasi secara intens yang dilakukan oleh pemerintah bersama kader lingkungan untuk kegiatan
sanitasi secara berkelanjutan, (5) Diperlukannya
penguatan partisipasi masyarakat dari pemerintah, swasta dan kader lingkungan untuk kegiatan pelestarian lingkungan.
Atas dasar implikasi proposisi-proposisi minor di
atas yang mengkonstruk perubahan perilaku sebagai intrumen dari timbulnya:
tingkat pengetahuan, kelembagaan dan kader
lingkungan yang dibentuk, peran aktif pemerintah dan kegiatan sosialisasi pendidikan lingkungan, maka tidak berlebihan kiranya jika
peneliti mengemukakan proposisi mayor dari
hasil penelitian ini yaitu;

“Integrasi penguatan partisipasi masya-rakat
bersama pemerintah, swasta dan kelem-bagaan
kampung pesisir merupakan instrumen untuk
meningkatkan keberlanjutan sanitasi khu-susnya
di kawasan pesisir”.

yang diberikan oleh pemerintah mu-lai dari
pengadaan jamban komunal sampai kepada
sosialisasi pemanfaatan jamban dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh jamban komunal sebagai output dari indikator sanitasi
berkelanjutan.
Hal ini dilakukan agar sanitasi berkelanjutan
dapat segera diterapkan, karena menyediakan
sistem sanitasi yang tidak ber-kelanjutan hanya
akan menjadi solusi jangka pendek yang pasti
akan menimbulkan masalah jangka panjang
(Bracken et al., 2005). Salah satu dampak
jangka panjang akibat sanitasi yang tidak
berkelanjutan adalah terdapatnya masalah kesehatan. Tukahirwa et al., (2011) menjelaskan
kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi akan berdampak pada kese-hatan
manusia dan lingkungan. Manusia dalam kehidupannya harus terpenuhi akses ter-hadap sanitasi,
karena dampak pencemaran lingku-ngan hidup
atas kesehatan dan kehidupan manusia tergantung dari kelestarian alam, yaitu lingkungan
tidak tercemari oleh bakteri Coli akibat manusia
buang air besar sembarangan.
Tabel ringkas hasil triangulasi ditunjukkan pada
Tabel 1.

2. Kebijakan Penerapan Sanitasi Berkelanjutan
Berdasarkan Hasil Analisis Triangulasi
Hasil teori substantif dari analisis grounded theory yang sudah diperoleh, kemudian dia-nalisis
dengan menggunakan triangulasi dengan tujuan
agar mempermudah indikasi program yang akan
direkomendasikan, dengan merujuk pada teorisasi data secara eksisting yang telah dihasilkan.
Hasil penelitian menunjukkan 58,52% rata-rata
masyarakat pesisir mendukung adanya penerapan sanitasi berkelanjutan baik berupa jamban komunal MCK ++ maupun model lainnya
yang sesuai dengan indikator dan karakter masyarakat pesisir. Kebijakan yang dapat dilakukan
adalah mengintegrasikan penguatan potensi
masyarakat bekerjasama dengan pemerintah,
swasta dan kelembagaan kampung pesisir untuk
bersama-sama komitmen menerapkan sanitasi
berkelanjutan, dengan program-program teknis
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Gambar 1. Kondisi Eksisting Sanitasi diKawasan Pesisir
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Tabel 1. Hasil Analisis Triangulasi triangulasi menunjukkan adanya responsif masyarakat mau diajak menerapkan
sanitasi berkelanjutan dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Kondisi eksisting sanitasi ditunjukkan
pada Gambar foto mapping Gambar 1.

Sumber: Hasil analisis, 2016
Gambar 1 dijelaskan bahwa kondisi sanitasi
khususnya jamban masih banyak yang belum
layak baik jamban komunal bantuan dari pemerintah maupun jamban milik pribadi. Kondisi
ini dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas sanitasi,
masyarakat jarang memanfaatkan karena ketersediaan air terbatas dan kebiasaan masyarakat
BABS masih tinggi.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka simpulan yang di-dapat
adalah 54,55% rata-rata masyarakat pe-sisir
mendukung adanya penerapan sanitasi berkelanjutan berupa jamban komunal MCK++

dengan design sesuai karakter masyarakat pesisir. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah
mengintegrasikan penguatan potensi masyarakat bekerjasama dengan pemerintah, swasta
dan kelembagaan kampung pesisir untuk bersama-sama komitmen menerapkan sanitasi
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