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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya kota merupakan pusat sebagian besar kegiatan 

perekonomian, industri, perdagangan maupun pendidikan. Terpusatnya 

kegiatan tersebut membuat kota menjadi salah satu tujuan dari kelompok 

urban atau pendatang dari kota lain yang setiap saat dapat menambah 

permasalahan di perkotaan. Ketersediaan lahan untuk pemukiman yang 

terbatas, pencemaran air dan udara, menurunnya kualitas lingkungan 

hidup, masuknya air laut ke daerah penduduk, gangguan kesehatan 

masayarakat hingga masalah sampah yang menjadi masalah hampir di 

setiap kota di Indonesia. 

Kota Semarang merupakan kota di Jawa Tengah yang juga 

termasuk memiliki masalah dengan sampah. Hal ini merupakan dampak 

negatif dari pesatnya pembangunan kota. Kota Semarang merupakan salah 

satu ibu kota provinsi yang menjadi pusat perdagangan dan jalur lintas di 

kawasan jalur pantai utara (pantura) yang menyebabkan jumlah penduduk  

yang cukup padat. Hal ini menjadi sebuah potensi untuk menghasilkan 

sampah yang sangat banyak serta membutuhkan penanganan yang lebih. 

Terkadang masalahnya adalah bahwa sampah yang banyak tersebut tidak 

dikelola atau dibuang pada tempat yang sesuai. Kebanyakan tempat 

pembuangan akhir di Jawa Tengah sudah overload dan relatif kecil 

menjadikan banyak sampah yang tidak terangkut ke TPA dan tercecer di 

pinggiran jalan, tempat sampah sementara, sungai ataupun TPS jadi-jadian. 
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Berbagai masalah baru dapat timbul oleh dampak negatif sampah 

di Kota Semarang mengharuskan pemerintah Kota Semarang untuk segera 

melaksanakan penanganan sampah. Masalah yang tibul tersebut kerap 

sekali saling berkaitan antara satu sama lain serta menjadi masalah 

berantai. Salah satu dampak negatif dari tidak terkelolalnya sampah 

dengan baik yaitu pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan 

hidup dapat dijumpai pada berbagai kecamatan di Kota Semarang. Sebagai 

contoh adalah kawasan Pedurungan. Manajemen pengelolaan sampah di 

kawasan Pedurungan belum terlaksana dengan optimal. Berbagai jenis 

sampah terlihat menumpuk di sudut jalan. Kawasan dengan rob air laut 

menimbulkan genangan-genangan air dibeberapa titik. Hal ini diperparah 

oleh sampah yang menumpuk tersebut ikut tergenang sehingga membuat 

air genangan tersebut keruh dan kotor.  

Pencemaran air ini juga terkadang disebabkan oleh sampah yang 

menumpuk di selokan-selokan yang membuat aliran air terhalang sehingga 

menimbulkan bau yang tidak sedap dari air yang keruh dan tercemar. 

Masalah baru timbul dari pencemaran sampah, dimana lingkungan hidup 

yang tercemar tadi dapat mengganggu aspek kesehatan masyarakat. 

Banyak penyakit yang timbul oleh akibat pencemaran lingkungan. 

Contohnya adalah penyakit yang berorentasi pada penggunaan air bersih, 

misalnya saja penduduk disekitaran penampungan sampah menderita diare 

dan juga masalah pernapasan yang diakibatkan oleh pencemaran udara 

yang dihasilkan oleh sampah yang menumpuk yang tidak dikelola dengan 

baik. Penyakit demam berdarah juga telah terbukti diakibatkan oleh 

penanganan sampah yang tidak baik. Sampah yang tertimbun dapat 

menjadi wadah-wadah untuk nyamuk berkembang biak. 

Selain berdampak pada lingkungan hidup dan kesehatan, masalah 

sampah juga dapat mempengaruhi astetika dari suatu kota. Kota Semarang, 

dalam hal ini berusaha untuk membuat Kota Semarang menjadi kota yang 

bersih dan sehat dan juga tertata dengan rapi sesuai dengan visi dan misi 
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Pemerintahan Kota Semarang yaitu ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri, 

Sehat). Tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena 

berbagai tantangan yang harus dihadapi. Masalah sampah di Kota 

Semarang masuk kedalam tantang untuk aspek Asri dan Sehat. 

Pengelolaan sampah yang baik dan tepat diharapkan agar tercipta 

lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan misi pemerintah. Namun, 

banyaknya timbunan sampah menjadikan kedua aspek tersebut belum 

dapat dicapai. 

Permasalahan sampah ini salah satunya juga disebabkan oleh 

semakin pesatnya jumlah penduduk di Kota Semarang. Peningkatan 

produksi sampah yang dihasilkan oleh penduduk memiliki kecenderungan 

berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk. Fenomena ini 

menjadi suatu fenomena yang serius juga menarik, mengingat bahwa 

masing-masing orang tentu menghasilkan sampah setiap harinya. Volume 

sampah yang dihasilkan per orang untuk suatu kota besar rata-rata 0,5 

kg/kapita/hari sedangkan menurut SNI 19-3964-1995, satuan timbunan 

sampah untuk kota besar yakni 2 - 2,5 liter/orang/hari atau sekitar 0,4 – 0,5 

kg per hari (Damanhuri, 2010).  Data statistik tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Semarang terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya.  
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Tabel I.1. Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang 

Tahun Populasi Penduduk 

2012 1.559.200 

2013 1.572.107 

2014 1.584.905 

2015 1.776.618 

2016 1.634.482 

      Sumber : Dispendukcapil Kota Semarang; BPS Kota Semarang 

 

 Sehingga dapat diasumsikan apabila penduduk Kota Semarang 

berjumlah sekitar 1.634.482 jiwa maka kira-kira potensi sampah yang akan 

dihasilkan perharinya yakni sekitar 3.861 m  atau sekiran lebih dari 1.000 

ton/hari. Dengan jumlah yang tergolong besar tersebut, perlu adanya 

penanganan sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif oleh sampah 

tersebut. 

