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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada masalah yang 

sangat kompleks. Air yang memiliki nilai vital pada tatanan kehidupan sosial-

budaya, ekonomi serta lingkungan cenderung saling bertentangan (Rustiadi et al., 

2011). Sejak adanya pergeseran paradigma air sebagai komoditas sosial menjadi 

komoditas ekonomi, sistem kebijakan nasional juga berubah. Kerangka kebijakan 

sumber daya air mulai memberikan peluang penguasaan sumber-sumber air bagi 

badan usaha dan individu. Hal ini menjadi suatu yang kontras dan dilematis ketika 

sistem kebijakan tersebut berlaku pada tatanan masyarakat lokal yang cenderung 

menggantungkan hidupnya pada sumber air yang ada. Ditambah lagi pada kondisi 

sumber daya air yang makin terbatas.   

Selain itu, pengelolaan sumber daya air juga tidak dapat dipisahkan dari 

teori kepemilikan sumber daya alam yang membagi barang atau sumber daya 

menjadi empat tipe yaitu privat, publik, common dan klub. Dari keempat tipe 

tersebut, sumber daya yang berwujud ”barang bersama” (common good) sangat 

rentan memicu permasalahan antar kelompok yang menggunakan (Rustiadi et.al, 

2011). Pada akhirnya, tipe sumber daya tersebut akan mempengaruhi dinamika 

pengelolaan yang ada.  

Meninjau lebih lanjut tentang sumber daya bersama (common pool 

resources), maka secara otomatis akan membawa ranah pembahasan pada dilema 

pengelolaan yang dikenal sebagai istilah common dilemma. Common dilemma 

merupakan salah satu fenomena dalam pembangunan yang terjadi akibat adanya 

masalah dalam pengelolaan common pool resources. Keberadaan common pool 

resources yang bersifat “open to all”, menyisakan konsekuensi yaitu kebebasan 

bagi para pengguna untuk mengakses sumber daya bersama sehingga para 

pengguna tidak dapat melarang pengguna lainnya namun timbul persaingan di 

antara para pengguna tersebut (Blomquist dan Ostrom, 1985;  Randal, 1983) 

dalam Wade (1987). Implikasi dari “open to all” dalam pengelolaan common pool 
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resources ini yang kemudian disebut common dilemma. Common dilemma dapat 

diartikan juga sebagai suatu kondisi yang terjadi saat sumber daya mulai terbatas 

sehingga ada indikasi salah satu pengguna mengeksploitasi sumber daya lebih 

cepat dari pengguna lainnya atau menghalangi pengguna lainnya untuk 

menggunakan sumber daya (Gifford dan Gifford, 2000).  

Topik common pool resources dan common dilemma sebenarnya dimulai 

sejak adanya The Prisoners’ Dilemma dan Tragedy of The Commons yang 

dikenalkan oleh Hardin (1968). Namun, hingga kini topik pembahasan ini seperti 

tidak akan ada habisnya selama proses pembangunan dan pemanfaatan sumber 

daya terus berjalan terutama pada negara-negara berkembang (Sargeson, 2002). 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa common dilemma 

sangat beragam dan dinamis karena sulitnya untuk mempertemukan hasil yang 

diinginkan oleh semua pengguna (Ostrom, Walker, dan Gardener, 1986). Dengan 

dasar ini, maka penelitian mengenai common dilemma menjadi relevan untuk 

terus dilakukan guna melihat dinamika dan transformasi pada lokus-lokus tertentu 

karena adanya kemungkinan perbedaan karakteristik pengguna pada masing-

masing wilayah. 

Seiring dengan perkembangan zaman, common dilemma juga dihadapkan 

dengan persoalan globalisasi dan masalah pengelolaan yang lebih kompleks. Jika 

dikaitkan kembali dengan kompleksitas pengelolaan sumber daya air, maka 

pembahasan common dilemma dalam pengelolaan sumber daya air menjadi hal 

yang menarik. Wade (1987) juga berpendapat bahwa ada tiga common pool 

resources yang paling krusial di negara berkembang, salah satunya yaitu air. Pada 

dasarnya, konflik tersebut terkait dengan kelembagaan. Ostrom (1990) dan 

Gifford dan Gifford (2000) berpendapat bahwa faktor kelembagaan memegang 

peranan penting dalam pengelolaan common pool resources termasuk 

pertimbangan karakteristik dari sumber daya itu sendiri.  

Berdasarkan latar belakang secara umum di atas, hal ini sangat relevan 

untuk dibahas pada wilayah studi penelitian di Daerah Irigasi Kapilaler. Jaringan 

irigasi yang telah dibangun sejak zaman Belanda tersebut menyisakan konflik 

yang berkepanjangan hingga saat ini. Diketahui bahwa jaringan irigasi ini 

awalnya dibangun untuk kepentingan Pabrik Gula Ceper dan areal tebu di 
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Kecamatan Ceper yang menyokong pasokan tebu untuk produksi pabrik tersebut. 

Namun, sejak pabrik ini tutup maka air menjadi “benar-benar bebas” yaitu bebas 

dimanfaatkan siapapun tapi tidak ada yang mengelola saluran. Saat saluran tidak 

terkelola dengan baik, masalah lain muncul ketika adanya perusahaan yang 

bergerak di bidang industri air minum dalam kemasan (AMDK). Kedatangan 

pihak ini menimbulkan stigma di kalangan masyarakat bahwa perusahaan yang 

memiliki sumur bor di dekat Mata Air Sigedang dan Kapilaler (sumber air DI 

Kapilaler), merugikan hak air bagi masyarakat sekitar. Adanya masalah ini 

kemudian memberikan dinamika pengelolaan yang baru pada sejarah pengelolaan 

DI Kapilaler. 

Berdasarkan gambaran di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan fenomena yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya air. 

Masalah klasik mengenai kelembagaan lokal dalam common dilemma dihadapkan 

pada fenomena baru yaitu keterlibatan pihak swasta yang juga memerlukan air 

sebagai komoditas utama. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan air permukaan 

tidak dapat terlepas dari air bawah tanah karena pada akhirnya faktor subjek akan 

mempengaruhi pengelolaan sumber daya tersebut. Hal lain yang penting dalam 

penelitian ini yaitu masalah pengelolaan sumber daya air yang melibatkan 

masyarakat, pemerintah dan swasta serta justru terjadi di daerah yang memiliki 

sumber air memadai. Hal ini menjadi suatu fenomena yang berbeda dimana 

menurut Garduno et al (2011), masalah pengelolaan air biasanya terjadi di daerah 

kering.  

