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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan 

kerjasama pemerintah dengan swasta (public private partnership) dalam 

pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot 

Semarang dengan PT. Narpati. Setelah dilakukan studi lapangan dan didapatkan 

data primer serta data sekunder, maka selanjutnya disajikan hasil penelitian yang 

kemudian dianalisis. Data yang diperoleh berupa kata-kata atau cerita mengenai 

kebijakan kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan 

sampah di TPA Jatibarang. Data tersebut tidak berupa angka, karena penelitian 

yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif terkait dengan judul 

penelitian Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Public 

Private Partnership) dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang untuk (Studi 

Kasus Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati). 

Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan dan observasi 

lapangan. Data hasil observasi merupakan data yang menggambarkan hasil 

pengamatan langsung di lapangan, baik itu berupa fakta-fakta lapangan yang 

ditangkap oleh panca indera yang kemudian dideskripsikan, maupun yang 

diabadikan melalui foto. Data hasil observasi yang didapatkan kemudian 

digunakan untuk membandingkan atau untuk menguatkan hasil wawancara. 

Penelitian ini mengungkap fenomena yang terjadi pada implementasi 

kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (public private partnership) dalam 

pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot 
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Semarang dengan PT. Narpati dilihat melalui teori 5 ketepatan implementasi dan  

teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk melihat 

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 

3.1 Profil Informan  

Informan yang diambil pada penelitian ini adalah narasumber yang dinilai 

paham dan bersinggungan dengan implementasi dari kebijakan kerjasama Pemkot 

Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA. Jatibarang. 

Berikut informan yang diwawancarai: 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

Informan tersebut dipilih karena mereka dianggap  sebagai informan yang 

dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan peneliti untuk menganalisis 

Informan Pekerjaan 

Informan 1 Kepala UPTD TPA Jatibarang 

(Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang) 

Informan 2 Pengawas Lapangan TPA Jatibarang 

(Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang) 

Informan 3 Staff  Seksi Operasional 

Bidang Pengelolaan Sampah 

(Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang) 

Informan 4 Staff  Seksi Pengendalian Penanaman Modal 

Bidang Potensi & Promosi Penanaman Modal 

(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Semarang) 

Informan 5 Staff Bagian Produksi (PT. Narpati) 

Informan 6 dan 7 Masyarakat TPA (Pemulung) 

Informan 8 Masyarakat Umum  
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permasalahan dalam implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta 

(public private partnership) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk 

studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati. 

3.2 Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 

(Public Private Partnership) dalam Pengelolaan Sampah di TPA 

Jatibarang (Studi Kasus Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. 

Narpati) 

Untuk melihat keefektifan implementasi kerjasama pemerintah dengan 

swasta (public private partnership) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang 

untuk studi kasus kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati 

menggunakan indikator 5 ketepatan menurut Riant Nugroho. Pada penelitian 

Febryanti (2017) indikator 5 tepat Riant Nuhroho ini juga digunakan untuk menilai 

keefektifan Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah. Berdasarkan penelitian Febryanti (2017) dikatakan bahwa 

implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dianggap belum 

optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek ketepatan telah 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan Perda. 

Melihat fenomena penanganan sampah di Kota Semarang yang belum 

berjalan optimal tersebut, maka perlu di telusuri pula bagaimana keefektifan 

implementasi kerjasama pemerintah dengan swasta (public private partnership) 

dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama antara 

Pemkot Semarang dengan PT. Narpati, yaitu sebagai berikut: 
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3.2.1 Ketepatan Kebijakan 

Ketepatan kebijakan disini adalah hal-hal mengenai kesesuaian kebijakan 

kerjasama pemerintah dengan swasta (public private partnership) dalam 

pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemkot Semarang 

dengan PT. Narpati) dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Kemudian 

melihat sejauh mana kebijakan ini dapat memecahkan masalah yang ingin 

dipecahkan terkait masalah pengelolaan sampah di TPA Jatibarang.  

Kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (public private 

partnership) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang adalah suatu 

perjanjian/kontrak dengan bentuk kerjasama pemanfaatan antara Pemerintah Kota 

Semarang dengan pihak ketiga, yaitu PT. Narpati dalam rangka pengolahan 

sampah menajadi pupuk organik. Kesesuaian kebijakan terhadap karakter 

permasalahan yang akan dipecahkan ini dapat dilihat dari seberapa diperlukannya 

kebijakan kerjasama ini untuk diimplementasikan. Adanya kesesuaian kebijakan 

dengan karakter masalah tentunya menjadikan kebijakan ini diperlukan lantaran 

dapat memberikan manfaat dan dapat memenuhi hal yang dibutuhkan oleh masing-

masing pihak. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 selaku 

Kepala UPTD TPA Jatibarang mengenai seberapa diperlukannya kebijakan 

kerjasama ini : 

“Pastinya kebijakan kerjasama ini di perlukan karena bagaimanapun juga 

PT. Narpati ini juga mengurangi sampah organik TPA Jatibarang. Jadi ini 

salah satu pengelolaan sampah yang skala kota. Jadi bukan 3R TPST, 

kalau TPST itu skalanya adalah skala wilayah. Skala wilayah itu 

kelurahan. Kalau ini sudah skala kota karena PT. Narpati produksinya 

sudah skala besar.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 
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Berdasarkan penuturan dari informan 1, adanya kebijakan kerjasama ini 

diperlukan karena PT. Narpati sebagai mitra pemerintah dapat membantu 

mengurangi sampah di TPA Jatibarang yang mengelola sampah dengan skala kota 

(skala besar). Dengan kata lain kebijakan kerjasama ini sudah sesuai dengan 

karakter masalah yang hendak dipecahkan, yaitu masalah sampah. 

Gambar 3.1 

Timbunan Sampah di TPA Jatibarang 

   

Sumber : Observasi lapangan, 2015 

Senada dengan informan 1, informan 2 sebagai pengawas lapangan TPA 

Jatibarang mengatakan bahwa : 

“Kerjasama itu sangat membantu. PT. Narpati mengambil sampah TPA 

Jatibarang, jadi bahan baku untuk kompos itu dari sampah TPA. Itu 

mengurangi sampah di TPA Jatibarang. Jadi tidak cepat penuh lokasi 

pembuangan sampah di TPA Jatibarang ini.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Informan 2 pun mengungkapkan hal yang sama dengan informan 1, dimana 

kebijakan kerjasama ini dianggap diperlukan karena dapat membantu pihak TPA 

Jatibarang dalam hal pengurangan sampah. Dengan adanya kerjasama ini, PT. 

Narpati mengambil sampah di TPA Jatibarang sebagai bahan baku untuk pupuk 

organik yang tentunya hal tersebut dapat membantu mengurangi TPA Jatibarang  

agar tidak cepat penuh. 
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Gambar 3.2 

Truk Sampah yang Telah Memasok Sampah TPA ke PT. Narpati 

 

   

Sumber : (A) Dokumen UPTD TPA, 2017, (B dan C) Observasi lapangan, 2015 

Adapun pernyataan senada dari informan 3 selaku Staff Seksi Operasional 

Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yaitu : 

“Kalau seumpama dari Pemkot mampu menangani permasalahan sampah 

ini sendiri, Dinas Lingkuhan Hidup harus bisa tekel. Tapi karena memang 

Pemkot juga punya keterbatasan tidak semua hal bisa di-handle oleh  

Pemkot, salah satunya dengan cara kerjasama dengan pihak swasta, pihak 

ketiga. Contohnya kerjasama dengan PT. Narpati yang mengelola sampah 

organik utamanya dan hasil sampingannya anorganik mereka buat jadi 

RDF (Refuse Derived Fuel). Itulah makanya pengelolaan di TPA 

Jatibarang melibatkan beberapa stakeholder. Contohnya dari pihak ketiga, 

rekanan, PT yang bisa mengelola sampah." 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Informan 3 menyatakan bahwa kebijakan kerjasama dengan pihak swasta 

dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dirasa perlu lantaran melihat Pemkot 

Semarang yang memang pada dasarnya pasti memiliki keterbatasan dalam 

(A) 

(B) (C) 



93 
 

 

 

menangani seluruh permasalahan publik. Oleh karena itu, Pemkot Semarang 

melibatkan stakeholder lain, yaitu PT. Narpati untuk membantu mengolah sampah 

yang ada di TPA Jatibarang. 

