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Manusia pada dasarnya akan selalu berhubungan dan bersentuhan langsung 

dengan lingkungan. Karena manusia hidup dan menggantungkan hidupnya pada 
lingkungan dimana ia berada. Karena itu, manusia dan lingkungan adalah dua hal 
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun, seiring dengan 
perkembangan dan semakin tingginya populasi manusia itu sendiri, dari tahun-tahun 
masalah lingkungan pun muncul. Perhatian masyarakat yang sangat kurang terhadap 
lingkunngan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Kebersihan dan 
kesehatan lingkungan juga turut menurun. 

Oleh karena itu, program sanitasi lingkungan merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan oleeh pemerintah Kota Semarang untuk menjaga kebersihan dan 
kesehatan lingkungan di Kota Semarang, karena hal itu juga akan berdampak pada 
peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sanitasi itu sendiri 
mencakup empat sektor, di antaranya sector sampah, limbah, drainase dan 
penyediaan air bersih. Sanitasi merupaka upaya perlindungan, pengelolaan dan 
modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat 
kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Biasanya, warga yang mampu 
secara ekonomi dapat mengakses sanitasi tersebut dengan baik namun tidak 
demikian halnya dengan warga yang tidak mampu, dimana mereka sangat sulit untuk 
mendapatkan akses sanitasi tersebut. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan, 
yakni mengupayakan agar setiap warga menerima akses sanitasi yang merata di 
setiap sector. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan untuk 
melaksanakan program sanitasi tersebut sampai sejauh mana keefektifannya. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi 
efektifitas kebijakan dengan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan 
data primer, disesuaikan dengan data primer yang diperoleh dari dinas terkait sebagai 
data sekunder. Sedangkan spesifikasi penelitian yaitu dengan menguraikan dan 
memaparkan secara analisis hasil yang diperoleh dalam penelitian, termasuk di 
dalamnya permasalahan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.  
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