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Common dilemma merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan. 

Pembahasan mengenai common pool resouces dan common dilemma mengalami 

proses perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan paradigma 

pembangunan. Pada mulanya, penelitian ini terkait dengan adanya The Prisoner’s 

Dilemma dan Tragedy of The Commons. Lalu, banyak pihak yang juga mengkaji 

lebih dalam mengenai fenomena common dilemma pada objek dan wilayah yang 

berbeda. Wade (1987) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan common pool 

resources dapat diatasi dengan collective action. Jadi, pada dasarnya aspek 
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kelembagaan memegang peranan penting dalam pengelolaan common pool 

resources dan common dilemma (Ahn dan Wilson, 2010; Gifford dan Gifford, 

2000; Ostrom, 1990; Wade, 1987). Masalah pengelolaan berdasarkan tinjauan 

kelembagaan ini juga terjadi di Daerah Irigasi Kapilaler.  

Pada konteks penelitian ini, sebelum membahas common dilemma akan 

dibahas terlebih dahulu mengenai transformasi pengelolaan Daerah Irigasi 

Kapilaler yang ternyata memiliki histori pengelolaan sebelum akhirnya menjadi 

sumber daya bersama milik masyarakat. Pada mulanya saluran irigasi dibangun 

dan dikelola oleh Pabrik Gula Ceper sejak tahun 1927. Saluran irigasi ini 

memanjang dari Sumber Air Kapilaler dan Sigedang yang terletak di Desa 

Ponggok, Kecamatan Polanharjo hingga Kecamatan Ceper. Pada saat itu, 

masyarakat sepanjang DI Kapilaler tidak diperkenankan untuk mengambil air. 

Pabrik hanya memperbolehkan petani di Kecamatan Ceper yang memiliki 

kepentingan dengan pabrik sebagai pemasok tebu. Namun, pada saat itu belum 

timbul persaingan antar kelompok pengguna dan ketersediaan air masih 

mencukupi.  

Masalah mulai muncul saat pabrik tersebut tutup pada tahun 1997. Air yang 

sebelumnya dikuasai oleh pabrik dan dimanfaatkan oleh petani Ceper mulai 

berubah. Karena ketidakjelasan siapa yang harus mengelola saluran, maka saat itu 

petani sekitar mulai memanfaatkan air secara bebas. Masalah mulai membesar 

saat pemanfaatan air yang bebas tidak disertai dengan pengelolaan saluran 

mengakibatkan kondisi saluran rusak dan pasokan air menjadi terbatas. Di saat 

yang sama, pola tanam petani yang berbeda antara hulu dan hilir saluran 

berpengaruh pada kebutuhan air sehingga dampaknya mulai dirasa merugikan 

salah satu pihak.  

Puncak masalah kemudian terjadi ketika berdirinya suatu perusahaan 

AMDK pada tahun 2002. Masalah ini terjadi karena lokasi pengeboran air bawah 

tanah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sangat berdekatan dengan sumber 

air Kapilaler. Hal ini langsung memicu kemarahan petani khususnya petani di 

Kecamatan Ceper yang mulai dilanda kekeringan saat musim kemarau. Dengan 

mengenyampingkan masalah saluran yang tidak terkelola dan perubahan pola 

tanam petani, stigma yang berkembang di kalangan masyarakat adalah kekeringan 
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air irigasi disebabkan oleh perusahaan AMDK. Kemudian hal ini memicu konflik. 

Pada saat itu, upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui transek saluran 

untuk mengetahui masalah riil di lapangan. Selain itu, pemberian bantuan 

perbaikan saluran irigasi dari pihak perusahaan AMDK dan pembentukan 

organisasi yang mengelola DI Kapilaler tersebut.  

Dengan adanya kerjasama antar petani dan perusahaan AMDK tersebut, 

terutama kaitannya dengan pembentukan Forum Komunikasi Pengguna Air 

Daerah Irigasi Kapilaler Guyub Rukun Manunggal (FK PADIKA), diharapkan 

sebagai langkah awal untuk pengelolaan saluran yang lebih baik dan partisipatif. 

Namun, kondisi saat ini tidak sesuai dengan harapan tersebut. Sudah adanya 

potensi lembaga lokal tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah antar petani. 

Adanya masalah corongan ilegal oleh petani di Desa Brangkal, Beku, Ngabeyan, 

dan Troso (Kecamatan Karanganom) yang seharusnya hanya dilewati kapilaler 

namun bukan termasuk dalam DI Kapilaler menjadi sumber konflik antar petani. 

Organisasi yang ada belum mampu menyelesaikan masalah. Selain itu, perubahan 

aturan kelembagaan dan kurangnya peranan pemerintah juga turut memperkeruh 

masalah. Dengan berbagai masalah yang termasuk dalam aspek kelembagaan, 

memperkuat indikasi pengaruh aspek tersebut terhadap fenomena common 

dilemma.  

Dengan rumusan masalah tersebut, maka akan dikaji lebih dalam mengenai 

common dilemma pada pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler serta faktor yang 

mempengaruhi berdasarkan perspektif kelembagaan. Dari penjelasan tersebut, 

maka research question dalam penelitian ini adalah “Bagaimana common 

dilemma bisa terjadi pada pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler dan seperti apa 

common dilemma tersebut, serta apa faktor yang mempengaruhi berdasarkan 

perspektif kelembagaan?”.    

  

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran permasalahan sebelumnya, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengkaji common dilemma pada pengelolaan Daerah 

Irigasi Kapilaler.  
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1.3.2 Sasaran Penelitian 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran-sasaran yang perlu dilakukan 

adalah : 

1) Mengidentifikasi gambaran Daerah Irigasi Kapilaler di Kabupaten Klaten 

2) Mengkaji transformasi pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler sejak dibangun 

hingga menimbulkan common dilemma sampai saat ini. 

3) Mengkaji faktor yang mempengaruhi transformasi pengelolaan Daerah Irigasi 

Kapilaler dan common dilemma yang terjadi berdasarkan perspektif 

kelembagaan. 

4) Menyusun sintesis penelitian.  