Peningkatan volume produksi sampah per hari yang dihasilkan 

Kota Semarang berturut-turut pada tahun 2008 tercatat 4.453,04 m , tahun 

2009 sebesar 4.527,18 m , tahun 2010 sebesar 4.602,56 m , tahun 2011 

sebesar 4.527,18 m , hingga tahun 2016 sebesar 6.500 m . Sehingga dapat 

diketahui rata-rata volume sampah yang dihasilkan sekitar 3.785,8 m . 

Jumlah sampah yang dihasilkan oleh Kota Semarang pada 

pengangkutannya tidak sepenuhnya terangkut. Pada tahu 2010 contohnya, 

volume sampah yang dihasilkan sebesar 4.602,56 m , tetapi sampah yang 

dapat terangkut hanya sekitar ± 3.000 m  atau sekitar 60 % dari total 

jumlah sampah keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa sekitaran 1.000 

m  sampah masih belum terangkut dan menjadi beban lingkungan setiap 

harinya. Masalah tersebut akan semakin besar apabila timbunan tersebut 
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terakumulasi semakin banyak dan menumpuk begitu saja di tempat 

pembuangan. 

Selama ini pengelolaan sampah di Kota Semarang belum sesuai 

dengan petode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan 

lingkungan. Hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan yang 

belum berwawasan lingkungan mempunyao potensi menimbulkan dampak 

negatif terhadap kesehatan masyarakat dan juga pengaruhnya kepada 

lingkungan hidup. Di dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa 

seharusnya pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk menjaga kualitas 

lingkungan yang bersih dan baik, menjadikan sampah menjadi sumber 

daya ekonomi serta meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Tabel I.2. Produksi Sampah Kota Semarang 2008-2015 

 

 

 

  

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 

 

Urgensitas penanganan masalah sampah di Kota Semarang secara 

tepat, cepat serta berwawasan lingkungan juga semakin didesak dengan 

keterbatasan daya tampung TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jatibarang, 

dimana TPA tersebut adalah satu-satunya TPA yang dimiliki oleh Kota 

Semarang yang semakin tahun mengalami kelebihan kapasitas sampah. 

TPA Jatibarang menampung sampah yang dihasilkan oleh seluruh daerah 

di Kota Semarang dan juga sampah kiriman dari beberapa daerah 

disekitaran Kota Semarang. Hal ini dikarenakan jumlah TPA di Jawa 

Tahun Produksi Sampah (𝐦𝟑)/hari 
2008 4.453,04 
2009 4.527,18 
2010 4.602,56 
2011 4.527,18 
2012 4.757,1 
2015 6.500,0 
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Tengah tidaklah banyak. Selama ini penangan sampah di TPA Jatibarang 

dilakukan dengan sistem sanitary landfill dan atau controlled landfill. 

Sistem pengelolaan yang seperti ini dinilai sudah tidak tepat lagi 

diterapkan untuk menangani sampah di kota-kota besar. Hal ini 

dikarenakan sistem pengengelolaan tersebut membutuhkan lahan yang luas 

serta pengoperasiannya yang mahal, padahal kendala lahan menjadi salah 

satu masalah karena lahan yang semakin sempit dan susah untuk mencari 

lahan baru. Oleh sebab itu, pengurangan sampah dari sumber sampah 

merupakan salah satu cara efektif yang ingin ditempuh dalam penanganan 

sampah. 

Dari pemerintah sendiri hal ini sudah menjadi persoalan yang 

serius dan menjadi perhatian utama. Salah satu upaya pemerintah adalah 

menetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang diatur dalam 

undang-undang nomor 18 tahun 2008 mengamanatkan bahwa 

permasalahan sampah bukan lagi menjadi tanggungjawab makro tetapi 

menjadi tanggungjawab mikro, yang artinya bahwa permasalahan tersebut 

bukan lagi menjadi urusan pemerintah (pusat) tetapi juga menjadi urusan 

masyarakat dan swasta. Penyelenggaraan mengenai pengolahan sampah di 

Kota Semarang sudah diatur dalam  Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pengeloalaan Sampah. Bukan tanpa alasan pemerintah Kota 

Semarang mengeluarkan kebijakan mengenai pengolahan sampah tersebut. 

Alasan yang masuk akal mengapa pengolahan sampah perlu dilakukan 

oleh masyarakat, yakni meningkatkan kualiatas hidup, kesehatan 

masyarakat serta menjadikan Kota Semarang menjadi kota yang bersih 

merupakan tujuan utama yang ingin dicapai. 

Di dalam penangan sampah, pengelolaan perlu dilaksanakan secara 

komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, seperti pengurangan sampah 

dari sumbernya. Sumber timbunan sampah yang paling besar di Kota 

Semarang yakni pada pemukiman/rumah tangga sebesar 3.150 m  atau 
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sekitar 65 % dari total timbunan sampah, maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila berhasil melakukan pengurangan sampah dari sektor rumah 

tangga, maka setengah dari sumber timbunan sampah dapat teratasi. 

Tujuan penanganan sampah ini bukanlah semu semata, hal-hal 

yang ingin dicapai dengan selesainya permasalahan sampah tentu bukan 

sedikit. Selain untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan 

kesehatan, tujuan lain yang ingin dicapai adalah peningkatan ekonomi 

pendudk Kota Semarang. Peran ganda masyarakat sebaga pengahsil 

sampah disatu sisi, dan disisi lain sebagai pengelola sampah, menjadikan 

masyarakat dapat mengelola sampah yang bagaimana, dan berapa banyak 

sampah yang mereka hasilkan. Dengan demikian diperlukan peran serta 

masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah di 

Kota Semarang dapat berjalan dengan efektif, efisien, berwawasan 

lingkungan serta berkesinambungan. Pengelolaan yang berkesinambungan 

menjadi faktor kunci dalam penanganan sampah jangka panjang serta 

mempengaruhi potensi peningkatan ekonomi masyarakat yang 

berkesimpung dalam pengolahan sampah menjadi barang daur ulang 

ekonomis.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai permasalahan 

penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang, serta adanya 

upaya dari pemerintah Kota Semarang guna mengatasi masalah sampah 

tersebut melalui kebijakan  Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, maka penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah di Kota Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dimaksud untuk lebih menegaskan masalah-

masalah yang akan diteliti sehingga dapat ditentukan pemecahan masalah 

yang tepat dan diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan 

hal tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota 

Semarang? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat yang 

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah hal-hal yang ingin tertentu yang hendak 

dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah 

dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota 

Semarang. 

2. Mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam 

implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu Administrasi pada 

umumnya dan Ilmu Administrasi Publik pada khususnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature 

dalam kepustakaan tentang pelaksanaan kebijakan di daerah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

penalaran, pola pikir dinamis dan untuk mengatahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh semasa bangku 

kuliah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan 

dan pengetahuan kepada pihak pemerintah terkait masalah yang 

sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang berminat pada 

permasalahan yang sama. 

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Kebijakan Publik 

Pada dasarnya tedapat banyak batasan atau definisi mengenai apa 

yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur 

ilmu politik. Masing-masing defenisi tersebut memberi penekanan yang 

berbeda-beda. Perbedaan ini timbul kerena masing-masing ahli 

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula. Sementara di sisi yang 

lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya juga akan 

menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak definisikan.  

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (Islamy 1994 : 15) dalam 

Sri Suwitri (2009 :6) memberi arti kebijakan sebagai “a projected program 

of goals, values and practices” (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-

nilai dan praktek-praktek yang terarah).  

Carl J. Frederick dalam Sri Suwitri (2009 : 6) mendefinisikan 

kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan 

menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap 
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pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. 

Pengertian berikutnya dikemukakan oleh James E. Anderson dalam 

(Islamy 2004 : 17) dalam Sri Suwitri (2009 : 6) bahwa kebijakan itu adalah 

“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in 

dealing with a problem or matter or cancern” (serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti oleh seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). 

Amara Raksasataya (Islamy, 1986 : 17) dalam Sri Suwitri (2009 : 

6) mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang 

diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan 

memuat tiga elemen yaitu : 

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai  

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan 

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan 

secara nyata dari taktik atau strategi 

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai “is 

whaterver goevernment choose to do or not to do” (apapun yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakaukan atau tidak dilakukan). Selanjutnya Dye 

menyebutkan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu 

maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijaksanaan negara itu harus 

meliputi semua “tindakan” pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping 

itu sesuatu yang tidak dilaksanakan pemerintah pun termasuk 

kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan kerena “sesuatu yang tidak 

dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang 

sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”. 
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Goerge C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Islamy (1994 : 

18) mengartikan kebijaksanaan negara yang hampir mirip dengan definisi 

Thomas R. Dye diatas yaitu sebagai berikut :  

“… is what government say and do, or not to do. It is the goals or 

purpose of government programs..” 

(adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan 

program-program). Edwards dan Sharkansky kemudian mengatakan 

bahwa kebijaksanaan negara itu dapat dapat ditetapkan secara jelas dalam 

peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato 

pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

David Easton memberikan arti kebijaksanaan negara sebagai : “the 

authoritative allocation of values for the whole society” (pengalokasian 

nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan 

definisi ini Easton menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang yang 

secara dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah 

untuk melakuakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut 

dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini 

disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh Easton 

disebut sebagai “authorities in a political system”. Islamy (1994 : 20) 

menyatakan akhirnya glossary dibidang administrasi publik, diberikan arti 

kebijaksanaan negara sebagai berikut : (1) the organizing framework of 

porpuse and rationales for government programs that deal with specified 

societal problems ; (2) whatever governments choose to do or not to do ; 

(3) the complex programs enected and implemented by government 

(artinya kurang lebih sebagai berikut : (1) Susunan rancangan tujuan-

tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang 

berhubungan dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masayarakat 

(2) apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan 
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(3) masalah-msalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan 

oleh pemerintah). 

Kebijakan itu juga bisa dianggap sebagai sebuah sistem. Apabila 

dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan mempunyai elemen-

elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000 : 110) 

terdapat tiga elemen yang membentuk sistem kebijakan yaitu sebagai 

kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hal ini juga 

bisa dijadikan sebagai analisis sebuah kebijakan. Menurut Dunn dalam 

Riant Nugroho (2011 : 270), analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual 

dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan 

mengasumsikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis 

kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai 

metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik 

untuk menciptan, secara kritis menilai, dan mengkomuniasikan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan adalah 

aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik namun tidak 

dimaksudkan untuk mengggantikan politik dan membangun elite 

teknokratis. Analisi kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan, 

yang menurut Dunn dalam Riant Nugruho (2011 : 270), dengan mengutip 

Thomas R. Dye,dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar I.1. Model Dasar Proses Kebijakan 

 

 

Sumber : Thomas R. Dye dalam Riant Nugroho (2011 : 270) 

 

 

Pelaku 

Lingkungan Kebijakan 
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Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di 

atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut : 

1. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan 

praktik/pelaksanaannya.  

2. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan 

organisasi swasta.  

3. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli kebijakan tersebut dapat 

dikatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang 

Pengelolaan Sampah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah, merupakan kebijakan publik. 

Kebijakan tersebut telah proses politik dan proses adminstrasi yang 

penetapannya disetujui oleh DPRD. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya 

Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat dipenuhi tuntutan publik guna 

menciptakan kondisi Kota yang bersih, sehat dan nyaman. 

Dari teori-teori proses kebijakan kita dapat melihat tiga kata kunci 

yakni formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja. Setelah sebuah 

kebijakan diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja 

mengimplementasikan kebijakan tersebut.  

Melihat bahwa implementasi merupakan tugas yang memerlukan 

sumber daya/resources paling besar, maka tugas implementasi kebijakan 

juga sepatutnya mendapatkan perhatian lebih. Terkadang dalam praktik 

proses kebijakan publik, terdapat pandangan bahwa implementasi akan 

bisa berjalan secara otomatis setelah formulasi kebijakan berhasil 

dilakukan. 

Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, penulis akan berusaha 

meninjau implementasi kebijakan Pengelolan Sampah yang tercantum 
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dalam Peraturan Daerah Nomor  6 Tahun 2012 di Kota Semarang. Seperti 

yang disimpulkan dari teori-teori proses kebijakan bahwa setelah formulasi 

kebijakan, maka proses selanjutnya adalah proses implementasi yang 

menuju pada kinerja kebijakan. Dikarenakan tahap proses yang diteliti 

adalah tahap implementasi maka teori-teori kebijakan yang akan dibahas 

adalah teori-teori implementasi kebijakan. 

 

1.5.2 Implementasi Kebijakan 

Implementasi suatu kebijakan menunjukkan aktivitas menjalankan 

kebijakan dalam kenyataan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

organisasi/kelompok/masyarakat yang telah ditentukan dalam isi 

kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, ada dua hal yang terkandung 

didalamnya yaitu pihak implementor dan juga kelompok sasaran. Yang 

dimaksud dengan implementor yaitu mereka yang ditunjuk sebagai pihak 

yang bertanggungjawab secara penuh atas penyelenggaraan suatu 

kebijakan sedangkan pihak kelompok sasaran adalah mereka yang 

dijadikan sebagai objek kebijakan (Indiahono, 2009: 143). 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Dalam 

Nugroho (2004 : 158) dikatakan bahwa untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui 

formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan 

merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. 

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008 : 145) berpendapat 

bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 

(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah 
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implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-tujan program dan hasil-hasil yang 

diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup 

tindakan-tindakan (tanpa tidakan-tindakan) oleh berbagai aktor, 

khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program 

berjalan. 

Van Meter dan Van Horn dalam Winarto (2008 : 146-147) 

membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah maupun 

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk pencapaian 

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan. 

Para ahli pada umumnya melihat bahwa implementasi kebijakan 

publik sebagai suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan, walaupun pada 

kenyataanya banyak juga pihak yang menganggap itu merupakan hal yang 

sederhana. Banyak kebijakan yang dirumuskan dengan baik, namun tidak 

dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya kurang maksimal. Dengan 

mengutip Edwards (dalam Winarno, 2008 : 174) bahwa : 

“Studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public 
administration dan public policy”. 

Pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (1989) dalam Solichin Abdul 

Wahab (2010 : 126) dengan tegas pernah mengatakan bahwa : 

“the execution of policies is as important if not more important 
than poicy making.Policcies will remain dreams or print in file jakets 
unless they are implemented”  
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(Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan 

mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan akan berubah impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi 

dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). 

Menurut Solichin Abdul Wahab (2010 : 102-106) dalam bukunya 

Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara, menyatakan ada beberapa variabel yang menjadi tahapan dalam 

proses implementasi kebijakan yaitu : 

1. Output-output kebijaksanaan ( keputusan-keputusan) dari badan-badan 

pelaksana. 

Tujuan kebijaksanaan harus diterjemahkan ke dalam peraturan-

peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku untuk 

memproses kasus-kasus tertentu, keputusan-keputusan khusus yang 

menyangkut penyelesaian sengketa dan pelaksanaan mengenai 

keputusan-keputusan mengenai penyelesaian sengketa itu. Proses ini 

biasanya membutuhkan usaha-usaha tertentu pada pihak para pejabat 

disuatu atau lebih badan-badan pelaksanaan untuk mempersiapkan 

analisis teknis mengenai cara bagaimana aturan-aturan umum dapat 

diterapkan secara berhasil pada situasi yang lebih kongkrit. 

Kesejajaran keputusan-keputusan kebijaksanaan dengan tujuan-

tujuan program juga tergantung pada kemampuan kelompok-kelompok 

masyarakat dan lembaga-lembaga legislative serta eksekutif atasan 

yang mendukung program untuk campur tangan secara aktif dalam 

proses implementasi, untuk menunjang sumber-sumber yang dimiliki 

badan-badan pelaksana dan untuk menghadapi penolakan/perlawanan 

dari kelompok-kelompok sasaran. 

2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut. 

Dalam prakteknya perilaku patuh berhubungan dengan penilaian 

individu mengenai untung ruginya jika mereka mengikuti ketentuan-

ketentuan kebijakan/peraturan. Peluang bahwa adanya sanksi-sanksi 
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tertentu akan diikuti oleh timbulnya ketidakpatuhan/pelanggaran 

dipengaruhi oleh macam dan besarnya sanksi yang disediakan oleh 

kebijakan/peraturan. 

3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana. 

Dampak yang diinginkan dari suatu kebijakan akan berhasil 

tercapai apabila : 

a. Output-output kebijaksanaan badan-badan pelaksana sejalan dengan 

tujuan-tujuan formal undang-undang; 

b. Kelompok-kelompok sasaran benar-benar patuh terhadap output-

output kebijaksanaan tersebut; 

c. Tidak ada penggrogotan terhadap output-output kebijaksanaan 

tersebut atau terhadap dampak kebijaksanaan sebagai akibat adanya 

peraturan-peraturan yang saling bertentangan; 

d. Kebijakan/peraturan tersebut memuat teori kasualitas yang handal 

mengenai hubungan antara perubahan perilaku pada kelompok 

sasaran dengan tujan yang telah digariskan. 

