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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang 

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang mengacu 

pada Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagimana tertuang pada 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah pada pasal 22 berikut pemaparannya pada pasal 23 dan 24 bahwa 

pengelolaan sampah di Kota Semarang diselenggarakan dengan dua (2) tahapan, 

yakni :  

a. Pengurangan sampah; dan 

b. Penanganan sampah 

Adapun jenis sampah yang dikelola dibagi menjadi dua (2) jenis sampah, 

yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sampah rumah 

tangga adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari masyarakat berbentuk pada yang 

berasal dari rumah tangga, sedangkan sampah sejenis rumah tangga adalah 

sampah yang memiliki sifat serta karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi 

tidak berasal dari rumah tangga. Perbedaannya terletak dari mana asal sampah 

tersebut. 

Implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah di kota Semarang 

sudah berlangsung sejak lama. Sebelum adanya perda yang mengatur tentang hal 

tersebut, pengelolaan sampah tentu sudah dilaksanakan meskipun hanya merujuk 

pada perundangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah 
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ini tentu banyak mengalami proses, baik itu berupa halangan dan juga tantangan 

dilapangan.  

Tantangan pertama berasal dari jumlah sampah itu sendiri. Dirangkum 

dari data-data yang ada, produksi jumlah sampah Kota Semarang dari tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah sampah yang terus bertambah telak 

menjadi tantangan berat bagi para pelaksana kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini 

tentu berdampak pada bagaimana pemerintah merespon serta 

mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah sedimikian rupa agar dapat 

mengimbangi meningkatkan jumlah produksi sampah yang diakibatkan oleh 

jumlah konsumsi masyarakat yang juga meningkat. Oleh karena itu pemerintah 

Kota Semarang berdasarkan Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah berupaya melakukan beberapa tindakan dalam upaya 

mengelola serta mengendalikan hasil buangan sampah Kota Semarang.  

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang 

yakni pengelolaan sampah di hulu dan di hilir. Artinya adalah bahwa pengelolaan 

sampah tidak selalu harus diselesaikan di tempat pembuangan akhir sampah tetapi 

juga dapat dilaksanakan di asal sampah itu sendiri. Berbagai pengelolaan yang 

telah dilakukan oleh kelompok masyarakat, misalnya ; Kelompok kerajinan di 

Kelurahan Sampangan (mendaur ulang sampah menjadi barang ekonomis), 

pembentukan bank-bank sampah di TPST Peleburan, dan lain sebagainya.  

Pengelolaan sampah di hulu dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun 

kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang memang konsernnya pada masalah 

lingkungan terutama sampah. Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai 

ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pengelolaan oleh KSM pada 

dasarnya adalah pengelolaan yang merujuk pada pembangunan ekonomi dengan 

cara pemanfaatan dan pengolahan sampah menjadi barang-barang atau benda 

yang mempunyai nilai ekonomi yang laku di pasaran.  

Hal yang biasa dilakukan oleh KSM-KSM lingkungan di Kota Semarang 

adalah pemanfaatan sampah anorganik, yang paling sering adalah sampah plastik. 
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Plastik sebagai sampah anorganik dipilih dikarenakan dapat didaur ulang dan 

dibentuk lagi menjadi suatu benda atau barang yang bisa dijual. Selain itu, sampah 

plastik juga dinilai lebih ekonomis dari sampah organik yang biasanya kelola 

menjadi pupuk kompos. Selain pengelolaan oleh KSM-KSM tersebut ada juga 

masyarakat yang membuat bank-bank sampah yang memudahkan KSM-KSM 

tersebut mendapatkan sampah yang mereka butuhkan. Pengelolaan di hulu ini 

memeng manjadi salah satu target pemerintah Kota Semarang guna 

mengupayakan masyarakat agar peduli kepada lingkungan khususnya masalah 

mngenai sampah. 

Pengelolaan hilir dimaksudkan untuk segala pengelolaan yang 

dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, yang mana letaknya 

berada di TPA Jatibarang, kecamatan Mijen. Pengelolaan hilir ini sepenuhnya 

berada pada wewenang pemerintah Kota Semarang. Adanya UPT (Unit Pelaksana 

Tugas) dari Dinas Lingkungan Hidup di TPA Jatibarang menandakan peran 

pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang di TPA Jatibarang antara lain 

dengan penumpukan (open dumping) dan juga dengan pengurukan tanah (sanitary 

landfill). Kedua cara ini dilakukan agar sampah dapat dipilah kembali oleh 

petugas maupun para pemulung yang ada dan juga dengan sanitary landfill limbah 

sampah serta gas-gas yang dihasilkan oleh sampah dapat ditangpung dan dioleh 

sedemikian rupa menjadi sesuatu yang bermanfaat sebelum limbahnya 

dikembalikan lagi ke alam dengan aman.  