 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah yang menjadi fokus utama penelitian adalah sepanjang Daerah 

Irigasi Kapilaler (lihat GAMBAR 1.1). Wilayah ini meliputi DI Kapilaler itu 

sendiri dan beberapa desa yang dilewati saluran tersebut namun tidak termasuk 

dalam DI Kapilaler. DI Kapilaler terdiri dari 17 Desa yaitu 3 desa di Kecamatan 

Polanharjo dan 14 desa di Kecamatan Ceper. Desa yang dialiri DI Kapilaler di 

Kecamatan Polanharjo meliputi Desa Glagahwangi, Kapungan dan Borongan, 

sedangkan desa di Kecamatan Ceper meliputi Desa Pasungan, Kujon, Pkak, 

Mlese, Dlimas, Kurung, Tegal Rejo, Ceper, Jambu Kulon, Meger, Klpeu, 

Ngawonggo dan Kuncen. Adapun wilayah lainnya yaitu Desa Ponggok dan 

beberapa desa di Kecamatan Karanganom. Pertimbangannya pemilihan wilayah 

studi tersebut antara lain :  

 Desa-desa yang termasuk dalam DI Kapilaler baik di Kecamatan Polanharjo 

maupun Ceper memiliki unsur legalitas untuk pemanfaatan dan pengelolaan DI 

Kapilaler.  

 Desa Ponggok sebagai lokasi Mata Air Sigedang dan Kapilaler yang digunakan 

sebagai sumber air bagi DI Kapilaler. Selain itu, di Desa ini juga terdapat 

sumur bor milik Perusahaan AMDK yang terkait. Karena lokasi sumber air 

yang berdekatan ini termasuk salah satu yang memicu konflik antar petani 

dengan pihak swasta tersebut. Untuk itu, dalam pertimbangan pemilihan 
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wilayah studi ini diharapkan dapat menggali informasi terhadap petani, 

pemerintah dan swasta yang terkait. 

 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2014 

 
GAMBAR 1.1 

WILAYAH STUDI PENELITIAN 
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 Desa Brangkal, Beku, Ngabeyan, dan Troso di Kecamatan Karanganom 

merupakan daerah yang dilewati DI Kapilaler. Desa ini termasuk dalam 

wilayah studi karena pada analisis transformasi pengelolaan dan indikasi 

common dilemma yang terjadi melibatkan pihak petani di beberapa desa 

tersebut. Konflik antar petani yang menjadi ancaman hingga saat ini juga 

melibatkan pihak petani tersebut.  

 Jadi, total wilayah studi meliputi 22 desa di 3 kecamatan yaitu 4 desa di 

Kecamatan Polanharjo, 4 desa di Kecamatan Karanganom, dan 14 desa di 

Kecamatan Ceper. 

Selain beberapa pertimbangan di atas, deliniasi pemilihan wilayah studi juga 

didasari dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Susilo (2013) berlokasi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo dengan 

mempertimbangkan dampak dan perubahan sosial akibat eksploitasi mata air. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Endaryanta (2009) yang berlokasi di beberapa 

kecamatan yang menggunakan sumber Mata Air Sigedang dan Cokro Tulung 

seperti Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Trucuk, Pedan, Ceper, dan Kwarasan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini memiliki perbedaan baik 

dari sisi lokasi maupun cakupan bahasan. 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Dalam ruang lingkup substansi, terdapat definisi operasional yang 

merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau definisi secara 

spesifik untuk memberikan suatu operasional pada suatu variabel. Adapun definisi 

operasional dalam penelitian ini meliputi : 

 Common dilemma merupakan suatu kondisi yang terjadi saat sumber daya 

mulai terbatas sehingga ada indikasi pengguna untuk mengeksploitasi sumber 

daya lebih cepat dari pengguna lainnya atau menghalangi pengguna lainnya 

untuk menggunakan sumber daya (Gifford dan Gifford, 2000). 

 Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler merupakan upaya pengelolaan jaringan 

irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.  

 Sumber daya klub (club resources) merupakan sumber daya yang dalam 

penggunaannya dapat membatasi pihak lain namun tidak ada persaingan dan 
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kemanfaatan dari sumber daya tidak berkurang walaupun dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak yang dapat mengakses sumber daya tersebut.   

 Sumber daya bersama (common pool resources) merupakan sumber daya yang 

dalam penggunaannya memiliki keterbatasan baik keterbatasan sumber daya 

itu sendiri maupun keterbatasan antar pengguna sumber daya. Menurut 

Blomquist dan Ostrom (1985) dan Randal (1983) dalam Wade (1987) dan 

Rustiadi et al (2011), common pool resources merupakan sumber daya bersama 

yang bersifat bebas, tidak dapat melarang pihak lain sehingga ada persaingan 

antar pengguna.  

 Pengelolaan sumber daya air berdasarkan perspektif kelembagaan artinya 

bahasan pengelolaan lebih fokus pada sistem kebijakan dalam pengelolaan, 

karakteristik stakeholders dan interaksi antar stakeholders dalam pengelolaan 

sumber daya tersebut (Ahn dan Wilson, 2010; Agrawal, 2001; Gifford dan 

Gifford, 2000; Edwards dan Steins, 1999 dalam Rustiadi et al., 2011; Ostrom, 

1990; Wade, 1987).  

Penyusunan ruang lingkup substansi ini juga pada dasarnya bertujuan untuk 

membatasi materi pembahasan penelitian agar bahasan penelitian tidak keluar dari 

konteks dan juga menghindari kesalahpahaman materi penelitian dengan pihak 

lainnya. Adapun ruang lingkup substansi penelitian ini meliputi :  

 Kajian mengenai transformasi pengelolaan DI Kapilaler terbagi dalam 3 fase 

yaitu fase I (pengelolaan saluran oleh Pabrik Gula Ceper) dengan rentan waktu 

dari tahun 1927 hingga 1997, fase II (pengelolaan pasca tutupnya Pabrik Gula 

Ceper) dengan rentan waktu dari tahun 1998 hingga 2002 yaitu awal mulai 

datangnya Perusahaan AMDK, lalu fase III (sejak beroperasinya perusahaan 

AMDK terkait) dengan rentan waktu dari awal tahun 2003 hingga saat ini. 