Adapun pendapat serupa diungkapkan oleh informan 5 dari pihak PT. 

Narpati, yang menyatakan bahwa : 

“Mestinya kerjasama ini diperlukan, karena untuk apa kita kontrak sampai 

25 tahun dari 2007 sampai 2032.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Melihat pendapat informan 5 tersebut, secara singkat dan jelas diutarakan 

bahwa adanya kerjasama ini diperlukan lantaran Pemkot Semarang dengan PT. 

Narpati ini melakukan kontrak untuk 25 tahun terhitung dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2032. Pada dasarnya, apabila kerjasama ini dirasa tidak diperlukan 

untuk membantu menangani pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, maka 

kerjasama ini tidak akan terjadi. Dari segi Pemkot Semarang, kerjasama ini 

diperlukan karena Pemkot Semarang membutuhkan jasa PT. Narpati dalam 

membantu mengurangi volume sampah di TPA Jatibarang dengan mengolahnya 

menjadi pupuk organik. Sedangkan dari segi PT. Narpati, kerjasama ini diperlukan 

karena PT. Narpati membutuhkan lahan milik Pemkot Semarang untuk 

menjalankan usahanya melalui pembangunan Unit Pabrik Pengolahan Sampah 

Organik (UPPSO). 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh informan 6 dan informan 7 

sebagai masyarakat di sekitar wilayah TPA Jatibarang yang berprofesi sebagai 

pemulung. Informan 6 mengatakan bahwa : 
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“Perlu adanya kerjasama ini, karena kalau perusahaan butuh bantuan, 

ada informasi dari PT. Narpati kepada masayarakat sekitar sini. Jadi 

kalau pemulung di sini sedang kesulitan kerjaan, bisa kerja di PT. 

Narpati.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Sedangkan pernyataan yang diungkapkan oleh informan 7 yaitu : 

“Kerjasama ini perlu. Karena pemulung sekitar TPA ini bisa kerja  di 

Narpati juga. Jadi sedikit banyak membantu pemulung. Selama saya disini 

tidak ada kendala, lancar saja, jadi setuju kalau ada Narpati di sini.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Pendapat yang diungkapkan informan 6 dan informan 7 sebagai pemulung 

yang merupakan masyarakat lokal TPA Jatibarang di atas menunjukkan antusisme 

keduanya akan adanya kebijakan kerjasama ini. Mereka sebagai bagian dari 

elemen masyarakat menilai bahwa dengan adanya kerjasama antara PT. Narpati di 

TPA Jatibarang ini secara pribadi dapat memberikan manfaat bagi pemulung di 

sekitar TPA Jatibarang untuk memenuhi kebutuhannya akan pekerjaan sehingga 

kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati ini dianggap diperlukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas, kebijakan 

kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam mengelola sampah 

di TPA Jatibarang ini memang diperlukan. Bagaimanapun keadaannya, dengan 

adanya kerjasama ini sedikit banyak dapat membantu keterbatasan Pemkot 

Seamarang dalam menangani masalah pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. 

Seacra tidak langsung pun, adanya kerjasama ini dapat memberikan manfaat warga 

di sekitar TPA Jatibarang itu sendiri. 

Selain melihat kesesuaian kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi 

melalui pemahaman seberapa diperlukan kebijakan ini diimplementasikan seperti 



95 
 

 

 

yang telah dipaparkan sebelumnya, perlu juga untuk dilihat sejauh mana kebijakan 

kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati dalam 

pengelolaan sampah di TPA Jatibarang ini dapat memecahkan permasalahan 

sampah yang ada di TPA Jatibarang. Berikut ini merupakan pernyataan Informan 1 

selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang mengenai sejauh mana kebijakan kerjasama 

antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA 

Jatibarang ini dapat memecahkan masalah persampahan di TPA Jatibarang, yaitu : 

“Kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati ini 

sudah mengacu pada permasalahan utama sampah tapi secara produksi 

belum zero waste. Jadi saya ingin ada kerjasama maupun investasi, 

apapun bentuknya yang nanti bisa mengelola sampah ini dengan zero 

waste. Jadi sampah yang masuk TPA semuanya habis tidak ada yang 

ditimbun. Kalaupun ada residu itu tidak banyak. Paling 10 ton atau 

berapa. Karena dengan adanya teknologi nanti hanya ada residu saja. 

Residu dari 900 ton per hari itu paling kurang lebihnya 20 ton. Sedikit dan 

itu bisa diolah lagi residunya.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Berdasarkan pernyataan dari informan 1, dapat dilihat bahwa kebijakan 

kerjasama  antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan 

sampah di TPA Jatibarang ini belum mampu memecahkan permasalahan sampah 

di TPA Jatibarang secara total, karena target adanya kebijakan kerjasama ini hanya 

sebatas mengurangi sampah bukan untuk  menghabiskan timbunan sampah di TPA 

dengan menggunakan sistem zero waste.  

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan 3 selaku Staff Seksi 

Operasional Bidang Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang yang mengatakan bahwa : 

“Sebagian sudah mengacu pada permasalahan utama sampah di TPA 

Jatibarang. Pihak Pemkot kan tidak bisa mereduksi sampah secara 100%.  
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Seperti di PT. Narpati, kurang lebih kapasitas pengolahannya sekitar 250-

300 ton dari hampir 900 ton. Berarti hanya 1/3 saja yang dikurangi di 

TPA. Jadi belum bisa sampah habis, masih tetap sampai sekarang ini 

sampah yang di TPA  itu ditimbun, diupayakan pengelolaannya secara 

sanitary landfill agar tidak mencemari lingkungan. Tapi problem 

sampahnya kan masih. Ada timbunan di situ. Kita tidak bisa 

menghilangkan secara 100% sampah, jadi istilahnya melokalisir sampah 

di TPA itu. Belum bisa menyelesaikan seperti di luar negeri yang sampai 

habis sampahnya.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Informan 3 menyatakan bahwa adanya kebijakan kerjasama ini hanya 

mampu memecahkan sebagian kecil permasalahan sampah di TPA Jatibarang 

karena dalam kerjasama ini PT. Narpati hanya mengurangi sampah di TPA melalui 

pengolahan menjadi pupuk organik sesuai kapasitasnya sebesar 250-300 ton dari 

total keseluruhan sampah yang ada di TPA Jatibarang. 

Informan 5 dari pihak ketiga, yaitu dari PT. Narpati juga mengatakan hal 

serupa, beliau menyatakan bahwa : 

“Kalau pemecahan secara 100% saya rasa belum, karena PT. Narpati 

mengolah sampah dari yang satu hari 350 ton fresh sampah, itu yang jadi 

komposnya hanya sekitar 25%. Jadi sekarang kalau sampah 700 ton dari 

pemerintah, kita olah 300 ton, yang jadi komposnya cuma 25%. Selebihnya 

masih ada. Begitulah kira-kira presentasenya.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Sama halnya dengan yang telah diungkapkan informan-informan 

sebelumnya bahwa kebijakan kerjasama ini belum mampu memecahkan 

permasalahan sampah di TPA Jatibarang secara 100%. Kemampuan PT. Narpati 

sebagai mitra Pemerintah Kota Semarang dalam menangani pengelolaan sampah 

di TPA Jatibarang untuk diolah menjadi pupuk organik juga hanya berkapasitas 

350 ton sampah per harinya, sehingga sampah yang ada di TPA Jatibarang tidak 

bisa habis seluruhnya.  
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Informan 8 selaku masyarakat Kota Semarang secara umum juga menilai 

hal yang sama dengan informan-informan diatas. Ia menyatakan bahwa : 

“Saya rasa kebijakan ini belum maksimal, TPA sendiri sebenarnya 

bukanlah tempat pembuangan akhir melainkan tempat pemrosesan akhir. 