Selain oleh pemerintah sendiri, pemerintah Kota Semarang juga 

menggandeng mitra dengan PT. Narpati sebagai pihak mitraan yang bertugas 

mengolah sampah/limbah organik yang sudah membusuk menjadi pupuk yang 

nantinya akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan 

pupuk di sekitar Semarang sesuai dengan biaya yang sudah ditetapkan bersama. 

Hubungan antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT.Narpati adalah berupa 

kemitraan. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah pada pasalnya yang ke 22, penyelenggaraan pengelolaan 

sampah diimplementasikan dengan dua (2) tahapan, yakni: 

a. Pengurangan sampah; dan 

b. Penanganan sampah. 

4.1.1 Pengurangan sampah 

4.1.1.1 Pembatasan Timbunan Sampah 

Pengimplementasian kegiatan pembatasan timbunan samapah di Kota 

Semarang masih memiliki beberapa kendala. Masyarakat kota Semarang masih 

belum sepenuhnya sadar akan masalah sampah di Kota Semarang. Kesadaran ini 

terlihat jelas dibeberapa titik lokasi pembuangan sampah yang terkadang 

menumpuk melebihi jumlah atau melebihi batas tampung dari tempat sampah 

tersebut. Seperti TPS yang berapa di Jl.Sriwijaya Semarang misalnya. TPS ini 

terkadang terlihat sampah yang menumpuk sampai berceceran di tepi jalan. Hal 

ini tentu sangat berpengaruh kepada beberapa hal misalnya saja pencemaran 

udara, pemandangan yang tidak menyenangkan sampai pada terhambatnya 

pengguna jalan dikarenakan sampah meluap hingga ke badan jalan protokol. 

Tingkat kesadaran yang masih kurang dari masyarakat kota Semarang juga 

terlihat dari masih adanya sampah yang terbuang tidak pada tempatnya. 

4.1.1.2 Pendauran Ulang 

Tahapan berikutnya dari pengurangan sampah yakni pendauran ulang. 

Pelaksanaan kegiatan pendauran ulang juga mengalami beberapa kendala. Hal ini 

terlihat dari sekian banyak wilayah di Kota Semarang hanya sedikit wilayah yang 

mempunyai kelompok swadaya yang bekerja untuk mengurusi masalah 

lingkungan khususnya yang berhunbungan dengan sampah. Dalam pelaksanaan 

kegiatan pendauran ulang ini pemerintah juga berkewajiban menfasilitasi kegiatan 

mendaur ulang dan menfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang, yang 

mana pada pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Beberapa hal yang 
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menyebabkan pendauran ulang ini terhambat terlaksana antara lain dikarenakan 

sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini masih 

kurang. Seperti yang dijelaskan bahwa memang untuk melakukan atau mendaur 

ulang sampah menjadi barang yang berguna memang membutuhkan kreatifitas 

yang baik. Hal inilah yang belum dimiliki oleh sebagian besar kelompok 

masyarakat di Kota Semarang. Oleh karena terkesan tidak mengerti cara 

mengolahnya menyebabkan mereka kemudian tidak merasa punya kewajiban 

untuk mengolah sampah tersebut pada tinggat saat sampah masih berada di 

sumber sampah (hulu). Kendala lain yang menyebabkan kurangnya minat 

masyarakat untuk mendaur ulang sampah ini adalah terkait target pasar atau 

pemasaran yang kurang begitu jelas dan juga animo masyarakat yang kurang 

untuk memakai produk-produk yang berasala dari hasil daur ulang sampah.  