Dalam tiap fase transformasi tersebut, akan dibahas mengenai karakteristik 

pengelolaan DI Kapilaler yang merujuk pada sifat sumber daya tersebut. Jadi 

keluaran dari kajian ini untuk melihat perubahan karakteristik DI Kapilaler 

yang kemudian mempengaruhi perubahan pengelolaan. Dalam kajian ini juga 

dianalisis runtutan cerita dan masalah yang terjadi dalam transformasi hingga 

timbulnya common dilemma. Untuk itu, diharapkan dapat diperoleh keluaran 
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berupa gambaran secara jelas dan runut mengenai transformasi pengelolaan DI 

Kapilaler.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi pengelolaan DI Kapilaler 

ditinjau berdasarkan aspek kelembagaan. Hal ini tidak serta merta dilakukan, 

karena telah ada indikasi semua faktor yang mempengaruhi transformasi 

khususnya common dilemma termasuk aspek kelembagaan. Adapun yang 

termasuk dalam aspek tersebut adalah aturan kelembagaan, pihak yang terlibat 

baik itu organisasi maupun individu atau kelompok pengguna berdasarkan 

karakteristiknya hingga interaksi antar stakeholder tersebut. Selain itu, untuk 

memperoleh analisis yang lebih komprehensif juga dipertimbangkan analisis 

karaktersitik DI Kapilaler berupa kondisi dan pengelolaannya, analisis faktor 

eksternal yang mempengaruhi common dilemma serta keterkaitan antar aspek 

untuk semakin memperkuat gambaran pengaruh aspek kelembagaan terhadap 

pengelolaan yang terjadi.   

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian merupakan bukti bahwa penelitian ini bukan merupakan 

hasil duplikasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Keaslian penelitian dapat dilihat dari materi yang dibahas, lokasi tempat 

penelitian dilakukan, maupun metode yang digunakan. Untuk menjamin keaslian 

penelitian, maka peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

dengan maksud untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penelitian tersebut 

untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pembaruan tema penelitian selanjutnya.  

Topik penelitian common dilemma sudah banyak dilakukan, termasuk dalam 

pengelolaan air bawah tanah yang dilakukan oleh Ostrom dan Blomquist (1985) 

dalam Ahn dan Wilson (2010). Namun, penelitian ini membahas studi kasus yang 

cukup berbeda dimana fokus utama adalah pengelolaan air permukaan namun 

pada akhirnya memerlukan konfirmasi terhadap pengelolaan air bawah tanah yang 

dilakukan oleh perusahaan AMDK. Selain itu, pada penelitian sebelumnya telah 

banyak yang mengangkat masalah pengelolaan DI Kapilaler dan hubungannya 

dengan perusahaan AMDK yang terkait. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh 

Endaryanta (2009) dan Susilo (2013). Namun, penelitian ini memiliki fokus dan 
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sudut pandang yang berbeda. Tujuan penelitian bukan hanya untuk melihat sebab 

akibat dan keterkaitan antar pihak, melainkan untuk menggambarkan transformasi 

pengelolaan DI Kapilaler dari awal dibangun hingga sekarang. Tujuannya untuk 

memperoleh gambaran secara jelas dan mengangkat perspektif berbeda yaitu 

tinjauan aspek kelembagaan dalam memaknai segala persoalan dan konflik dalam 

pengelolaan DI Kapilaler tersebut.  

 

TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Lokasi, Tahun 

Penelitian 
Materi Penelitian 

Metode 

Penelitian 

1 

T.K. Ahn 

dan Rick 

K. 

Wilson 

Elinor Ostrom’s 

Contribution to The 

Experimental Study 

of Sosial Dilemmas 

California, 2010 

Peran kelembagaan dalam 

pengelolaan cekungan air 

bawah tanah 

Kualitatif  

2 

Daniel 

Castillo 

dan Ali 

Kerem 

Saysel 

Simulation of 

Common Pool 

Resource Field 

Experiments : A 

Behavioral Model 

of Collective Action 

Colombia, 2003 

Simulasi pengelolaan 

common pool resources 

(ikan dan kepiting) 

berdasarkan model tingkah 

laku 

Kuantitatif  

3 

Jonas 

Gifford 

dan 

Robert 

Gifford 

Fish 3 : A 

Microworld for 

Studying Social 

Dilemmas and 

Resource 

Management 

Canada, 2000 

Masalah pengelolaan 

sumber daya ikan 

berdasarkan faktor 

perbedaan kepentingan dan 

simulasi common dilemma 

Kuantitatif 

4 

Susilo, 

Rachmad 

K. Dwi 

Melawan 

Privatisasi Sumber 

Daya Air dengan 

Manajemen Sumber 

Daya Berbasis 

Lokal 

Desa Ponggok, 

Kecamatan 

Polanharjo, 

Kabupaten 

Klaten, 2013 

Kajian sosiologi 

lingkungan yang 

membahas pengaruh pihak 

swasta yang 

mengeskploitasi sumber 

daya air dan dinamika 

lokal dalam manajemen 

sumber daya air. 

Kualitatif 

5 
Endaryan

ta, Erwin 

Resiko Bencana 

Industrial dalam 

Privatisasi Sumber 

air Si Gedhang, 

Klaten 

Kecamatan 

Polanharjo, 

Delanggu, 

Ceper, Trucuk, 

Kwarasan dan 

Pedan, 

Kabupaten 

Klaten, 2009 

Analisis bencana industrial 

dan resiko yang muncul 

dari proses privatisasi 

sumber air oleh industri 

pengelolaan sumber air 

tanah Sigedhang menjadi 

Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) 

bermerk Aqua-Danone 

Kualitatif 

Sumber : Analisis Penyusun, 2014 
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Berdasarkan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya, maka 

dapat diketahui penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Untuk 

itu, keaslian penelitian dengan judul “Common Dilemma pada Pengelolaan 

Daerah Irigasi Kapilaler, Kabupaten Klaten” dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang common dilemma pada pengelolaan Daerah Irigasi 

Kapilaler ini, diharapkan dapat memberikan manfaat studi sebagai pembelajaran 

mengenai common dilemma sebagai implikasi dari transformasi pengelolaan 

sumber daya air dari club resources menjadi common pool resources. Adanya 

transformasi menjadi common pool resources ini kemudian akan menimbulkan 

suatu konflik atau permasalahan dalam pengelolaan yang disebut sebagai common 

dilemma. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi 

terhadap substansi dan lokus yang berbeda yaitu sudut pandang pengelolaan 

berdasarkan karakteristik kepemilikan sumber daya dan lokasi studi yang 

sebenarnya memiliki persediaan air mencukupi.  

Pada penelitian ini juga menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini 

yaitu dengan semakin berkembangnya industri air minum dalam kemasan maka 

akan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Terlepas dari siapa yang salah 

dan berbuat apa, namun perbedaan persepsi, karakteristik pelaku serta adanya 

pengaruh sistem atau kebijakan turut pula mempengaruhi masalah di lapangan. 

Jadi, diharapkan dengan adanya kekhasan pada wilayah studi dapat menjadi 

pembelajaran dan gambaran di lokasi lain yang mungkin relevan dan memiliki 

kemiripan kasus yaitu adanya pro kontra terhadap industri air minum dihadapkan 

dengan masih lemahnya kelembagaan lokal baik di tingkat masyarakat maupun 

masih kurangnya peranan pemerintah. Sehingga dari penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan pengalaman bahwa pentingnya sinergitas semua 

pelaku.  