Menurut Anderson (1979 : 68) ada 4 aspek yang perlu dikaji 

dalam implemetasi kebijakan yaitu : 

1. Siapa yang mengimplementasikan 

2. Hakikat dari proses administrasi 

3. Kepatuhan 

4. Dampak dari pelaksanaan kebijakan 

Sementara itu menurut Ripley dan Franklin (1986 : 54) ada dua hal 

yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian implementasi kebijakan 

yaitu kepatuhan dan apa yang terjadi (what’s happening). Kepatuhan 

menunjuk pada apakah para implementor melaksanakan sesuai dengan 

standar aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Sementara apa yang 

terjadi mempertanyakan bagaimana proses implemtasi itu dilakukan, 
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hambatan apa yang  muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan 

sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tahapan implementasi merupakan tahapan yang paling penting dan krusial 

dalam sebuah kebijakan. Dapat dikatakan juga implementasi adalah inti 

dari sebuah kebijakan yang oleh sebab itu implementasi terkadang 

membutuhkan sumber daya/resource yang paling besar. Tanpa adanya 

implementasi suatu kebijakan yang baik itu hanya akan menjadi sebuah 

rencana yang tiada artinya. Sehingga terkadang dikatakan juga bahwa 

implementasi bahkan lebih penting dari pembuatan kebijkan itu sendiri.  

 

1.5.3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah 

Berkaitan dengan topik penelitian ini, penulis akan berusaha 

mengkaji implementasi kebijakan Pengelolan Sampah yang tercantum 

dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang. Pada 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 disebutkan tentang bagaimana 

cara penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang 

tercantum pada beberapa pasal dalam peraturan daerah tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 

2012 pada Bab VII bagian Kedua disebutkan dan jelaskan bagaimana 

penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terbagi pada : 

Pasal 22 

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga terdiri atas:  

a. pengurangan sampah; dan  

b. penanganan sampah. 
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Pasal 23 

1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf a meliputi kegiatan:  

a. pembatasan timbulan sampah;  

b. pendauran ulang sampah; dan/atau  

c. pemanfaatan kembali sampah. 

2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan:  

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana  

pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh 

pelaku usaha;dan  

b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam 

pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, 

pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang 

sampah.  

3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:  

a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap 

dalam jangka waktu tertentu;   

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;  

c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;  

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur 

ulang; dan  

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.  

4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang  

menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang,   

dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.  

5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  menggunakan  bahan  yang  
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dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh 

proses alam. 

 

Pasal  24  

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, 

dilakukan dengan cara :  

a. pewadahan dan pemilahan;  

b. pengumpulan;  

c. pengangkutan;  

d. pengolahan; dan  

e. pemrosesan akhir sampah. 

 

Pasal 25  

1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, 

dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan 

jenis sampah.  

2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan  

anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman,  kawasan 

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. 

Pasal 26  

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24  huruf  b, dilakukan 

sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, 

TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai 

jenis sampah.   

Pasal 27  

1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, 

dilaksanakan dengan cara:  
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a. sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi 

tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk 

oleh RT/RW atau Kelurahan;   

b. sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Daerah;  

c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah 

sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA menjadi  tanggung  

jawab pengelola kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah 

Daerah; dan  

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas 

lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST 

sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Daerah.  

2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.  

3) Alat Pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan 

keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.  

Pasal 28  

1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, 

dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan  jumlah  

sampah  yang dilaksanakan di TPS, TPST dan di TPA.  

2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.  

Pasal 29  

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e 

dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan 

ke media lingkungan secara aman. 
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Dalam pengimplementasiannya, faktor-faktor yang juga ikut 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian suatu kebijkan maupun yg 

menghambatnya akan dikaji dengan beberapa model implementasi oleh 

berbagai ahli. Penulis menggunakan faktor-faktor yang dijelaskan oleh 

George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi 

serta struktur organisasi dalam pengimplementasian suatu kebijakan. 

 

1.5.4 Model-model Implementasi Kebijakan 

 Model-model implementasi kebijakan dimaksudkan guna 

mendalami implementasi kebijakan. Para ahli berupaya menjelaskannya 

dalam beberapa model, yaitu antara lain : 

1. Model George C. Edward III 

Menurut Edwards dalam Winarno (2008 : 175-203) dalam bukunya 

Kebijakan Publik: Teori dan Proses, menyatakan ada empat faktor 

penting yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sebagai 

berikut : 

a) Komunikasi 

Persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah 

mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang 

harus mereka lakukan. Dalam komunikasi kebijakan perlu 

memperhatikan tiga hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. 

Dalam transmisi sering ditemukan hambatan-hambatan yaitu 

pertentangan antara para pelaksana dengan perintah yang 

dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dan informasi melalui hierarkhi 

birokrasi yang berlapis-lapis sehingga pada akhirnya penangkapan 

komunikasi-komunikasi dihambat oleh persepsi yang selektif dan 

ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-

persyaratan suatu kebijakan. Kejelasan, jika kebijakan-kebijakan 

diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-
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petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para 

pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut 

harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan 

berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong 

terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentangan 

dengan makna pesan awal. Konsistensi berkaitan dengan perintah 

atau pesan yang disampaikan para pembuat kebijakan tidak 

berubah-ubah. 

Bila perintah-perintah pelaksanaan dalam komunikasi kebijakan 

tidak konsisten, akan mendorong para pelaksana mengambil 

tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan 

mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan 

berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena 

tindakan yang sangat longgar besar kemungkian tidak dapat untuk 

melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan. 

b) Sumber daya 

Sumber-sumber merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang 

baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang 

dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-

usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 

Staf. Staf dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan 

merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi 

kebijakan. Tidak saja jumlah staf harus memadai tetapi juga harus 

dengan keterampilan yang memadai. 

Informasi. Informasi merupakan keterangan yang disampaikam 

secara lisan maupun tulisan, yang berguna untuk memperlancar 

suatu aktivitas. Bentuk informasi dalam implementasi kebijakan 

dapat berupa yang disampaikan dengan jelas, sangat diperlukan 

dalam implementasi kebijakan. 
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Wewenang. Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah 

wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke 

program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda.  