4.1.1.3 Pemanfaatan Kembali 

Tahapan berikutnya dari proses pengurangan sampah di Kota Semarang 

yakni pemanfaatan kembali. Tahapan ini juga dimasksudkan agar timbunan 

sampah yang dihasilkan khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

rumah tangga tidak terlalu banyak. Namun, pada kenyataan pelaksanaannya di 

lapangan juga masih menemui hambatan. Beberapa hal yang menyebabkan 

pelaksanaan pemanfaatan kembali sampah tidak optimal antara lain keinginan 

atau kesadaran masyarakat yang masih rendah, tingkat kreatifitas untuk mengolah 

sampah menjadi barang daur ulang masih kurang serta juga disebabkan oleh 

faktor sampah itu sendiri. Pemanfaatan kembali ini sangat erat kaitannya dengan 

pendauran ulang sampah. Hal ini dikarenakan setelah pendauran ulang selesai 

maka selanjutnya adalah bagaimana hasil pendauran ulang tersebut dipakai atau 

dimanfaatkan. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk 

menggunakan kembali barang-barang yang sebenarnya masih layak pakai 

daripada membeli baru barang yang sama masih kurang. Barang-barang yang 

paling sering menjadi sampah adalah barang yang relatif murah dan mudah 

didapat atau dibeli diamana saja. Contoh misalnya adalah botol minuman. Ada 

beberapa jenis botol minuman yang sebenarnya bisa dipakai berualng-ulang 
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namun dibuang begitu saja menjadi sampah dan membeli yang baru. Hal inilah 

yang sering kali menambah jumlah pruduksi sampah di Kota Semarang. Produk-

produk sekali pakai menjadi sampah yang paling banyak jumlah jenisnya 

dibanding sampah yang lain.  

Hambatan lain yang membuat pelaksanaan pemanfaatan kembali ini 

terhambat adalah tidak semua sampah yang ada itu dapat dimanfaatkan kembali. 

Misalnya saja barang-barang yang terbuat dari besi apabila sudah karatan sudah 

sulit untuk mengolahnya menjadi barang yang layak pakai. Beberapa barang yang 

terbuat dari plastik mengalami perubahan bentuk, warna, ataupun pecah sehingga 

tidak bisa dimanfaatkan kembali. Namun, disamping itu semua faktor kesadaran 

dari masyarakatlah sebenarnya yang paling menentukan pelaksanaan pemanfaatan 

kembali. Apabila kesadaran masyrakat sudah tinggi maka dapat dipastikan 

pengelolaannya juga dapat dimaskimalkan dengan baik. 

 

4.1.2 Penanganan Sampah 

4.1.2.1 Pewadahan dan/Pemilahan 

Pada proses penangan sampah, pewadahan dan pemilahan merupakan 

kegiatan yang pertama kali dilakukan. Proses ini berlangsung di lingkungan 

masyarakat dan juga nantinya pemilahan diadakan juga di TPA. Pada dasarnya 

warga masyarakat adalah yang bertanggungjawab dalam melakukan pewadahan. 

Pewadahan yang dimaksud disini ada pengumpulan sampah yang kemudian 

dimasukkan ke dalam suatu wadah sampah atau tempat sampah. Pada proses 

pewadahan ini ada beberapa kendala yang sering ditemui yakni tindakan warga 

masyarakat yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Tindakan ini 

tentu sangat merugikan dan juga membuat beban pekerjaan bertambah. 

Kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk melakukan pewadahan yang baik 

dan benar sangat mempengaruhi terlaksananya kegiatan ini. Mayarakat sebagai 

pelaku pertama pewadahan diharapakan untuk dapat mengumpulkan sampah 
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dengan baik dan benar sehingga nantinya memudahkan petugas untuk melakukan 

pengangkutan.  

Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya tindakan masyarakat yang 

kurang peduli adalah hambatan dalam penyelenggaran pemilahan sampah. Warga 

masyarakat cenderung malas untuk melakukan pemilahan sampah, antara organik 

dan anorganik dan menumpukkan saja di tempat-tempat pembuangan sampah 

yang ada. Petugas di TPA lah yang menjadi korban. Sebelum sampah nantinya 

diolah di TPA, petugas memilah lagi sampah-sampah yang akan dijadikan pupuk 

dan sebagainya. 

Faktor lain yang menyebabkan kurang terlaksananya kegiatan pewadahan 

dan pemilahan ini adalah kurangnya jumlah fasilitas yang memadai untuk proses 

ini. Sebagai contoh adalah tempat sampah atau tong-tong sampah. Sebagian besar 

fasilitas pewadahan masih yang bersifat tempat sampah terbuka atau belum 

mempunyai tutup. Tempat sampah jenis ini dinilai belum terlalu bagus. Tidak 

adanya penutup pada jenis tempat sampah seperti ini membuat sampah yang 

menumpuk cenderung berlebih, sampah yang tidak tertampung dengan baik sering 

tercecer disekitar tempat sampah. Penutup berguna sekali untuk menghindari 

adanya sampah yang tercecer. Sering sekali masalah yang dihadapi adalah bahwa 

sampah yang tercecer lebih banyak daripada sampah yang berada pada tempat 

penampungan. Dengan adanya sampah yang tercecer tentu dapat menimbulkan 

masalah baru, yakni dapat berupa pencamaran udara maupun masalah kebersihan. 