Manfaat lainnya yaitu dari penelitian ini dapat diketahui gambaran 

mengenai perspektif kelembagaan dalam transformasi pengelolaan dan fenomena 

common dilemma. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
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rekomendasi terkait masalah yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pemerintah lokal baik Pemerintah Kabupaten Klaten maupun 

pemerintah desa terkait untuk lebih peka terhadap permasalahan yang ada dan 

mau berpartisipasi penuh terutama untuk pendampingan atau pemberdayaan pihak 

petani. Selain itu, masukan bagi organisasi atau komunitas yang berwenang dalam 

pengelolaan DI Kapilaler untuk mau bekerjasama dan lebih serius untuk 

menyelesaikan masalah yang ada agar tidak semakin berkepanjangan. Diharapkan 

dengan adanya keinginan kerjasama antar semua pihak baik pemerintah, petani 

atau swasta dapat menyelesaikan masalah yang ada dan membangun sinergitas 

yang baik dalam pengelolaan sumber daya air.     

 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir penelitian merupakan urutan pemikiran logis oleh peneliti 

untuk memecahkan dan menstrukturkan masalah dalam bentuk bagan. Latar 

belakang penelitian ini terkait dengan kompleksitas permasalahan dalam 

pengelolaan sumber daya air. Adanya pengaruh hak kepemilikan dalam 

pengelolaan sumber daya juga turut mempengaruhi dinamika dalam pengelolaan. 

Khusus terkait karaktersitik objek penelitian yaitu Daerah Irigasi Kapilaler 

sebagai sumber daya bersama (common pool resources) akan memberikan suatu 

konsekuensi terjadi common dilemma. Ketidakjelasan pengelolaan saluran irigasi 

dihadapkan pada kebebasan dari pihak petani untuk memanfaatkan air sesuai 

kebutuhan masing-masing pada akhirnya menimbulkan dampak negatif oleh salah 

satu pihak. Kondisi ini kemudian diperparah dengan adanya ketidaksepahaman 

antara perusahaan AMDK dan petani akibat lokasi sumur bor perusahaan sangat 

berdekatan dengan sumber air masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan 

dinamika dan intrik lainnya.  

Dari latar belakang tersebut, kemudian disusun pertanyaan penelitian 

mengenai sejarah terjadinya common dilemma dan gambaran common dilemma 

yang terjadi terjadi pada pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler serta faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut berdasarkan perspektif kelembagaan. Setelah itu, 

dirumuskan tujuan dan sasaran penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan 

output penelitian berupa temuan penelitian, kesimpulan dan rekomendasi.     
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Sumber : Analisis Penyusun, 2014 

 

GAMBAR 1.2 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

 

Teori kepemilikan sumber daya (privat, publik, common, 

dan klub) mempengaruhi pengelolaan sumber daya 

DI Kapilaler digunakan secara bebas, tidak ada pihak yang mengelola saluran, 

masing-masing cenderung memanfaatkan air sesuai kebutuhannya, petani 

Ceper mulai kekeringan pada musim kemarau, ada pihak bukan DI yang 

membuat corongan 

Bagaimana common dilemma bisa terjadi pada pengelolaan Daerah Irigasi 

Kapilaler dan seperti apa common dilemma tersebut, serta apa faktor yang 

mempengaruhi berdasarkan perspektif kelembagaan 

Mengkaji common dilemma pada 

pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 

Transformasi 

pengelolaan 

Daerah Irigasi 

Kapilaler sejak 

dibangun hingga 

menimbulkan 

common dilemma 

sampai saat ini 

Faktor yang 

mempengaruhi 

transformasi pengelolaan 

Daerah Irigasi Kapilaler 

dan common dilemma 

yang terjadi berdasarkan 

perspektif kelembagaan 

Temuan, Kesimpulan dan 

Rekomendasi Penelitian 

Latar 

Belakang 

Masalah 

Pertanyaan 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Sasaran 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Pengelolaan DI Kapilaler memiliki histori perubahan karakteristik 

dari club resources menjadi common pool resources 

Timbulnya Common Dilemma 

dalam pengelolaan DI Kapilaler 

 

Upaya penyelesaian hanya menyelesaikan perbaikan 

kondisi saluran, tapi tidak kelembagaan 

Lokasi sumur bor perusahaan 

AMDK sangat berdekatan 

dengan sumber air Kapilaler  

Masih ada potensi konflik air antar petani  

Gambaran 

umum 

Daerah 

Irigasi 

Kapilaler 

Sintesis 

penelitian 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan rancangan dan strategi penelitian yang berisi 

metode pengumpulan, analisis dan interpretasi data (Creswell, 2009).  Metode 

penelitian juga diartikan sebagai kerangka dasar suatu penelitian yang mendasari 

seluruh kegiatan penelitian dan mewarnai jenis penelitian yang akan dilakukan 

(Yunus, 2010). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat induktif  dimana peneliti 

mengamati fenomena kemudian menggambarkannya ke dalam penjelasan yang 

bersifat naratif. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang 

akan dilakukan untuk mencapai tiap sasaran penelitian yang meliputi variabel 

yang digunakan, kebutuhan data, teknik pengumpulan data, analisis data yang 

digunakan, hingga output yang dihasilkan. 

 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang transformasi pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 

menggambarkan dinamika dalam pengelolaan DI Kapilaler berdasarkan tinjauan 

aspek kelembagaan. Pengelolaan yang erat kaitannya dengan kepemilikan 

dijadikan sebagai dasar untuk menentukan karakteristik DI Kapilaler. Adanya 

transformasi pengelolaan dari yang bersifat klub menjadi common menyebabkan 

suatu konsekuensi yaitu timbulnya common dilemma. Masalah yang berujung 

konflik baik awalnya antara petani dengan perusahaan AMDK lalu konflik antar 

petani mengindikasikan adanya masalah kelembagaan dalam pengelolaan DI 

Kapilaler tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan mendalam mengenai 

pengaruh tiap aspek kelembagaan dalam transformasi pengelolaan DI Kapilaler 

hingga timbulnya common dilemma. 