Fasilitas-fasilitas. Fasilitas-fasilitas berkaitan dengan sarana-

prasarana yang diperlukan atau perlengkapan pendukung dalam 

implementasi kebijakan. 

c) Disposisi 

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, 

dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka 

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para 

pembuat. Bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan semakin 

sulit. 

d) Struktur Organisasi 

Birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi 

untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah 

sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam 

organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi 

pendidikan dan kadang kala suatu sistem birokrasi sengaja 

diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Dalam 

menjelaskan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas 

implementasi kebijakan, Edwards memulai dari penjelasan karakter 

utama birokrasi. Menurut Edwards, terdapat dua karakter utama 

birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau 

sering disebut standard operating procedures (SOP) dan 

fragmentasi (dalam Winarno, 2008: 203). Dalam uraiannya lebih 

lanjut, ditegaskan bahwa yang pertama (SOP) berkembang sebagai 

tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-

sumber dari para pelaksana sertakeinginan untuk keseragaman 

dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas, dan 

yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit 

birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok 
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kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusinegara dan sifat 

kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasipemerintah. 

Mengenai SOP, sangat baik apabila kebijakan  merupakan 

kebijakan-kebijakan rutin dan dikerjakan secara berulang. Namun 

manakala kebijakan menyangkut hal yang baru dan bersifat kreatif, 

maka SOP yang ada akan cenderung menghambat implementasi 

kebijakan, bila tidak diiringi dengan SOP yang baru. 

Fragmentasi sebagai karakter yang kedua birokrasi, 

menggambarkan bahwa tanggungjawab kebijakan bidang tertentu, 

tersebar dalam beberapa organisasi. Sering terjadi bahwa diantara 

organisasi yang memegang tanggungjawab kebijakan tertentu, sulit 

berkoordinasi, yang sesungguhnya sangat perlu. Kedua karakter 

utama birokrasi tersebut akan mempengaruhi tingkat efektifitas 

implementasi kebijakan. 

 

 

Gambar I.2. Model Implementasi George C. Ewards III 
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2. Model Van Meter dan Van Horn 

Menurut Meter dan Horn dalam Indiahono (2009: 39-41) dalam 

bukunya yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja 

kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Meter dan 

Horn adalah sebagai berikut : 

a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan 

pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program 

atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka 

pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran 

kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir 

program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari 

program yang dijalankan. 

b. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian 

standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal. 

c. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan 

finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan 

program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah beberapa 

nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk 

menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. 

Evaluasi program/ kebijakan seharsnya dapat menjelaskan nilai 

yang efisien. 

d. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada 

mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran 

dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai 

acuan. 

e. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya 

dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, 

hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. 

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjuk bahwa 

lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi 
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kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. 

g. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi 

variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa 

demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran 

dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian 

dari pelaksana ini. 

 
 
 
 

Gambar I.3. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Metter, Van dan Horn dalam Indiahono, Dwiyanto 2009 : 40 
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3. Model Implementasi Grindle 

Menurut Grindle dalam Subarsono (2012: 93) dalam bukunya Analisis 

Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasinya, menyatakan ada dua 

variabel besar yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi 

kebijakan yakni: 

a. Isi kebijakan (content of policy), mencakup :  

 Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups 

termuat dalam isi kebijakan.  

 Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, 

masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program 

air bersih atau pelistikan daripada menerima program kredit 

sepeda motor.  

 Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 

Sebuah program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku 

kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada 

program yang sekadar memberikan bantuan kredit atau 

memberikan bantuan beras kepada kelompok masyarakat 

miskin.  

 Apakah letak sebuah program sudah tepat.  

 Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya 

dengan rinci.  

 Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang 

memadai. 

b. Sedangkan  variabel lingkungan implementasi (contecxt of 

implementation), mencakup : 

 Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang 

dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan. 

 Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. 

 Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 
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Gambar I.4. Model Implementasi Merilee S. Grindel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Grindle, Merilee S. dalam Subarsono, A.G 2012 : 93 
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b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses 

implementasi (ability of statute to structure 

implementation)/karakteristik kebijakan. 

Kategori ability of statute to structure implementation mencakup 

variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2012: 97-98) : 

1) Kejelasan isi kebijakan. 

2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. 

3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan 

tersebut. 

4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi 

pelaksana. 

5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan 

pelaksana. 

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan 

7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok  luar  untuk  

berpartisipasi  dalam implementasi kebijakan. 

c. Variabel di luar kebijakan/variabel lingkungan kebijakan (non-

statutory variables affecting implementation). 

Kategori non-statutory variables affecting implementation mencakup 

variabel variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2012:  98-99). 

1) Kondisi sosial ekonomi  masyarakat dan tingkat  kemajuan 

teknologi. 

2) Dukungan publik terhadap kebijakan. 

3) Sikap dari kelompok pemilih (constituent groups). 

4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan 

implementor. 
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Gambar I.5. Model Implementasi Mazmanian dan P.A. Sabatier 

 

 

 

 

Sumber : Mazmanian, Daniel A dan Sabatier dalam Subarsono (2012 : 95) 
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1.5.5 Pengertian dan Penyelenggaran Pengelolaan Sampah 

1.5.5.1 Pengertian Sampah 

Berdasarkan istilah lingkungan (Iskandar, 2006 : 1)  menjelaskan 

sampah adalah suatu bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak 

berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian 

barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur datau materi 

berlebihan atau ditolak atau buangan. 

 

Istilah dalam lingkungan untuk manejemen (Iskandar 2006 :1) juga 

menjelaskan sampah sebagai suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari 

sumber aktivitas manusia maupun oleh proses alam yang belum/tidak 

memiliki nilai ekonomis. 

Menurut Wikipedia Indonesia sampah merupakan material sisa 

yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. (Wikipedia.org) 

 

1.5.5.2 Sampah Berdasarkan Jenis 

Pada umumnya tidak ada konsep sampah, artinya tidak ada 

pengertian khusus terhadap sampah yang ada adalah pengelompokan 

berbagai macam sampah dari segi lingkungan guna mempermudah 

pengelolaannya antara lain ( berdasarkan Wikipedia.org) : 

 Berdasarkan Sifatnya 

Berdasarkan sifatnya sampah dibagi atas : 

 Sampah organik - dapat diurai (degradable) 

Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti 

sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. 

Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. 

 Sampah anorganik - tidak terurai (undegradable) 

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, 

seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik 
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mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. 

Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang 

laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah 

anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus 

makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan 

kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton. 

 Berdasarkan Bentuknya 

Berdasarkan bentuknya sampah dibagi atas : 

 Sampah padat 

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran 

manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah 

tangga: sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan 

lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi 

sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik 

Merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung 

bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, 

potongan-potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan-

potongan ranting, rumput pada waktu pembersihan kebun dan 

sebagainya. 

 Sampah cair 

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak 

diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. 

 Limbah hitam: sampah cair yang dihasilkan dari toilet. 

Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya. 

 Limbah rumah tangga: sampah cair yang dihasilkan dari 

dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin 

mengandung patogen. 

Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau 

gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan 

terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. 

Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. 
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Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang 

dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), 

misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir 

semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, 

dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah 

konsumsi. 

 Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (biodegradability) 

Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (biodegradability), maka 

dapat dibagi lagi menjadi: 

 Biodegradable: yaitu sampah yang dapat diuraikan secara 

sempurna oleh proses biologi baik aerob atau anaerob, seperti: 

sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan 

perkebunan. 

 Non-biodegradable: yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh 

proses biologi. Dapat dibagi lagi menjadi: 

 Recyclable: sampah yang dapat diolah dan digunakan 

kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, 

kertas, pakaian dan lain-lain. 

 Non-recyclable: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi 

dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti tetra 

packs, carbon paper, thermo coal dan lain-lain. 

 Sampah alam 

Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui 

prosesdaur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang 

terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini 

dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di 

lingkunganpemukiman. 

 Sampah manusia  

Sampah manusia (human waste) adalah istilah yang biasa digunakan 

terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. 
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Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena 

dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang 

menyebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada 

dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui 

sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. 

Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa 

(plumbing). Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang 

misalnya melalui sistem urinoir tanpa air. 

 Sampah konsumsi 

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh (manusia) 

pengguna barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang 

dibuang ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum dipikirkan 

manusia. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih 

jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari 

proses pertambangan dan industri. 

 Limbah radioaktif 

Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang 

menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi 

lingkungan hidup dan juga manusia. Oleh karena itu sampah nuklir 

disimpan ditempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk 

melakukan aktivitas tempat-tempat yang dituju biasanya 

bekas tambang garam atau dasar laut (walau jarang namun kadang 

masih dilakukan). 

 

1.5.5.3 Cara-cara Pengelolaan Sampah 

Menurut Damanhuri (2006 : 6) dalam Kuncoro Sejati (2009 : 35) 

ada beberapa cara pemusnahan sampah yang dapat dilakukan, yaitu : 

1. Penumpukan dan pengurukan tanah (open dumping) 

Dengan metode ini,sampah sebenarna tidak dimusnahkan secara 

langsung namun dibiarkan membusuk menjadi bahan organic. Metode 
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penumpukan bersifat murah, sederhana tetapi menimbulkan risiko 

seperti terjangkitnya penyakit menular, timbulnya pencemaran, bau 

dan kotor. 

2. Pengomposan (composing) 

Cara pengomposan merupakan cara yang sederhana dan dapat 

menghasilkan pupuk yang mempunyai nilai ekonomi. 

3. Pembakaran (incinerator) 

Metode ini dilakukan hanya untuk sampah yang dapat dibakar habis. 

Harus diusahakan tempatnya jauh dari pemukiman untuk mencengah 

asap, bau dan kemungkinan terjadinya kebakaran. 

4. Pengurukan tanah (sanitary landfill) 

Metode ini hampir sama dengan penumpukan, tetapi cekungan yang 

telah penuh terisi sampah kemudian ditutupi dengan tanah. Cara ini 

memerlukan areal khusus yang sangat luas. 

 

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor  6 tahun 2012 

penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dengan tahapan : 

 Pewadahan/pemilahan 

 Pengumpulan 

 Pengangkutan 

 Pengolahan 

 Pemrosesan akhir sampah 
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Gambar I.6 Bagan Proses Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah 
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1.6 Fenomena Penelitian 

1.6.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Kota 

Semarang Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pada Bab VII pasal 

22 yang kemudian dijabarkan pada pasal 23 dan pasala 24 maka 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang 

diselenggarakan dengan dua tahapan yakni :  

1. Pengurangan sampah 

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara : 

a. pembatasan timbunan sampah 

b. pendauran ulang sampah; dan 

c. pemanfaatan kembali sampah 

2. Penanganan sampah 

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan 

cara : 

a. pewadahan dan pemilahan; 

b. pengumpulan; 

c. pengangkutan; 

d. pengolahan; dan 

e. pemrosesan akhir sampah. 

 

1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi 

Keempat faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan atau 

implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III adalah : 

1. Komunikasi 

Secara umum, faktor komunikasi dibagi kedalam tiga hal penting 

yaitu : 

a. transmisi 

b. kejelasan 
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c. konsistensi 

2. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

efektivitas implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud 

meliputi : 

a. staf (karyawan) 

b. informasi 

c. wewenang 

d. fasilitas (sarana/prasarana) 

3. Disposisi 

Disposisi dalam hal implementasi kebijakan mengarah kepada 

bagaimana sikap implementor dalam menyelenggarakan kebijakan, 

sesuai tidaknya sikap implementor dengan arah kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi yang dimaksud terutama mengenai Standard 

Operating Procedures (SOP) yang diterapkan oleh badan/lembaga 

pelaksana serta fragmentasi. 

 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan mengenai metode 

penelitian. Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam suatu 

proses penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 

2009:2). Hal tersebut berarti penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan yang rasional atau dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, 

dapat diamati oleh manusia serta dilakukan dengan menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis. Untuk memperoleh gambaran objektif 

mengenai suatu penelitian diperlukan metode penelitian dengan teknik 

pengumpulan data yang tepat. 
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1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu metode 

penelitian yang meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian 

ini mengutamakan pada proses daripada hasil. Metode kualitatif digunakan 

untuk mendapatkan data yang mendalam dan memiliki makna. 