4.1.2.2 Pengumpulan   

Tahapan berikutnya dari penanganan sampah yakni pengumpulan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengumpulan sampah sebagian 

besar dilakukan oleh masyarakat sebagai komponen yang berkenaan langsung 

dengan sampah rumah tangga. Pengumpulan sampah ini dimaksudkan sebagai 

proses pengumpulan sampah dari kelurahan-kelurahan yang ada yang kemudian 

diangkut dan ditumpuk di TPS terdekat. Pada proses ini sepenuhnya diserahkan 
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kepada warga masyarakat terkait siapa petugas yang ditunjuk oleh kelurahan. 

Pada pelaksanaannya, proses pengumpulan ini termasuk berjalan dengan lancar 

atau baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya kegiatan setiap hari pada masing-

masing tingkatan kelurahan di Kota Semarang. Kemungkinan besar proses ini 

berjalan dengan baik dikarenakan proses ini adalah yang paling mudah dilakukan 

dan tanpa memerlukan jumlah tenaga petugas yang banyak. Petugas hanya tinggal 

mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS yang sudah disediakan oleh 

pemerintah. 

4.1.2.3 Pengangkutan 

Proses selanjutnya dari tahapan penanganan sampah yakni proses 

pengangkutan sampah. Proses ini merupakan proses yang bertahap, dimulai dari 

petugas pengumpul sampah di tingkat kelurahan hingga petugas pengangkut 

sampah menuju TPA Jatibarang. Proses pengangkutan sampah sendiri di Kota 

Semarang dibagi menjadi 3 tahapan besar yakni pengangkutan daerah 

pemukiman/rumah tangga, pengangkutan daerah pasar/niaga serta juga 

pengangkutan fasilitas umum/jalan protokol. 

Pengangkutan sampah dari daerah pemukinan/rumah tangga adalah 

pengangkutan sampah dari TPS-TPS yang ada di selruh daerah Kota Semarang 

menuju TPA. Secara umum, ada beberapa kendala yang sering sekali menjadi 

penghambat terlaksananya proses pengangkutan ini. Kendala pertama datang dari 

sarana prasarana pengangkutan yang ada kurang dapat atau kurang memadai 

untuk melakukan pengangkutan. Dalam hal ini sarana yang digunakan adalah 

truk-truk pengangkut sampah milik dinas. Namun pada kenyataannya, tidak 

semua truk pengangkut sampah dalam kondisi yang baik untuk melakukan 

pengangkutan sampah. Banyak juga truk pengangkut yang seharusnya sudah 

diganti namun masih dioperasikan. Ini tentu menghambat pengangkutan dimana 

waktu yang dibuthkan menjadi lebih banyak akibat truk yang sudah bertenaga tua. 

Hal lainnya yaitu jumlah truk-truk pengangkut sampah juga dirasa masih kurang 
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banyak apabila dibandingkan dengan banyaknya sampah yang harus diangkut ke 

TPA. 

Selain itu, kendala sarana prasarana ini juga ditimpali dengan kurangnya 

petugas lapangan untuk mengangku sampah dari TPS ke TPA. Petugas yang biasa 

melakuakn pengangkutan berjumlah empat (4) orang. Satu (1) orang bertugas 

sebagai driver dan selebihnya sebagai petugas pengumpul serta yang memasukakn 

sampah ke dalam truk. Jumlah ini kerap tidak cukup apabila jumlah sampah yang 

ada di TPS melebih dari jumlah sampah yang biasa diangkut. Ditambah, 

terkadang jumlah sampah pada satu TPS dengan TPS yang lain itu berbeda-beda. 

TPS yang memiliki jumlah sampah yang banyak tentu membutuhkan petugas 

yang banyak juga.  

Sampah dari daerah niaga/pasar tentu merupakan tanggunjawab Dinas 

Pengelola Pasar (DPP). Pengangkutan sampah dari pasar dilakukan oleh dinas 

pasar sendiri menuju ke TPA. Dinas Lingkungan Hidup hanya berperan dalam 

koordinasi dan juga membantu apabila dinas pasar membutuhkan bantuan dalam 

proses pengangkutan sampah dari pasar.  