Sampah yang masuk ke TPA Jatibarang tidak sebanding dengan sampah 

yang dapat diproses kembali.” 

(Wawancara pada 18 November 2017) 

Informan 8 menyatakan bahwa kebijakan kerjasama antara Pemkot 

Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang ini 

belum maksimal dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di TPA 

Jatibarang karena sampah yang amsuk ke TPA Jatibarang tidak sebanding dengan 

sampah yang diolah oleh pihak ketiga. 

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa 

permasalahan sampah di TPA Jatibarang belum mampu terselesaikan meskipun 

Pemerintah Kota Semarang melakukan kerjasama dengan PT. Narpati karena pada 

kenyataannya volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang memang cukup 

besar dan tidak sebanding dengan kemampuan PT. Narpati dalam mengolah 

sampah menjadi pupuk organik. Begitupun yang tertera di dalam kontrak 

perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati, 

dimana sampah yang akan diolah menjadi pupuk hanya sebagian kecil dari jumlah 

keseluruhan sampah yang ada di TPA Jatibarang menyesuaikan dengan kapasitas 

pabrik pupuk milik PT. Narpati. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait poin Ketepatan 

Kebijakan, menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang 

dengan PT. Narpati dalam mengelola sampah di TPA Jatibarang ini memang 
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diperlukan guna membantu keterbatasan Pemkot Semarang dalam menangani 

masalah pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Namun permasalahan sampah di 

TPA Jatibarang belum mampu terselesaikan sepenuhnya melalui kerjasama ini. 

3.2.2 Ketepatan Pelaksana 

Ketepatan pelaksana merupakan tahapan krusial karena dimana terdapat 

aktor-aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan kerjasama antara 

pemerintah dengan swasta (public private partnership) dalam pengelolaan sampah 

di TPA Jatibarang. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dalam memilih 

siapa-siapa saja yang dinilai sesuai dan mampu untuk melaksakan tugas sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Selain itu juga karena ini merupakan sebuah 

kebijakan public private partnership, tentunya melibatkan peran serta dari pihak 

swasta. Pada paradigma good governance dijelaskan pula bahwa pemerintah 

melibatkan peran swasta dan masyarakat dalam pemerintahannya. Era 

demokratisasi yang berlangsung memberikan ruang partisipasi luas bagi aktor dan 

lembaga luar pemerintah, sehingga adaya peran seimbang antara pemerintah, 

swasta, dan masyarakat. Implementasi good governance di era reformasi ditandai 

adanya kelembagaan dalam governance yang melibatkan aktif keberadaannya 

terhadap tiga komponen yaitu negara, sektor swasta dan sektor masyarakat yang 

saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya. 

Terkait dengan ketepatan pelaksana, terlihat bahwa aktor kebijakan 

kerjasama antara pemerintah dengan swasta (public private partnership) dalam 

pengelolaan sampah di TPA Jatibarang ialah Pemerintah Kota Semarang melalui 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Dinas Penanaman Modal & 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian ada pihak swasta yaitu PT. Narpati, dan 

masyarakat. Semua aktor yang terlibat memiliki peran dan fungsinya masing-

masing dalam menjalankan kerjasama antara pemerintah dengan swasta ini.  

a. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 

Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak pertama dalam kebijakan 

kerjasama ini menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, khususnya 

UPTD TPA yang merupakan unit pelaksana teknis yang sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya guna membantu dan melakukan koordinasi dengan pihak 

kedua yaitu PT. Narpati. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan 

salah satu aktor pelaksana kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan 

PT. Narpati yang memiliki perannya sendiri, seperti yang dikatakan oleh informan 

1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang : 

“Tentunya aktor yang berwenang adalah Pemerintah Kota terutama di 

bagian kerjasama. Jadi PT. Narpati ini kerjasama bukan dengan Dinas 

Lingkungan Hidup yang dulunya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 

maupun dengan TPA Jatibarang. Tapi PT. Narpati bekerjasama dengan 

Pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini karena PT. Narpati mengolah 

sampah yang ada di TPA Jatibarang, otomatis UPTD TPA sebagai 

pengawas lapangan di TPA Jatibarang.” 

“UPTD TPA sebagai pengawas di lapangan mengontrol saja. Karena PT. 

Narpati satu tempat dengan kita. Hanya sebatas itu. Secara manajerial 

tidak mungkin UPTD TPA ikut campur karena mereka swasta murni.”  

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Informan 1 menuturkan bahwa kebijakan kerjasama ini sebenarnya adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Semarang secara langsung yang ditangani 

oleh bagian kerjasama (kini dipegang oleh DPMPTSP). Namun karena Dinas 

Lingkungan Hidup lah yang bergerak di ranah pengelolaan sampah di TPA 
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Jatibarang, maka Pemkot Semarang menunjuk Dinas Lingkungan Hidup 

khususnya UPTD TPA sebagai pelaksana teknis untuk melakukan koordinasi 

dengan PT. Narpati karena PT. Narpati ini berada di wilayah UPTD TPA. Peran 

dari Dinas Lingkungan Hidup ini sendiri sebagai pengawas di lapangan.  

Gambar 3.3 

Lokasi PT.Narpati di Lahan TPA Jatibarang 

 

Sumber : Dokumen UPTD TPA,2017 

Senada dengan yang dikatakan oleh informan 1, informan 2 selaku 

pengawas lapangan TPA Jatibarang juga mengatakan : 

”Pemkot melimpahkan tanggung jawab ke DLH, DLH melimpahkan ke 

UPTD TPA. Cara kerjanya seperti itu saja. Jadi sudah ada yang atur, 

kalau untuk yang administrasi UPTD TPA tidak tahu. UPTD TPA hanya 

teknis lapangan saja.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

LOKASI PT. NARPATI 

RENCANA ZONA 

INSINERASI / INVESTOR 

RENCANA LOKASI 

PEMANFAATAN ENERGI 

LISTRIK DANIDA 

ZONA SANITARY 

LANDFILL 

ZONA PASIF 

3HA/ AREA 

FASOS DAN 

FASUM 
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Sama halnya dengan penuturan informan 1, dari pernyataan informan 2 

dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD TPA ini memang 

ditunjuk langsung oleh Pemkot Semarang untuk secara teknis lapangan menangani 

kerjasama kebijakan anatara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam 

pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. 

Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh informan 3 selaku Staff Seksi 

Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang, yang menyatakan bahwa : 

“PT. Narpati kerjasamanya dulu itu dengan Bagian Kerjasama di 

Sekretariat Daerah. Kalau DLH hanya istilahnya sebagai pemberi bantuan 

teknis saja. Maksudnya koordinasi, tempat ataupun mungkin mereka butuh 

suatu akses jalan atau mungkin suatu saat butuh bantuan darurat berupa 

peralatan berat, kita akan bantu disana. Karena semua kebutuhan 

operasional pengelolaan sampah menjadi pupuk, murni dari swasta yang 

bekerjasama dengan Pemkot.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Informan 3 selaku Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga menuturkan hal yang sama, dimana 

Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD TPA dalam kebijakan kerjasama ini 

hanya bertugas sebagai pelaksana teknis yang melakukan koordinasi lapangan  

dengan PT. Narpati, sehingga dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang memfasilitasi pihak swasta atas kebutuhan teknisnya di lapangan saja. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, memang pada 

dasarnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ditunjuk oleh Pemerintah Kota 

Semarang lantaran dinas ini bergerak langsung dalam ranah pengelolaan sampah di 

TPA Jatibarang. Namun, tupoksi yang dilimpahkan hanya sebatas pengawas teknis 
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di lapangan dimana menjalankan peran koordinasi atas kebutuhan teknis di 

lapangan serta kontrol lapangan. 

b. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pemerintah Kota Semarang memang pada dasarnya menunjuk Dinas 

Lingkungan Hidup untuk membantu dan melakukan koordiansi langsung dengan 

PT. Narpati dalam melaksankan kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang 

dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sapah di TPA Jatibarang karena melihat 

kesesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan karakter 

kebijakan tersebut. Namun sepanjang kerjasama ini berjalan, ada aktor lain yang 

juga merupakan perpanjangan tangan dari pihak Pemkot Semarang untuk 

menangani seluruh kegiatan kerjasama atau investasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Semarang, yaitu melalui Bagian Kerjasama di Sekretariat Daerah 

Kota Semarang. Setelah adanya pembentukan dan perubahan perangkat daerah 

Kota Semarang pada akhir 2016 lalu, Bagian Kerjasama ini dialihkan ke Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga memiliki perannya sendiri di dalam 

kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati, seperti yang 

dikatakan oleh informan 4 selaku Staff Seksi Pengendalian Penanaman Modal 

Bidang Potensi & Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu : 

“DPMPTSP hanya melakukan pengawasan dan pengendalian, masih 

melihat dalam sisi kewajiban PT. Narpati saja. Jadi hanya melihat dari 

yang pemenuhan kewajiban kontribusi itu saja.” 
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“Kalau tugas DPMPTSP disini untuk menegur mereka. Tapi kalau 

kontribusi dan penghitungan segala macamnya di BPKAD. Jadi buat data 

yang kemarin itu (data pembayaran kontribusi dan denda PT. Narpati) 

juga dapatnya dari BPKAD. Kemudian DPMPTSP membuat surat 

tegurannya itu.”  

(Wawancara pada 15 November 2017) 

Berdasarkan penuturan dari informan 4, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu pintu ini berperan sebagai pihak yang melakukan 

pengawasan dan pengendalian terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot 

Semarang dengan PT. Narpati. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud juga 

spesifik dilihat dari segi pemenuhan kewajiban untuk pembayaran kontribusi oleh 

pihak swasta. Fungsi manajerial dan administrasi tetap berada di tangan Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang secara langsung. 

Pembayaran atau penghitungan besaran kontribusi disetor secara tunai ke Kas 

Daerah Kota Semarang. Informasi dari BPKAD diteruskan kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu untuk diproses. Hal tersebut 

sesuai dengan fungsinya untuk melakukan pengawasan penanaman modal, 

kerjasama investasi dan pengawasan pelaksanaan perijinan. 

c. Peran PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari (Swasta) 

Pihak swasta merupakan salah satu komponen penyelenggara good 

governance selain Pemerintah dan masyarakat. Pemkot Semarang kemudian 

menggandeng PT Narpati Agung Karya Persada Lestari sebagai mitra kerjasama 

dalam rangka mengelola sampah di TPA Jatibarang dalam bentuk pengolahan 

sampah menjadi pupuk organik melalui perjanjian kontrak kerjasama yang 

berlangsung selama 25 tahun berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum 
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yang diselenggarakan oleh Pemkot Semarang. Sebagai mitra kerjasama, PT. 

Narpati memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan kerjasama 

pemerintah dengan swasta ini. Berikut wawancara dengan informan  5 selaku 

perwakilan dari PT. Narpati : 

”PT. Narpati sebagai pengelola. Jadi peran kita melakukan pengelolaan 

sampah menjadi pupuk. Produk akhirnya granul. Kita kerjasama jualnya 

dengan Petro Kimia Gresik. Karena pupuk ini adalah pupuk subsidi, jadi 

kita kerjasamanya atau kita menjualnya hanya bisa kepada Petrokimia 

Gresik.” 

RDF (Refuse Derived Fuel) itu yang anorganiknya. Sebetulnya bisa 

dinamakan bahan bakar tambahan alternatif. Bahan bakar alternatif itu 

biasanya yang menggunakan adalah perusahan-perusahaan industri yang 

besar seperti pabrik semen. Kalau industri kecil tidak bisa.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Dari pemaparan informan 5 diatas, PT. Narpati sendiri sebagai mitra 

Pemkot Semarang menjalankan peran sebagai pengelola. Dalam hal ini, pengelola 

yang dimaksud adalah, pengelola sampah di TPA Jatibarang untuk dijadikan 

pupuk organik. Pada dasarnya peran dari PT. Narpati ini dalam kebijakan 

kerjasama antara Pemkot Semarang dengan swasta memang sudah sangat jelas. 

Dikutip dari penelitian Widayanti (2018) disebutkan bahwa pengelolaan 

sampah TPA Jatibarang menjadi pupuk organik melalui proses screening untuk 

sampah yang telah terfregmentasi dan mendapatkan pemisahan sampah yang bisa 

diolah sebagai pupuk dan yang tidak bisa diolah.  

Sampah yang masuk ke PT. Narpati merupakan sampah campuran, berupa 

sampah organik dan non-organik. Setelah itu petugas yang akan melakukan proses  

screening sampah. Hasil akhir berupa pupuk granul kemudian dijual ke PT. Petro 
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Kimia Gresik. Dikutip dari penelitian Wijayanti (2013) menyebutkan bahwa hasil 

pengayakan kasar di jual ke beberapa lapangan golf di Semarang untuk 

pemupukan padang golf dan RDF (Refused Derified Fuel) sebagai campuran 

bahan pembakaran semen. RDF dari PT. Narpati dipesan oleh PT. Semen Gresik. 

Selain itu, sampah anorganik juga ada yang dijual pada pengepul barang anorganik 

dan pemulung di sekitar TPA  Jatibarang. 

Gambar 3.4 

Hasil Olahan Sampah Menjadi Pupuk Organik oleh PT. Narpati 

 

Sumber : Dokumen UPTD TPA, 2017 

d. Peran Masyarakat 

Masyarakat merupakan salah satu aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan 

sebuah kebijakan. Begitu pula dalam kebijakan kerjasama antara Pemkot 

Semarang dengan PT. Narpati ini. Masyarakat memiliki peran yang cukup 

berpengaruh, dimana dengan adanya keterlibatan masyarakat dapat mesukseskan 

kerjasama antara Pemkot dengan PT. Narapati ini dalam mengelola sampah di 

TPA Jatibarang. Adanya keterlibatan masyarakat ini seperti yang diungkapkan 

oleh  informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang : 
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“Ada keterlibatan masyarakat sekitar. Tidak hanya sebagian besar, tapi 

memang semua karyawannya dari warga sekitar. Jadi PT. Narpati bentuk 

dari kearifan lokal, warga yang disekitarnya diberdayakan.” 

(Wawancara pada 9 November 2017)  

Berdasarkan pernyataan dari informan 1, ada keterlibatan masyarakat 

dalam implementasi kebijakan kerjasama ini khususnya masayrakat sekitar TPA 

Jatibarang. Adanya pemberdayaan masayarakat sekitar sebagai pekerja di PT. 

