
 

ABSTRAK 

Muhammad Abdur Rahman: Strategi Pemerintah Daerah dalam Menciptakan 

Lingkungan yang Sehat (Studi Deskriptif Di RW 10 Muara Lebak Desa Pasirjaya 

Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor). 

Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hal yang diinginkan setiap 

individu yang tidak dapat dihindari lagi. Manusia pada umumnya harus 

mendapatkan kehidupan yang layak khususnya lingkungan yang sehat tetapi 

manusia sendiri harus menentukan apakah ingin memperoleh kehidupan yang 

layak atau tidak. Kualitas lingkungan tidak baik dapat menimbulkan berbagai 

ancaman yang tidak diinginkan. Seperti, tempat berkembang biaknya lalat dan 

tikus serta pada akhirnya menularkan penyakit pada manusia. Pemerintah daerah 

yang berada di RW 10 Muara Lebak Desa Pasirjaya ini berupaya untuk 

menanamkan sifat kepedulian lingkungan kepada masyarakat, agar terciptanya 

lingkungan yang sehat dan berkurangnya membuang sampah sembarangan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemerintah daerah 

dalam menciptakan lingkungan yang sehat di RW 10 Muara Lebak Desa Pasirjaya 

Kecamatan Bogor Barat, upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 

menciptakan lingkungan yang sehat dan hasil yang didapat dari upaya pemerintah 

dalam menciptakan lingkungan yang sehat. 

Penelitian ini berdasarkan atas pemikiran teori pemberdayaan lingkungan 

yaitu timbulnya kesadaran bahwa masyarakat paham akan haknya atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung 

jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya (Imansyah: 

2009)  serta teori itu berhubungan dengan teori partisipasi, Partisipasi  yaitu suatu 

proses komunikasi dua arah yang terus menerus. (Cancer 1993:1) oleh karena itu 

pemerintah daerah dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain agar 

tujuan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  

teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun analisis data 

dilakukan melalui penafsiran logika yang dihubungkan dengan konteks 

Pengembangan Masyarakat Islam. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, program pemerintah 

daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dengan cara melaksanakan 

berbagai penyuluhan mengenai kesehatan; Kedua, upaya yang dilakukan 

pemerintah daerah penyuluhan mengenai persalinan, ASi ekslusif, dana sehat, 

mengelola air limbah, kegiatan jumsih, menjaga lingkungan dan kesehatan. 

Ketiga, hasil dari strategi pemerintah dapat dikatakan baik karena telat terbentuk 

forum masyarakat, adanya fasilitas kesehatan, adanya UKBM, sistem pengamatan 

penyakit, penanggulangan bencana, terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat. 

Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah 

daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat sudah tepat, dengan adanya 

program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadikan masyarakat mulai sadar 

akan pentingnya lingkungan bersih dan sehat. 
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