Dalam pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan secara mendalam untuk 

mencari makna atau memberikan generalisasi atas fenomena yang terjadi 

(Creswell, 2009). Menurut Maxwell (1996), penelitian kualitatif memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya memahami proses terjadinya suatu peristiwa 

secara mendalam, mendeskripsikan pola tertentu misalnya pola interaksi 

masyarakat, dan memahami makna serta konteks tertentu. Menurut Hay (2000) 

dalam Creswell (2009), metode penelitian kualitatif bersifat idealis sehingga 
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idealisme peneliti sangat dibutuhkan untuk menggali informasi kepada informan 

dengan baik. Bungin (2007) juga menambahkan bahwa subjektivitas di dalam 

penelitian kualitatif tidak dapat dihindarkan.  

Prosedur penelitian kualitatif yaitu dimulai dari sebuah isu atau masalah, 

melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan, menentukan fokus dan sub fokus 

penelitian, merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis data hingga 

penyusunan laporan penelitian (Creswell, 2009). Berdasarkan karakteristik 

penelitian kualitatif, maka hal ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian untuk 

mengkaji lebih dalam transformasi pengelolaan DI Kapilaler hingga timbulnya 

common dilemma dan faktor yang mempengaruhi berdasarkan tinjauan aspek 

kelembagaan.  

 

1.8.2 Strategi Penelitian 

Strategi penelitian adalah jenis rancangan penelitian yang digunakan untuk 

menetapkan prosedur penelitian (Creswell, 2009). Dalam penelitian kualitatif 

terdapat lima strategi penelitian yaitu penelitian naratif, fenomenologi, etnografi, 

grounded theory, dan studi kasus (Creswell, 2009). Khusus dalam penelitian ini, 

digunakan strategi penelitian studi kasus. Strategi ini bertujuan untuk menyelidiki 

secara cermat dan mengeksplorasi suatu peristiwa atau sekelompok individu, 

kemudian mengumpulkan data dan informasi untuk kemudian disajikan dalam 

bentuk narasi (Creswell, 2009). Strategi penelitian studi kasus ini dibatasi oleh 

waktu dan aktivitas yang telah ditentukan peneliti.  

Dengan sifat strategi penelitian studi kasus yang bersifat eksplorasi, maka 

strategi ini sesuai untuk diaplikasikan pada penelitian pengelolaan DI Kapilaler. 

Penelitian ini berusaha untuk menggali transformasi pengelolaan DI Kapilaler 

berdasarkan perspektif kelembagaan sehingga diketahui bagaimana transformasi 

hingga terjadinya common dilemma. Dari eksplorasi studi kasus ini, diharapkan 

dapat diketahui gambaran common dilemma secara komprehensif dari penyebab, 

gambaran yang terjadi, hingga faktor yang mempengaruhi. Selain itu, diharapkan 

pula dapat diperoleh gambaran dan keterkaitan dengan isu sentral yang terjadi 

yaitu lemahnya kelembagaan lokal dalam pengelolaan DI Kapilaler sehingga 

menimbulkan common dilemma.  
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1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data perlu dirancang dengan baik. Rancangan 

pengumpulan data terdiri dari metode survei yang dilakukan, kebutuhan data yang 

diperlukan, penentuan narasumber dan verifikasi data. Adapun data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh oleh peneliti melalui pengamatan dan hasil wawancara di lapangan, 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan maupun 

dokumen yang dapat memberikan gambaran kasus yang diperlukan untuk analisis. 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 

wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi lapangan.  

1) Wawancara mendalam  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang umum dalam 

penelitian kualitatif. Wawancara yang dilakukan secara mendalam dan 

berhadapan langsung dengan narasumber. Tujuannya untuk membangun 

hubungan dan komunikasi yang baik dengan narasumber. Selain itu, dengan 

wawancara langsung bertujuan agar narasumber dapat leluasa menjawab 

pertanyaan yang diajukan peneliti, serta agar peneliti juga dapat mengontrol 

keadaan selama wawancara. Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali 

informasi secara lebih jelas melalui persepsi dan informasi narasumber dalam 

transformasi pengelolaan DI Kapilaler dan keterkaitannya dengan isu sentral yaitu 

timbulnya common dilemma.  

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui 

histori dan transformasi pengelolaan DI Kapilaler hingga timbulnya common 

dilemma. Wawancara mendalam ini untuk mengetahui informasi dari masing-

masing pihak baik petani, pemerintah maupun swasta. Dari gambaran wawancara 

mendalam ini akan diketahui bagaimana kondisi riil di lapangan terkait 

pengelolaan DI Kapilaler yang dilakukan masing-masing stakeholders untuk 

kemudian dikaitkan hubungannya dengan common dilemma dan konflik air antar 

petani.  

2) Telaah dokumen 

Telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data secara sekunder. 

Dalam penelitian ini, telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh gambaran 
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wilayah studi secara lebih rinci mengenai gambaran kependudukan, sosial, 

ekonomi dan budaya. Selain itu, telaah dokumen dilakukan untuk mengetahui 

aturan kelembagaan yang terkait dan gambaran organisasi FK PADIKA. Hal ini 

untuk mengetahui legalitas dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan organisasi 

petani ini dalam pengelolaan DI Kapilaler.  

3) Observasi lapangan 

Observasi lapangan merupakan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian. Observasi lapangan dilakukan untuk memotret gambaran wilayah studi 

dan kasus pengelolaan DI Kapilaler. Observasi lapangan juga berfungsi sebagai 

kroscek terhadap hasil wawancara dengan kondisi riil di lapangan. 

 

1.8.3.1 Kebutuhan Data 

Dalam rancangan survei, dibutuhkan daftar kebutuhan data yang 

berfungsi sebagai panduan dalam teknis pelaksanaan pengumpulan data agar 

sesuai keperluan penelitian dan tidak keluar dari lingkup penelitian. Kebutuhan 

data berisi data-data yang diperlukan dalam penelitian baik untuk memberikan 

gambaran maupun keperluan analisis hingga hasil akhir penelitian, yang 

diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran penelitian. 

 

TABEL I.2 

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

 

Sasaran Aspek Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Tahun 

Gambaran 

Daerah Irigasi 

Kapilaler 

Fisik  

Kondisi jaringan irigasi 

kapilaler 

Wawancara 

Mendalam, 

obsevasi 

lapangan, 

telaah 

dokumen 

DPU 

SDA, FK 

PADIKA 

GRM 

2014 

Penggunaan lahan 
Obsevasi 

lapangan, 

telaah 

dokumen 

BPS 

Kab. 