Narpati dapat membantu PT. Narpati itu sendiri dalam mengolah sampah menjadi 

pupuk organik. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa masyarakat 

sekitar TPA yang berprofesi sebagai pekerja di PT. Narpati ini memiliki peran 

membantu pihak swasta dalam melakukan pengolahan sampah. 

Keterangan dari informan 1 tersebut diperkuat oleh pernyataan dari 

informan 3 selaku Staff Seksi Operasioanl Bidang Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang yang menyebutkan bahwa : 

”Masyarakat ikut berperan, karena pada saat pendirian PT. Narapati ini 

mengundang warga sekitar. Karena dari PT. Narpati ada kepedulian sosial 

di situ, dia mengambil pekerja dari masyarakat TPA. Jadi ada aspek 

sosialnya berupa kontribusi masyarakat.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Informan 3 menuturkan bahwa kontribusi masyarakat dalam kerjasama 

anatara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA 

Jatibarang ini bermula pada saat pendirian pabrik pupuk organik dari PT. Narpati 

itu sendiri. Pemkot melibatkan aspirasi warga masyarakat sekitar TPA terkait 

pendirian pabrik tersebut. Sebagai efek sosialnya, PT. Narpati melibatkan 

masyarakat untuk memenuhi kuota pekerjanya. 
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Sedangkan penilaian dari masyarakat itu sendiri juga diperlukan. Salah 

satunya yaitu penilaian dari masyarakat umum Kota Semarang yang bukan 

merupakan masyarakat lokal TPA Jatibarang. Penilaian masyarakat umum ini 

dibutuhkan untuk melihat opini dan pandangan warga Kota Semarang secara 

keseluruhan, karena peran masyarakat dalam kerbijakan ini tidak hanya dari 

masyarakat lokal TPA saja, tapi seluruh warga Kota Semarang.  Berikut informan 

8 sebagai masyarakat umum Kota Semarang yang bukan merupakan masyarakat di 

sekitar lokasi TPA Jatibarang menuturkan : 

“Menurut saya hanya sebagian kecil masyarakat saja yang terlibat dalam 

kebijakan ini yaitu hanya masyarakat yang kerja di TPA Jatibarang.” 

(Wawancara pada 18 November 2017) 

Dari penuturan informan 8, ia mengakui bahwa memang ada keterlibatan 

peran masyarakat dalam kebijakan kerjasama antara Pemkot Smamrang dengan 

PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Namun hal tersebut 

hanya sebagian kecil. Keterlibatan nyata masyarakat yang terlihat hanya ada pada 

lingkup wilayah TPA Jatibarang saja. Masyarakat Kota Semarang secara umum 

tidak terlalu memiliki peran dalam adanya kerjasama tersebut. Peran masayrakat 

umum lebih kepada penanganan sampah sebelum sampah itu masuk ke TPA. 

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh para informan di atas, 

keterlibatan masyarakat dalam kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang 

dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang memang ada. 

Namun hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut terlibat, khususnya hanya 

masyarakat yang ada di sekitar TPA Jatibarang aja. Masyarakat memiliki peran 
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dalam membantu PT. Narpati mengolah sampah melalui kontribusinya sebagai 

pekerja disana. 

Berkaitan dengan poin ketepatan pelaksana, hasil wawancara dengan para 

informan menyebutkan bahwa para pelaksana memiliki perannya masing-masing. 

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran sebatas pengawas teknis di lapangan 

dimana menjalankan peran koordinasi atas kebutuhan teknis di lapangan serta 

kontrol lapangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Semarang dengan PT. Narpati. Kemudian 

PT. Narpati menjalankan peran sebagai pihak swasta pengelola pengelola sampah 

di TPA Jatibarang untuk dijadikan pupuk organik. Sedangkan masyarakat 

memiliki peran dalam membantu PT. Narpati mengolah sampah melalui 

kontribusinya sebagai pekerja disana. 

3.2.3 Ketepatan Target 

Ketepatan target yang dimaksud pada poin ini dilihat ke dalam 2 sisi, yaitu 

apa dan siapa. Karena adanya sebuah kebijakan pasti didasari oleh adanya target 

apa yang ingin dicapai dan diperuntukkan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. 

Maka untuk aspek ketepatan target disini dilihat melalui target apa yang ingin 

dicapai dari adanya kebijakan kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang 

dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang ini dan juga 

siapa kelompok sasaran yang dituju dari adanya kebijakan kerjasama tersebut yang 

kemudian ditelaah dari respon yang ditimbulkan, apakah positif atau negatif, 

apakah sasaran dalam kondisi mendukung atau menolak kebijakan kerjasama ini. 
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Respon sasaran terhadap kebijakan kerjasama ini juga ikut menentukan berhasil 

atau tidaknya kebijakan ini dijalankan.   

Kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (public private 

partnership) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama 

Pemkot Semarang dengan PT. Narpati) ini secara umum bertujuan mengurangi 

beban TPA Jatibarang melalui pembuatan pupuk organik berupa pupuk padat dan 

cair yang memanfaatkan sampah dari TPA Jatibarang. Berikut ini merupakan 

pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 selaku Kepala UPTD TPA 

Jatibarang mengenai tujuan dari kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang 

dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang : 

“Targetnya simpel. Pemkot Semarang ingin ada pengurangan sampah 

yang ada di TPA Jatibarang ini. Karena mencari lahan TPA baru tidak 

gampang, susah. Karena kalau TPA pindah pasti ada pertentangan dari 

sosial. Dari warga sekitar yang nantinya akan ada di TPA di lokasi baru.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Informan 1 menuturkan bahwa target utama dari adanya kerjasama yang 

dilakukan oleh Pemkot Semarang dengan PT. Narpati yaitu adanya pengurangan 

sampah di TPA Jatibarang. Volume timbunan sampah yang cukup besar di TPA 

Jatibarang menuntut adanya pengelolaan sampah yang lebih variatif agar lahan 

TPA tidak cepat penuh melihat sulitnya mencari lahan untuk membangun TPA 

baru apabila TPA Jatibarang ini overload. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 

dengan melakukan pengurangan sampah melalui pengolahan sampah menjadi 

pupuk organik seperti yang termaksud pada perjanjian kerjasama antara Pemkot 

Semarang dengan PT. Narpati ini. 

Senada dengan yang dikatakan oleh informan 1, informan 2 selaku penga- 
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was lapangan TPA Jatibarang juga mengatakan : 

“Dari Pemerintah Kota lewat Dinas Kebersihan itu dulu memerintahkan 

saya untuk memasok sampah ke pabrik PT. Narpati 350 ton per hari. Jadi 

jelas membantu mengurangi sampah di TPA Jatibarang ini.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Berdasarkan penjelasan informan 2, dikatakan bahwa tiap harinya selalu 

ada pengurangan sampah di TPA Jatibarang. Sebagai pengawas lapangan TPA 

Jatibarang yang diperintahkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang kini 

telah berganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup untuk menyediakan, menjamin 

dan mengirim bahan baku berupa pasokan sampah yang ada di TPA Jatibarang ke 

lokasi pabrik pupuk organik milik PT. Narpati yang masih berada di wilayah TPA 

ini, hal tersebut menunjukkan dan mendukung bahwa target/tujuan dari perjanjian 

kerjasama Pemkot Semarantg dengan PT. Narpati adalah adanya pengurangan 

sampah di TPA Jatibarang untuk diolah menjadi pupuk organik oleh PT. Narpati. 