Pengangkutan sampah yang berasal dari jalan protokol tentu menjadi 

tanggungjawad Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya, dinas 

bekerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan tugas tersebut termasuk tugas 

penyapuan jalan dan juga pengangkutannya menuju TPA Jatibarang. Proses 

pemilihan kemitraan ini diadakan secara lelang. Dengan demikian, segala urusan 

sarana prasarana menjadi tanggungjawab pihak kemitraan, baik itu petugas (gaji) 

dan juga fasilitasnya.  

4.1.2.4 Pengolahan 

Proses pengolahan sampah di Kota Semarang dibagi menjadi dua (2) 

bagian besar yakni pengolahan di hulu (pada tingkat masyarakat/sumber sampah) 

dan juga pengolahan hilir (pada TPA Jatibarang). Kendala yang paling besar 

berasal dari pengolahan hulu dimana pengolahan ini berada pada tingkatan warga 
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masyarakat. Beberapa pengolahan yang ada adalah oleh KSM-KSM yang ada di 

Kota Semarang yang mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Disinilah 

kendalanya, masih banyak daerah yang belum memiliki KSM pada masing-

masing wilayah. Ini dikarenakan sumber daya manusia untuk melaksanakan 

kegiatan ini masih jauh dari jumlah yang diharapkan dan juga oleh fasilitas yang 

terkadang tidak punya dan tidak didukung oleh pemerintah sebagai pembimbing. 

Kurangnya hal-hal tersebut membuat pengolahan sampah di tingkat hulu 

terkendala dan menyebabkan pengolahan dibebankan pada tingkat pengolahan 

hilir. 

Pengolahan hilir Kota Semarang sebenarnya sudah berjalan sesuia 

prosedur, dimana pengolahan di TPA selain oleh pemerintah kota Semarang 

(UPTD) juga ditangani oleh PT.Narpati sebagai pihak kemitraan dalam mengelola 

sampah menjadi pupuk atau gas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan. Namun, sebagaimana harapan dari pengelolaan sampah yang baik 

dimana seharusnya sampah sudah diolah, baik di hulu maupun di hilir. 

4.1.2.5 Pemrosesan Akhir 

Tahapan pemrosesan akhir dilaksanakan pada TPA Jaribarang. Hal ini 

terlihat dari pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui UPTD TPA 

Jatibarang ditambah dengan pengolahan sampah menjadi pupuk oleh rekan mitra 

PT.Narpati. Hasil dari pemrosesan sampah yang ada di TPA Jatibarang adalah 

berupa produk pupuk  oleh PT.Narpati serta juga pengolahan limbah sampah oleh 

UPTD sebelum akhirnya dikembalikan lagi kealam secara aman. Tentu semua itu 

berkat kerjasama serta koordinasi yang baik antara kedua belah pihak yakni 

UPTD sebagi pihak pemerintah dan PT.Narpati sebagai pihak kegita (swasta). 
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4.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses terlaksananya 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat dijelakan 

sebagai berikut. 

4.1.3.1 Komunikasi 

Komunikasi yang efektif ditandai dengan aparat pelaksana dalam hal ini 

khususnya aparat Dinas Lingkungan Hidup harus memahami benar apa yang 

harus dilakukan dan dimengerti secara jelas, serta petunjuk pelaksanaan yang 

dipahami harus jelas. Selain itu kebijakan juga harus konsisten. Beberapa hal yang 

menjadi efektif tidaknya komunikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor 

yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. 

Faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan salah satunya 

adalah transmisi. Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan 

sampah Dinas Lingkungan Hidup merujuk Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 6 Tahun 2012 menjadi acuan dasar dalam kegiatan pengelolaan sampah 

baik pengurangan maupun penanganan. Namun dalam realitanya sebagian kegitan 

pengurangan maupun penanganan sampah kurang berjalan dengan baik 

dikarenakan lemahnya proses transisi dalam pengkomunikasian kebijakan. 