Klaten 

2014 

Non fisik 

Sosial, kependudukan, 

ekonomi 
BPS 2014 

Kelembagaan  

Wawancara 

Mendalam, 

obsevasi 

lapangan, 

telaah 

DPU 

SDA, FK 

PADIKA 

GRM 

2014 
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Sasaran Aspek Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Tahun 

dokumen 

Transformasi 

pengelolaan 

Daerah Irigasi 

Kapilaler 

sejak 

dibangun 

hingga 

menimbulkan 

common 

dilemma 

sampai saat ini 

Sejarah 

pengelolaan 

DI Kapilaler 

Pengelolaan DI 

Kapilaler oleh Pabrik 

Gula Ceper 
Wawancara 

Mendalam 

Petani 

Pemerint

ah desa 

2014 Pengelolaan DI 

Kapilaler pasca 

tutupnya Pabrik Gula 

Ceper 

Pengelolaan DI 

Kapilaler sejak 

berdirinya Perusahaan 

AMDK 

Wawancara 

Mendalam, 

obsevasi 

lapangan, 

telaah 

dokumen 

Petani, 

Pemerint

ah desa, 

Perusaha

an 

AMDK 

terkait 

2014 

Faktor yang 

mempengaruhi 

transformasi 

pengelolaan 

Daerah Irigasi 

Kapilaler dan 

common 

dilemma yang 

terjadi 

berdasarkan 

perspektif 

kelembagaan 

Karakteristik 

sumber daya : 

karakteristik 

DI Kapilaler 

Kondisi dan 

pengelolaan DI 

Kapilaler pada fase I, 

II, dan III 

Wawancara 

Mendalam, 

obsevasi 

lapangan, 

telaah 

dokumen 

Petani, 

Pemerint

ah desa, 

Perusaha

an 

AMDK 

terkait 

2014 
Kelembagaan  

Aturan kelembagaan 

yang terkait dalam 

pengelolaan DI 

Kapilaler fase I, II, dan 

III Wawancara 

Mendalam, 

telaah 

dokumen 

Organisasi, pihak yang 

terlibat dan kelompok 

pengguna beserta 

karakteristiknya dalam 

pengelolaan DI 

Kapilaler fase I, II, dan 

III 

Interaksi antar 

stakeholders dalam 

pengelolaan DI 

Kapilaler fase I, II, dan 

III 

Wawancara 

Mendalam 

Keterkaitan 

sumber daya 

dengan 

kelembagaan  

Keterkaitan air dengan 

aturan kelembagaan 

dalam pengelolaan DI 

Kapilaler fase I, II, dan 

III 

Wawancara 

Mendalam, 

obsevasi 

lapangan, 

telaah 

dokumen 
Keterkaitan air dengan 

kelompok pengguna 

Faktor 

eksternal 

Pengaruh kebijakan 

minapolitan terhadap 

konflik antar petani  

Wawancara 

Mendalam, 

obsevasi 

lapangann 

Petani, 

Pemerint

ah desa 

2014 

Sumber : Analisis Penyusun, 2014 

 

 

 

Lanjutan :  
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1.8.3.2 Penentuan Narasumber 

Dalam metode pengumpulan data, terdapat metode penentuan 

narasumber. Tujuannya untuk menentukan narasumber atau kriteria narasumber. 

Teknik penentuan narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling. 

Menurut Maxwell 1996, tujuan penggunaan teknik purposive sampling yaitu 

mencapai keterwakilan dari individu, menggambarkan heterogenitas populasi, dan 

memilih sampel dengan sengaja. Teknik purposive sampling ini memberikan 

kebebasan kepada peneliti untuk menentukan narasumbernya, berdasarkan 

kebutuhan di lapangan. Namun, peneliti harus memiliki pertimbangan mendalam 

mengenai karakter narasumber yang akan dituju. Tujuannya untuk meyakinkan 

bahwa narasumber-narasumber yang dipilih benar-benar mewakili karakter 

populasi atau sub populasi (Yunus, 2010).  

Dalam penelitian ini, pada awalnya peneliti menentukan key person yaitu 

pihak pemerintah lokal meliputi Pemerintah Desa Ponggok sebagai pihak dimana 

sumber air Kapilaler dan sumur bor perusahaan AMDK berada. Tujuannya untuk 

menggali informasi mengenai pengelolaan air dan sejarah pengelolaan DI 

Kapilaler. Selanjutnya pihak pemerintah ini merekomendasikan wawancara 

kepada pihak FK PADIKA selaku organisasi yang mengelola DI Kapilaler. 

Setelah mengetahui informasi dari pihak ini, kemudian pihaknya 

merekomendasikan untuk meninjau lapangan dan mengkonfirmasi dengan 

beberapa pihak di Kecamatan Karanganom. Berdasarkan rekomendasi tersebut, 

peneliti menentukan narasumber mana yang sekiranya dapat menjawab 

pertanyaan dan mengetahui informasi dengan baik. Selanjutnya wawancara 

dengan beberapa pihak yaitu perusahaan AMDK yang terkait, Dinas Pertanian, 

dan DPU SDA serta pemerintah setempat untuk mengetahui peranan masing-

masing dan keterkaitannya dengan transformasi pengelolaan DI Kapilaler.  

 

1.8.3.3 Verifikasi Data 

Implikasi dari penggunaan teknik purposive sampling yaitu adanya 

ketidakpastian jumlah narasumber yang akan diteliti, untuk itu diperlukan 

validitas data. Tujuannya yaitu untuk menghindari key informant bias yaitu 

kecenderungan peneliti untuk menggantungkan sebagian besar informasi dari satu 
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atau sejumlah kecil informan. Cara yang dapat dilakukan antara lain triangulasi 

data dengan memanfaatkan berbagai sumber data, triangulasi teori dengan 

menggunakan berbagai referensi teori lain yang berkaitan, dan triangulasi peneliti 

dengan membandingkan hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan.  

1. Pengkodean dan Kategorisasi Data 

Peneliti harus melakukan pengkodean dan kategorisasi data. Tujuannya 

untuk mempermudah pengolahan data dan analisis. Data yang diperoleh 

disesuaikan dengan klasifikasi data selanjutnya diberi kode. Tema atau klasifikasi 

data disesuaikan dengan data pada sasaran – sasaran penelitian yaitu sejarah 

pengelolaan DI Kapilaler, tinjauan aspek sumber daya, aspek kelembagaan, 

keterkaitan aspek sumber daya dan kelembagaan serta faktor eksternal yang 

mempengaruhi pengelolaan DI Kapilaler. masing-masing aspek tersebut diberi 

kode warna yang berbeda untuk membedakan tiap fase pengelolaan. Analisis 

coding data ini lebih memudahkan dalam analisis sehingga transformasi pada tiap 

fase dapat diklasifikasikan sesuai dengan tinjauan aspek kelembagaan.  