Hal serupa diungkapkan oleh informan 3 selaku Staff  Seksi Operasional 

Bidang Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang 

mengatakan bahwa : 

“Jadi, kalau target utama dari kerjasama sudah jelas, permasalahannya di 

pengurangan sampah sebenarnya, dan untuk produksi di PT. Narpati tidak 

bisa ajeg. Kadang ada naiknya dan ada turunnya. Jadi ada kendala 

lapangan, mungkin mereka kadang ada tenaga yang resign, jadi kan 

menghambat proses produksi mereka. Jadi jelas, yang pertama 

prioritasnya pengurangan sampah. Terus untuk efek dari pengurangan 

sampah karena kerjasama itu ada kontribusi dari PT. Narpati ke Pemkot, 

target yang kedua adanya PAD yang masuk ke Pemkot.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017)  

Informan 3 mengatakan bahwa prioritas yang utama dari adanya kebijakan 

kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati yaitu pengurangan sampah 
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di TPA itu sendiri. Selain itu, efek dari adanya kerjasama pemanfaatan tersebut 

yaitu adanya pendapatan asli daerah untuk Kota Semarang dari pembayaran 

kontribusi dari PT. Narpati. 

Hampir sama dengan informan-informan sebelumnya, informan 5 dari 

pihak PT. Narpati juga menyatakan hal serupa yang menyatakan bahwa : 

“Sampah itu permasalahan yang besar sebetulnya dimana-mana, di 

negara manapun. Tadinya PT. Narpati kalau mengolah sampah maunya 

kita bisa diolah sampai nol, zero waste. Jadi sampahnya habis, tapi kalau 

sekarang sebatas mengurangi sampahnya saja. Hanya masih mengolah 

untuk pupuk saja yang hanya berapa persen. Masih sisa, karena mesin 

PT.Narpati juga terbatas. Kapasitas produksinya juga terbatas. Jadi saya 

rasa tetap masih kecil volume sampah yang sekarang dimanfaatkan untuk 

pupuk.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Dari penjelasan informan 5, dapat diketahui bahwa seiring berjalannya 

kebijakan kerjasama ini hingga kini, pihak PT. Narpati masih berusaha 

merealisasikan pengurangan sampah di TPA Jatibarang meskipun masih sebatas 

mengolah menjadi pupuk saja karena masih ada keterbatasan mesin dan kapasitas 

produksi. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan adanya kebijakan kerjasama 

Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati ini akan membantu mengurangi 

timbunan sampah di TPA Jatibarang agar TPA satu-satunya di Kota Semarang ini 

mampu bertahan dan tidak memasuki keadaan overload, sehingga tidak perlu 

mencari lahan TPA baru.  
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Gambar 3.5 

TPA Jatibarang sebagai Satu-Satunya TPA di Kota Semarang 

   

Sumber : Dokumen UPTD TPA,2017 

Dari semua itu diharapkan target/tujuan dari kebijakan kerjasama yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati ini untuk 

mengurangi beban TPA Jatibarang melalui pembuatan pupuk organik berupa 

pupuk padat dan cair yang memanfaatkan sampah dari TPA Jatibarang ini akan 

terwujud secara konsisten hingga masa pejanjian kerjasama ini berakhir.  

Melihat dari segi sasarannya, informan 1 sebagai Kepala UPTD TPA 

Jatibarang menuturkan pernyataan berikut : 

“Sasaran dari apa yang dilakukan pemerintah ini pastinya kembali untuk 

warga masyarakat. Kerjasama ini untuk mengurangi sampah di TPA 

Jatibarang, kalau sampah di TPA Jatibarang terkurangi, maka TPA 

jadinya tidak menimbun banyak sampah. Dari tiap hari sampah yang 

masuk ke TPA, tiap harinya juga terkurangi oleh PT. Narpati ini. Jadi TPA 

kita ini tidak cepat penuh. Kalau TPA kita penuh, kemudian overload yang 

repot juga masyarakat Semarang tentunya. Kita upayakan untuk tidak 

menimbun sampah di TPA untuk meminimalisir polusi lingkungan dari 

timbunan sampah di TPA ini. Itulah mengapa kita ada pengolahan sampah 

untuk gas metan juga. Jadi selain diolah menjadi pupuk melalui Narpati, 

kita juga mengurangi timbunan sampah disini dengan berbagai cara yang 

nantinya juga bermanfaat untuk warga masyarakat.” 

“Responnya masyarakat baik. Dengan adanya keterlibatan masyarakat 

seperti yang sudah saya sampaikan, berarti masyarakat mendukung 

kerjasama ini. Bahkan ikut serta membantu dan terbantu. Memang 

masayarakat di sekitar sini saja, tapi saya yakin dengan TPA ini terkelola 



113 
 

 

 

secara baik pasti warga masyarakat Kota Semarang semua ikut 

mendukung.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Keterangan dari informan 1 di atas, menunjukkan bahwa target sasaran 

yang dimaksud yaitu warga masyarakat Kota Semarang secara keseluruhan. 

Pengurangan sampah di TPA Jatibarang yang dilakukan melalui kerjasama ini 

secara tidak langsung juga dapat meminimalisir polusi lingkungan dari sampah 

yang ditimbun di TPA Jatibarang sehingga tentunya memberikan manfaat bagi 

warga masyarakat Kota Semarang. Bahkan dengan melihat adanya keterlibatan 

masayarakat sekitar TPA untuk ikut berpartisipasi dalam membantu PT. Narpati 

megolah sampah di TPA Jatibarang menunjukkan bahwa masyarakat ikut 

mendukung adanya kebijakan ini. Dengan TPA yang terkelola dengan baik, warga 

masyarakat Kota Semarang juga pasti akan mendukung kebijakan ini. 

Pernyataan serupa dengan informan 1 diutarakan oleh informan 3 selaku 

Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Seamrang, yaitu : 

“Targetnya pengurangan sampah. Dengan adanya pengurangan sampah 

efeknya pasti untuk masyarakat lagi. Jadi Pemkot Semarang ini berusaha 

mereduksi hasil buangan dari masyarakat. Kalau dikembangkan lebih 

lanjut berarti problem sampah ini sedikit demi sedikit terkurangi dan 

terlokalisir di TPA. Jadi kalau TPA menimbun terus, potensi dari 

penyebaran penyakit menjadi banyak di situ, dengan terkuranginya 

sampah berarti juga akan mengurangi resiko pencemaran lingkungan. 

Akhirnya untuk masyarakat lagi.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Mendukung keterangan dari informan 1, informan 3 juga mengatakan 

bahwa sasaran dari kerjasama ini akhirnya akan untuk masyarakat lagi. Dengan 
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target pengurangan sampah di TPA Jatibarang makan juga akan mengurangi resiko 

pencemaran lingkungan. 

Respon masyarakat terkait kebijakan kerjasama ini diutarakan pula oleh 

informan 6 sebagai pemulung yang tinggal di sekitar wilayah TPA Jatibarang. 

Respon yang diungkapkan informan 6 yaitu : 

“Setuju adanya kerjasama dengan PT. Narpati, kalau tidak setuju mungkin 

ada unjuk rasa. Sampai saat ini tidak ada sama sekali. Tidak ada kendala, 

lancar.”  

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh para informan di atas, 

untuk poin ketepatan target dapat disimpulkan bahwa sejauh ini sasaran yang 

dituju dari adanya kebijakan kerjasama ini dikembalikan lagi untuk masyarakat, 

meskipun manfaat yang ditimbulkan tidak diterima masyarakat secara langsung 

melainkan harus melalui beberapa tahapan dan proses teknis. Respon masyarakat 

terhadap kebijakan ini pun dapat dikatakan mendapat respon yang positif. 

Masyarakat secara umum mendukung, namun masyarakat yang sudah ikut terlibat 

hanya segelintir saja, yaitu masyarakat yang berada di sekitar wilayah TPA 

Jatibarang itu sendiri.  