Moleong mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya) 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada jurnal Administrasi Publik suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Itulah alasan 

mengapa peneliti mengambil penelitian menggunakan metode kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dengan demikian melalui 

penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha  untuk menggambarkan 

pelaksanaan yang ada dalam kaitannya dengan Implementasi  Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. 

 

1.7.2 Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah di Kota Semarang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang dan juga faktor-faktor yang menjadi 

penghambat maupun pendukung penyelenggaran implementasi  Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. 
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1.7.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Semarang tepatnya pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang dikarenakan pihak yang 

berwenang untuk menyelenggarakan kebijakan Pengelolaan Sampah 

di Kota Semarang adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian pengenai implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah 

dilaksanakan mulai dari Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 

 

1.7.4 Sumber Data 

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. 

Betapa pun menariknya suatu masalah penelitian, bila sumber data tidak 

tersedia maka itu tidak punya arti karena tidak akan bisa diteliti (H.B. 

Sutopo, 2002 : 49). Dalam jenisnya sumber data dapat dibagi menjadi : 

1. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh dari keterangan secara langsung dari 

informan yang telah ditunjuk oleh peneliti. Informan tersebut 

diantaranya :  

a. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan atau 

staf/karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (atau 

petugas kebersihan harian) 

b. Masyarakat Kota Semarang  

2. Data Sekunder  

Sumber data ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk 

tabel statistik, buku peraturan, gambar yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota 

Semarang. 
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1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif tidak akan terlepas dari keberadaan instrumen 

penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah 

memasuki tahap pengumpulan data di lapangan. Wawancara, dokumentasi 

dan observasi adalah sebagian contoh instrumen penelitian kualitatif yang 

menjadi senjata menggali data dari sumber-sumber informasi. Teknik  

pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa 

teknik, yaitu :  

1. Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan atau metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan bertatap langsung dengan resposden, sama seperti 

penggunaan daftar pertanyaan. Dalam wawancara alat yang digunakan 

adalah alat pemandu (interview guide). Metode ini dapat juga dikatakan 

sebagai wawancara  simistruktural (survey simistruktural), karena alat 

bantu tidak lengkap seperti pada kuesioner. Panduan atau pertanyaan 

pada kuesioner tersusun sedemikian rupa menurut urutan dan 

penggologan data yang diperlukan. Berbeda dengan percakapan, 

wawacara lebih banyak pasif, atau menjawab setiap pertanyaan yang 

diajukan. Di sini peneliti langsung mengumpukan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.  

2. Observasi  

Dalam penelitian ini teknik observasi atau pengamatan yang digunakan 

adalah observasi berperanserta (observation participant). 

3. Studi Dokumentasi  

Dalam melakukan penelitian peneliti juga menemukan sumber data 

sekunder, pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), 
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dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian 

yang sistematis, padu dan utuh. 

 

1.7.6 Validasi Data 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna perlu 

dilakukan validitas data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi data. Menurut H.B. Sutopo (2002 : 78), menerangkan bahwa 

triangulasi data merupakan suatu teknik yang didasari pola pikir 

fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik 

simpulan yang tepat, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa sumber data dengan 

tujuan memberikan kebenaran, memperoleh kepercayaan terhadap suatu 

data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang 

berbeda dimana data yang satu dikontrol oleh data yang sama pada situasi 

yang berbeda. 

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi dengan sumber, yang artinya teknik triangulasi yang 

mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, wajib 

menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya sama atau 

sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa data 

yang berbeda. 

 

Gambar I.7. Triangulasi Data 

Wawancara 

 

Observasi    Dokumen 
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1.7.7 Teknik Analisis Data 

Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 

memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang 

diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap 

penelitian yang bersifat deskriptif. dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisa data kualitatif interaktif. Dalam model 

interaktif ini komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara 

bersamaan dengan pengumpulan setelah data terkumpul. Tiga komponen 

tersebut akan berinteraksi untuk mendapatkan kesimpulan dan apabila 

kesimpulan yang didapat dirasa kurang maka perlu adanya verifikasi dan 

penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan (H.B. Sutopo, 

2002 : 98). Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah : 

1. Reduksi Data  

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 

data dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan 

penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan 

pengumpulan data, artinya reduksi data sudah berlangsung sejak 

peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, 

melakukan pemilihan masalah, menyusun pertanyaan penelitian, dan 

juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. 

2. Penyajian Data  

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data ini merupakan 

rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bila 

dibaca, akan bisa dipahami berbagai hal yang terjadi dan 

memungkinkan peneliti untuk membuat sesuatu pada analisis ataupun 

tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal 

yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-
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Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan/Verifikasi 

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi 

yang memungkinkan arahan sebab akibat dan berbagai proporsi. 

Kesimpulan yang perlu diverifikasi, dilakukan gerak pengulangan, 

penelusuran data kembali dengan cepat, sebagai akibat pikiran kedua 

yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis dengan melihat 

kembali pada catatan hasil penelitian. Verifikasi juga dapat berupa 

kegiatan yang dilakukan dengan lebih teliti. Misalnya saja dengan 

berdiskusi, atau saling memeriksa antar teman untuk mengembangkan 

apa yang disebut dengan konsensus antar subjektif. Verifikasi bahkan 

juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan 

melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya makna 

data harus dapat diuji validitasnya supaya kesimpulan penelitian 

menjadi lebih kokoh. Adapun skema kerja analisa interaktif dapat 

digambarkan sebagai berikut :   

 

Gambar I.8. Model Analisis Interaktif 

 

 

   

 

 

 

Sumber : (H.B Sutopo, 2002 : 96) 

 Proses analisa interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data 

penelitian. Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. Setelah 

data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha 

penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data 
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dan sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi dan sajian data 

kurang lengkap maka kita kembalikan ke tahap pengumpulan data. Jadi 

antara tahap satu dengan tahap yang lain harus terus berhubungan, dengan 

membuat suatu siklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