 

TABEL I.3 

FORMAT KARTU IDENTITAS HASIL WAWANCARA  

Baris  Uraian Wawancara Tema 

Baris dalam 

alinea 

 

………………………………………………

…………………………………………dst 

Menggunakan kode 

warna 

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2014 

Keterangan : 

Informasi yang diperoleh dari wawancara kemudian dikelompokkan sesuai 

dengan tema lalu ditunjukkan melalui kode informasi a/b/c 

a = kode sumber 

b = kode inisial desa/instansi 

c = menunjukkan alinea 

 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari survei bisa jadi lebih dari yang dibutuhkan karena 

tindakan peneliti untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Guna 

mengantisipasi survei yang kurang terkontrol, maka data mentah harus direduksi 
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menjadi data yang lebih terorganisir dan spesifik sesuai dengan kebutuhan data 

dan substansi penelitian.  

3. Triangulasi  

Triangulasi bertujuan untuk memastikan keabsahan informasi maupun hasil 

penelitian dengan mengukur derajat kepercayaan peneliti itu sendiri, data, metode, 

dan teori yang digunakan. Triangulasi dapat dilakukan dengan menguji 

kemampuan dan subjektivitas peneliti dalam melakukan observasi lapangan. 

Triangulasi data juga dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara 

yang satu dengan yang lain untuk kemudian membandingkan lagi dengan kroscek 

lapangan serta sudut pandang yang lain.  

 

1.8.4 Jenis Analisis 

Analisis data dilakukan proses coding untuk kemudian dibagi ke dalam 

tema-tema tertentu. Setelah memperoleh tema-tema tersebut, langkah selanjutnya 

adalah menghubungkan tema yang ada untuk dirangkai menjadi suatu deskripsi 

(GAMBAR 1.3). Rangkaian tema tersebut kemudian diperlukan untuk menyusun 

analisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1.3 

ANALISIS DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF 

Validasi keakuratan 

informasi 

Interpretasi tema-tema/ deskripsi-deskripsi 

Menghubungkan tema-tema/ deskripsi-deskripsi 

Tema-tema Deskripsi-deskripsi 

Coding data 

Membaca keseluruhan data 

Mengolah data dan persiapan untuk analisis 

Data mentah 
Sumber : Creswell, 2009 
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Dalam penelitian transformasi pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler, ada 

beberapa analisis yang dilakukan yaitu. 

1. Analisis transformasi pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sejarah pengelolaan DI 

Kapilaler dari fase I, II hingga III. Dari analisis ini diharapkan dapat memperoleh 

gambaran dan histori pengelolaan DI kapilaler secara jelas dan runut. Selain itu, 

dari analisis ini dapat dilihat indikasi pengaruh aspek kelembagaan dalam 

transformasi pengelolaan hingga timbulnya common dilemma.  

 

2. Analisis faktor yang mempengaruhi transformasi pengelolaan Daerah Irigasi 

Kapilaler 

Dalam analisis ini sebenarnya terbagi lagi menjadi empat analisis yaitu 

analisis karakteristik DI Kapilaler, analisis kelembagaan, analisis keterkaitan 

karakteristik DI Kapilaler dengan kelembagaan serta analisis faktor eksternal. 

Tujuan dari masing-masing analisis ini adalah : 

a) Analisis karakteristik DI Kapilaler untuk mengetahui kondisi dan 

pengelolaan DI Kapilaler pada fase I, II dan III. Pada analisis ini tidak hanya 

berdasarkan persepsi stakeholder melainkan observasi lapangan untuk 

melihat kondisi sumber daya air dan beberapa data yang dapat menunjang 

gambaran karakteristik DI Kapilaler. 

b) Analisis kelembagaan terdiri dari tiga yaitu aturan kelembagaan, pihak yang 

terlibat beserta karakteristik, dan interaksi antar pihak tersebut. Dari analisis 

ini diketahui bahwa perubahan aturan kelembagaan dapat mempengaruhi 

tiap fase pengelolaan DI Kapilaler. selain itu, analisis mengenai pihak yang 

terlibat beserta karakteristiknya untuk mengetahui peran dan karakteristik 

masing-masing pihak untuk dikorelasikan dengan tindakan. Tindakan ini 

kemudian yang akan dijadikan input bagi analisis interaksi antar 

stakeholders. Jadi dari analisis kelembagaan ini akan diketahui bagaimana 

pengaruh aturan kelembagaan, karakteristik dan peran masing-masing pihak 

yang ditandai dengan tindakan kemudian mempengaruhi interaksi dan 

dalam interaksi tersebut memunculkan common dilemma.  
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c) Analisis keterkaitan aspek sumber daya dengan kelembagaan yaitu 

menganalisis keterkaitan karakteristik DI Kapilaler dengan aturan 

kelembagan dan kelompok pengguna. Tujuannya untuk memperoleh 

gambaran lebih jelas lagi mengenai keterkaitan antar faktor.  

d) Analisis faktor eksternal berawal dari tindakan petani di Desa Brangkal, 

Beku, Ngabeyan, dan Troso yang hingga saat ini enggan menutup corongan. 

Adanya pengaruh kebijakan minapolitan di daerah hulu dianggap para 

petani di desa tersebut untuk tetap memanfaatkan DI Kapilaler walaupun 

secara legalitas mereka termasuk dalam DI Ponggok. Namun, tinjauan 

analisis ini hanya sekilas untuk memberikan gambaran dan alasan para 

petani tersebut, tidak untuk dianalisis lebih lanjut.  

 

1.9 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dibagi 

ke dalam lima bagian. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup wilayah dan substansi 

penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penyusunan tesis ini sendiri. Pada Bab II 

Kajian Literatur Common Pool Resources, Common Dilemma, dan 

Pengelolaan Sumber Daya Air, berisi tentang rujukan literatur yang dianggap 

relevan dengan materi penelitian. Selanjutnya, pada Bab III Gambaran Umum 

Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler, berisi tentang penjelasan kondisi wilayah 

studi dan gambaran pengelolaan DI Kapilaler. Lalu, pada Bab IV Analisis 

Common Dilemma Pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler, berisi analisis 

transformasi pengelolaan DI Kapilaler sebagai club resources menjadi common 

pool resources hingga menimbulkan common dilemma serta faktor yang 

mempengaruhi berdasarkan perspektif kelembagaan. Pada akhir tesis terdapat 

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi yang berisi output dan rumusan dari 

penelitian serta rekomendasi baik untuk penelitian selanjutnya maupun untuk 

stakeholders terkait..  
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