3.2.4 Ketepatan Lingkungan 

Ada dua lingkungan yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan 

maupun program, yang pertama yaitu lingkungan internal kebijakan, yaitu 

interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan 

lembaga lain yang terkait. Sedangkan yang kedua yaitu lingkungan eksternal 

kebijakan, yang terdiri dari public opinion yaitu dengan melihat interaksi antara 



115 
 

 

 

lembaga pelaksana kebijakan dengan media massa, interaksi antara lembaga 

pelaksana dengan masyarakat dan interpretasi lembaga pelaksana dalam 

implementasi kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati 

dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. 

a. Lingkungan Internal 

Lingkungan internal adalah lingkungan dimana adanya struktur formal dari 

bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Pembuat kebijakan adalah mereka yang 

memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. 

Peneliti melakukan observasi terhadap ketepatan lingkungan dengan melihat dari 

lingkungan internal, seperti yang diungkapkan oleh informan 1 selaku Kepala 

UPTD TPA Jatibarang : 

“Kalau koordinasi paling kita hanya sebagai pelaksana teknis di lapangan 

saja. Kalau koordinasi utamanya PT. Narpati langsung dengan 

Pemerintah Kota. Karena seperti yang saya bilang di awal, PT.Narpati 

kerjasmanya bukan dengan DLH tapi dengan Pemerintah Kota langsung.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Berdasalkan penuturan informan 1 tersebut, dapat dijelaskan bahwa struktur 

formal pembuat kebijakan yang memiliki kewenang legal disini utamanya ada di 

tangan Pemerintah Kota Semarang. Dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Bab IX, dimana langkah yang 

dilakukan untuk mengelola sampah di Kota Semarang salah satunya melalui 

kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta atau lebih dikenal dengan 

sebutan Public Private Partnership (PPP). Maka, Pemkot Semarang menunjuk PT. 

Narpati untuk bekerja sama dalam rangka pengolahan sampah menjadi pupuk 

organik berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum yang diselenggarakan 
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oleh Pemkot Semarang. Kemudian Pemkot Semarang menunjuk Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna 

membantu dan melakukan koordinasi dengan pihak PT. Narpati. Dengan kata lain, 

alur urgensi koordinasi PT. Narpati langsung ke Pemkot Semarang, sedangkan 

koordinasi dengan DLH hanya berupa korrdinasi lapangan. 

Pernyataan tambahan dari informan 3 selaku Staff Seksi Operasioanl 

Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terkait 

koordinasi antar lembaga, yaitu : 

“Kalau saya lihat, PT. Narpati sering koordinasi dengan Pemkot terkait 

masalah administrasi, terkait masalah teknis disana dan itu kita selesaikan 

bersama. Kalau di lapangan, saya lihat PT. Narpati juga sering koordinasi 

secara teknis dengan TPA, utamanya dengan kepala TPA. Sering 

koordinasi agar tidak ada hambatan yang berarti di sana, baik teknis 

maupun non teknis. Karena memang lahan PT. Narpati benar-benar 

berada di TPA, kalau Narpati tidak koordinasi dengan pihak TPA, nanti 

Narpati  juga kelancaran dari operasionalnya kurang.”  

“Kalau PT. Narpati sering kordinasi sama kita, dari pimpinannya bahkan 

sering ke DLH. Beberapa kali saya liat satu bulan ini 4 atau 3 kali kesini. 

Ketemu kepala dinas, saya kurang tahu membahas apa, tapi saya anggap 

itu koordinasi.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Keterangan dari informan 3 diatas menunjukkan kesamaan dengan 

pernyataan informan 1 bahwa koordinasi utama terkait isi kerjasama dilakukan 

langsung dari Pemkot Semarang ke PT. Narpati itu sendiri dan sebaliknya. Namun 

untuk korrdinasi lapangan barulah melalui Dinas Lingkungan Hidup, utamanya 

melalui kepala UPTD TPA atau langsung ke kepala DInas Lingkungan Hidup 

Kota Semarang. Menguatkan pernyataannya, informan 3 juga menyatakan bahwa 

koordinasi yang dilakukan dapat dikatakan sudah berjalan baik karena selalu ada 

komunikasi yang terjalin dan cukup sering dilakukan. 
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b. Lingkungan Eksternal 

Selain interaksi dengan lingkungan internal, terdapat pula interaksi dengan 

lingkungan eksternal seperti media massa. Media massa menjalankan fungsinya 

sebagai penyaji informasi kepada masyarakat mengenai implementasi kebijakan 

kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan 

sampah di TPA Jatibarang. Media massa berperan memberikan informasi tentang 

kebijakan kerjasama ini guna membentuk opini public yang dapat mendukung 

berjalannya kebijakan kerjasama ini. 

Untuk mengetahui bagaimana lembaga strategis tersebut dalam 

menginterpretasikan kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. 

Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, peneliti melakukan 

wawancara kepada informan 3 sebagai Staff Seksi Operasional Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang menyatakan 

bahwa : 

“Kalau di media massa banyak berita tentang kerjasama ini dan yang jelas 

ada yang postif ada yang negatif. Itu pasti. Coba nanti di cek di media 

massa, yang postif pasti yang mengapresiasi karena memang ada 

pengurangan sampah sesuai amanat Undang-Undang. Dengan adanya PT. 

Narpati ini sebenernya Pemkot Semarang terbantu dalam penilaian 

pengurangan sampah kota, terutamanya di penilaian Adipura. Jadi 

tanggapan banyak ditulis baik di media cetak atau internet.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Keterangan di atas menunjukkan bahwa opini publik yang terbentuk dari 

pemberitaan di media massa ada yang bersifat positif dan negatif. Hal tersebut 

pasti ada karena interpretasi media massa terhadap kebijakan kerjasama ini melalui 
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berbagai sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adanya interaksi 

dari media massa ini merupakan suatu bentuk kontrol terhadap kebijakan 

kerjasama ini. Hal positif yang banyak dilihat yaitu melalui pemberitaan terkait 

Adipura. Pemberitaan tersebut merupakan bentuk apresiasi lantaran kerjasama 

dengan PT. Narpati ini membantu mengurangi sampah yang merupakan salah satu 

poin penilaian dalam Adipura. Sedangkan pemberitaan negatif berupa kritik 

terhadap kerjasama dengan PT. Narpati yang dianggap tidak memberikan 

keuntungan kepada pihak Pemkot Semarang. 

Gambar 3.6 

Pemberitaan Positif di Media Massa Terkait Kerjasama dengan PT. Narpati 

  Sumber : Koran Wawasan Semarang, 23 Juli 2016 (Media Cetak) 
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Berdasarkan Gambar 3.6 di atas, Kota Semarang dianggap unggul dalam 

pengelolaan sampahnya yang dilihat dari adanya pengelolaan gas metan dari 

sampah dan tentunya juga dari adanya pengelolaan sampah menjadi pupuk organic 

oleh PT. Narpati. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh pemberitaan di 

media massa yang merupakan bentuk apresiasi lantaran kerjasama dengan PT. 

Narpati ini membantu mengurangi volume sampah yang merupakan salah satu 

poin penilaian dalam Adipura.   

Gambar 3.7 

Pemberitaan Negatif di Media Massa Terkait Kerjasama dengan PT. Narpati 

 

 

Sumber : semarang.pks.id, 27 September 2016 (Media Siber) 

Sedangkan Gambar 3.7 di atas merupakan salah satu contoh pemberitaan di 

media massa yang merupakan bentuk kritik terhadap kerjasama Pemkot Semarang 

dengan PT. Narpati.  Dari gambar tersebut, kerjasama pengelolaan aset dengan PT. 
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Narpati dianggap tidal optimal dan hendaknya diputus karena PT. Narpati tidak 

memenuhi kewajibannya terhadap Pemkot sehingga tidak mendatangkan PAD 

bagi Pemkot Semarang. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat kita ketahui bahwa pada poin 

ketepatan lingkungan masing-masing lembaga pada lingkungan internal telah 

berupaya sebaik mungkin membangun interaksi melalui komunikasi dan korrdinasi 

antara satu dengan yang lainnya untuk meminimalisir hambatan yang terjadi, baik 

itu dari Pemkot Semarang langsung atau melaui dinas-dinas terkait. Selain itu, 

media massa pun cukup berperan dalam membentuk opini publik meskipun tidak 

semua bersifat positif. Adanya penilaian positif dan negatif dari media massa 

tentunya dapat dijadikan acuan oleh pelaksana kebijakan untuk selalu berbenah 

diri baik itu meningkatkan kinerja atau memperbaiki kekurangan yang ada guna 

mensukseskan implementasi kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan 

PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. 