Lemahnya proses transisi terkait perintah atau instruksi-instruksi, baik dari 

petugas Dinas kepada sesama petugas maupun oleh petugas kepada masyarakat 

dinilai menjadi penyebabnya. Misalnya saja dalam penyampaian perda terkait 

kebijakan pengelolaan sampah oleh petugas kepada masyarakat, hal ini dilakukan 

dengan beberapa cara. Cara yang biasanya digunakan adalah cara sosialisasi 

dengan masyarakat dengan metode seminar. Hal ini tentu baik namun masalahnya 

adalah terkadang seminar yang dilakukan hanya sebatas orang-orang yang 

konsern nya memang pada bidang lingkungan atau hanya kepada orang-orang 

perangkat di keluarahan dan bukan kepada masyarakat secara luas. 
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Selain faktor transmisi yang berpengaruh dari hasil wawancara tersebut, 

faktor kejelasan juga berpengaruh di dalamnya. Dalam peraturan daerah tersebut 

kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah, pengambil kebijakan 

hanya mencantumkan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah tanpa ada 

kejelasan siapa yang akan meneruskan perintah ini setelah pemerintah daerah, 

karena makna pemerintah daerah begitu luas selain itu bagaimana dan kapan suatu 

kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan juga 

belum dijelaskan secara rinci atau bersifat kabur. Ketidakjelasan pesan 

komunikasi yang berkenaan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah 

akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan 

dengan pesan awal. Untuk itu dibutuhkan segera aturan penjelas dalam bentuk 

peraturan walikota yang salah satunya merinci secara detail kepada siapa, kapan 

dan bagaimana kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan sampah di 

implementasikan. 

Sedangkan faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap proses 

komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Konsistensi yang kurang jelas dalam 

penyampaian informasi atau transisi komunikasi dari petugas kepada masyarakat 

menjadi kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan sampah. Terkadang sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas 

kurang tepat sasaran, disamping itu juga kurang konsisten sehingga masyarakat 

mudah untuk lupa tentang perda yang mengatur pengelolaan sampah tersebut. 

Dari keseluruhan proses tersebut, komunikasi peraturan terkait kebijakan 

pengelolaan sampah di Kota Semarang dinilai masih mengalami banyak kendala, 

walaupun memang sudah dilaksanakan pada beberapa kesempatan, baik berupa 

sosialisasi dan juga pemberitahuan atau iklan lewat siaran radio. Namun, itu 

dinilai masih kurang apabila diperhatikan dari tingkat pengetahuan dan kepedulian 

masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah apalagi jika pemberitahuan di 

radionya hanya kadang-kadang saja. 
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4.1.3.2 Sumber Daya 

Sumber daya merupakan salah satu indikator menentukan keberhasilan 

ataupun kegagalan sebuah kebijakan. Walaupun perintah-perintah implementasi 

mungkin diteruskan secara cermat dan baik, namun ketika para pelaksana 

kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, 

maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber 

daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. 

Beberapa sumber daya yang dimaksud anatara lain sumber daya manusia, sarana 

prasarana dan juga inforsamsi yang dibutuhkan untuk pelaksaan kebijakan. 

Sehubungan dengan sumber daya manusia, untuk pengimplementasian 

kebijakan serta pengelolaan sampah di Kota Semarang masih mengalami beberapa 

kendala. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam sumber daya manusia 

ini yakni antara lain jumlah petugas yang masih kurang dan juga tingkat 

pengetahuan serta penguasaan sumber daya manusia itu sendiri. Pada 

penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang, tugas dari Dinas 

Lingkungan Hidup adalah kegiatan pengangkutan dan pengolahan sampah. Untuk 

pengangkutan sampah sehari-harinya menjadi tanggungjawab dari bagian 

pengangkutan sampah dan untuk seksi operasional pengelolaan sampah 

mempunyai tanggungjawab dalam kegiatan pengolahan sampah di Kota 

Semarang. Jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bagian 

angkutan sampah masih perlu adanya tambahan, tentu saja hal ini didasarkan pada 

besarnya beban kerja yang diterima oleh seksi angkutan sampah.  

Tentunya bukan hanya jumlah staf yang menjadi faktor yang 

berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan. Kualitas personil tersebut 

juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menjalankan implementasi 

sebuah kebijakan. Salah satu hal yang paling mudah dinilai terkait kualitas dari 

staf yang ada dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa memang tingkat pendidikan juga menentukan 

seberapa paham petugas/staf dalam mengetahui apa yag harus dikerjakan. 
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Semakin tinggi tingkat pendidikannya terbukti semakin menunjukkan bahwa 

pemahaman akan pekerjaannya juga semakin bagus. 

Selain sumber daya manusia, hal lain yang tidak kalah penting yakni 

sarana dan prasarana. Jumlah dan kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah di 

Kota Semarang dinilai masih dari apa yang dibutuhkan dilapangan. Dalam hal 

pengangkutan misalnya, dibutuhkan jumlah truk pengangkut sampah yang lebih 

banyak lagi dan juga dalam kualitas serta kondisi yang baik. Jumlah truk sampah 

serta petugasnya masih kurang apabila dibandingkan dengan luasnya cakupan 

wilayah kota Semarang yang harus ditangani. Hal ini dikarekanan kegiatan 

pengangkutan adalah kegiatan yang harus dilaksanakan hampir setiap hari. Selain 

perlunya penambahan armada untuk truk pengangkut sampah hal berikutnya yang 

perlu diperhatikan adalah kondisi tempat penampungan sementara sampah, baik di 

TPS maupun TPST. Dalam hal pewadahahn misalnya, masih ada beberapa TPS 

yang tempat penampungannya sudah rusak dan perlu diganti. Ada juga yang 

tempat penampungannya kurang dan sebagainya. Ini tentu sangat menpengaruhi 

kelancaran pengelolaan sampah di Kota Semarang. 

Selain faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana, faktor yang 

tidak kalah penting yakni informasi juga dinilai masih kurang. Informasi yang 

dimaksud disini adalah segala sesuatu informasi yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pengelolaan sampah. Kurangnya informasi mengenai bagaimana 

melaksanakan pengelolaan sampah juga dapat menghambat 

pengimplementasiannya di lapangan. Selain itu kewenangan juga perlu agar dapat 

diketahui siapa saja yang berhak untuk melaksakan dan menjalankan sesuatu 

terkait pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. 

4.1.3.3 Disposisi 

Sebelum kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah pasar 

diimplementasikan, terlebih dahulu harus ada respon yang baik dari aparat 

pelaksana, respon tersebut akan dapat mempengaruhi kemauan aparat pelaksana 
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untuk dapat melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah. 

Selama ini respon dari aparat pelaksana cukup mendukung, karena ini juga 

merupakan kebijakan dari pemerintah kota sehingga setiap aparat pelaksana 

mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan 

pengelolaan sampah. Respon dari aparat pelaksana disesuaikan dengan tugas dan 

tanggungjawabnya yang tidak diabaikan, apabila sudah mendapatkan tugas cepat 

untuk dilaksanakan dan tidak ditunda-tunda. Adanya respon yang baik dari aparat 

pelaksana harus disertai pula oleh pemahaman aparat pelaksana terhadap 

kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pemahaman terhadap kebijakan 

penyelenggaraan pengelolaan sampah tergantung pada latar belakang pendidikan 

dari setiap pegawai, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda 

menyebabkan pegawai mengintepretasikan secara berbeda beda pula sehingga 

terdapat beberapa pegawai yang kurang memahami. 

4.1.3.4 Struktur Birokrasi  

Pada struktur birokrasi yang ada di Kota Semarang sudah termasuk jelas. 

Koordinasi dengan sesama lembaga di kawasan pemerintahan kota Semarang 

dinilai sudah berjalan dengan baik termasuk juga dalam pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Pasar dan 

juga dari SATPOL PP sebagai penindak dan penengak berlangsungnya peraturan 

terkait penindakan kepada pelanggar kebijakan.  

Standard Operating  Procedure (SOP) yang dilakukan juga sepenuhnya 

mengacu kepada Perda Nomor. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolan Sampah Kota 

Semarang ditambah dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang di 

lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang. Adanya tupoksi yang 

jelas diharapakan dapat menjadi panduan untuk segenap bidang dan seksi dalam 

melakukan pekerjaannya. 

. 
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Selain SOP, stuktur birokrasi yang jelas juga terlihat di pemerintahan 

kota Semarang dimana pada pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga sudah 

tidak ditemui lagi adanya tumpang tindih tugas dan wewenang dari beberapa 

lembaga untuk mengurusi masalah yang sama. Misalnya saja dahulu sebelum 

diadakannya peleburan kedinasan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan kerap sekali 

mengalami tumpang tindih tugas terkait siapa yang seharusnya menangani tugas 

persampahan dan juga limbah di TPA Jatibarang. Tetapi setelah diadakannya 

peleburan kedinasan maka tugas tersebut menjadi jelas dan tentu saja hal dapat 

memperlancar pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota 

Semarang. 

  