3.2.5 Ketepatan Proses 

Ketepatan proses disini secara garis besar melihat bagaimana para 

pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan dilihat dari apakah 

mereka telah memahami, menerima, dan siap untuk menjadi bagian dari kebijakan. 

Sebagai penyelenggara dan pihak yang melaksanakan sebuah kebijakan, 

pemerintah, swasata dan masyarakat sudah semestinya memahami secara 

menyeluruh apapun yang berkaitan dengan kebijakan tersebut bahkan sebelum 

kebijakan tersebut diterjunkan di masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. 

Pelaksana kebijakan yang telah memahami secara menyeluruh tentang kebiajkan 
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yang akan dilaksanakan akan lebih mudah dalam proses implementasi kebijakan 

tersebut nantinya.  

Untuk mengetahui apakah seluruh pihak yang terkait, baik pemerintah, 

swasta maupun masyarakat, sudah memahami, menerima, dan siap untuk 

melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan kerjasama antara Pemkot 

Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, 

berikut dilakukan wawancara kepada informan 1 selaku selaku Kepala UPTD TPA 

 Jatibarang : 

“Bentuk kerjasamanya kurang lebih saya paham. Tapi kalau isinya secara 

detail saya kurang tahu. Karena itu dokumen kerjasamanya bukan ada di 

UPTD TPA. Tapi kalau terkait kebijakan kerjasama ini pastinya kita 

paham, karena kita juga yang ikut menjalani selama ini sebagai pelaksana 

teknis di lapangan. Sudah beberapa tahun kerjasama ini berjalan.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Dari penuturan informan 1 diatas, menunjukkan bahwa sebagai pelaksana 

teknis di lapangan atas kebijakan kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2007 

ini, tentunya sudah memahami tentang adanya kebijakan kerjasama ini. Garis 

besar, tujuan dan bentuk kerjasama ini sudah dipahami, meskipun tidak untuk 

detail isinya karena dokumen tidak dipegang oleh pelaksana lapangan. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 2, yaitu pengawas lapangan 

TPA Jatibarang yang mengatakan bahwa : 

“Bentuk kerjasama, detil isinya kurang paham saya. Bentuk kerjasamanya 

PT. Narpati menyewa lahan, itu tanahnya milik Pemerintah Kota. Narpati 

menyewa pertahunnya bayar sama Pemerintah Kota Semarang.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Keterangan yang mendukung juga disampaikan oleh informan 3 selaku 
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Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Semarang : 

”Kerjasama ini sudah cukup lama, jadi kerjasama ini sudah cukup 

tersosialisasi sebenarnya di lingkungan Pemkot sendiri sampai kalau ada 

kunjungan-kunjungan dari berbagai instansi itu sering diarahkan ke 

Narpati. Jadi, malah banyak belajar ke sana, ke Narpati itu. Jadi, baik dari 

internal Pemkot atau masyarakat umum, utamanya mahasiswa malah 

banyak belajar di Narpati. Kita arahkan ke sana. Jadi sudah cukup 

familiar dengan PT. Narpati.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Berdasarkan ketarangan diatas, keberadaaan kerjasama ini yang memang 

sudah berjalan cukup lama menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama ini telah 

tersosialisasi, baik itu di lingkungan Pemkot Semarang sendiri ataupun di 

masyarakat. Banyaknya kunjungan-kunjungan ke TPA Jatibarang dan PT. Narpati 

yang dilakukan oleh instansi ataupun dari masyarakat umum juga memperlihatkan 

bahwa memang kebijakan kerjasama ini sudah tidak asing keberadaannya. Secara 

tidak langsung, karena hal tersebut otomatis para pelaksana sudah memahami dan 

siap menjalani kebijakan kerjasama ini. Respon masyarakat umum tersebut juga 

menunjukkan penerimaan dari adanya kebijakan kerjasama ini. 

Ada juga pendapat dari informan 8 selaku masyarakat umum terkait 

pemahaman dan kesiapannya terhadap kebijakan kerjasama ini. Ia menuturkan 

bahwa : 

“Kalau berdasarkan pemahaman saya pribadi, kerjasama ini jelas 

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pastinya. Pemerintah mencoba 

mengurangi sampah di TPA Jatibarang agar tidak menyebabkan 

pencemaran yang bisa merugikan masyarakat. Jadi saya setuju-setuju saja 

dan siap menerima adanya kerjasama tersebut karena kebijakan ini dibuat 

untuk mensejahterakan masyarakat juga, nyatanya dengan adanya 

kerjasama tersebut tidak merugikan masyarakat, walaupun masayarakat 
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yang terlibat langsung dalam kebijakan kerjasama tersebut hanya 

segelintir saja.” 

(Wawancara pada 18 November 2017) 

Namun ada pendapat sedikit berbeda terkait kesiapan PT. Narpati dalam 

kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta ini. Hal tersebut 

diungkapkan oleh informan 4 Staff Seksi Pengendalian Penanaman Modal Bidang 

Potensi & Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu : 

“PT. Narpati sewa lahan Pemkot Semarang, sampah di TPA kan milik 

Pemkot. Hal itu berarti dia sudah menerima dan sepakat sama 

kerjasamanya, harusnya PT. Narpati siap memenuhi kewajibannya. 3 

tahun PT. Narpati menunggak, seharusnya dia penuhi dulu kewajibannya. 

Kewajiban tetap kewajiban.” 

(Wawancara pada 15 November 2017) 

Dari pernyataan informan 4 disebutkan bahwa PT. Narpati menunggak 

pembayaran kontribusi selama 3 tahun. Hal tersebut sesuai dengan lampiran Surat 

Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang perhitungan denda PT. Narpati sampai 

dengan tanggal 28 Desember 2016, dimana tertulis bahwa PT. Narpati menunggak 

pembayaran kontribusi sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 dengan total denda 

sewa sebesar Rp.1.266.720.000,-. Kemudian berdasarkan data dari Catatan Atas 

Laporan Keuangan Pemkot Semarang per tanggal 31 Desember 2016 diketahui 

bahwa pada tahun 2016 PT. Narpati telah merealisasikan pembayaran kewajiban 

sebesar Rp. 1.740.000.000 (3tahun x Rp. 580.000.000). Namun pada poin piutang 

Pemerintah Kota Semarang terhadap pihak ketiga di luar piutang pajak dan 

retribusi per tanggal 31 Desember 2016 menyebutkan bahwa PT. Narpati masih 

menyisakan piutang denda yang belum tertagih yang besarannya sama dengan 
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yang tertera di lampiran Surat Sekretaris Daerah Kota Semarang, seperti yang 

tampak pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Piutang Pemerintah Kota Semarang Terhadap Pihak Ketiga 

Sumber : Catatan Akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Th.2016 

Jadi, dari penjelasan informan 4 ini dan berdasarkan data dari dokumen 

pendukung dapat dilihat bahwa PT. Narpati sebagai mitra Pemkot Semarang dirasa 

belum memiliki kesiapan dalam melaksanakan kebijakan kerjasama ini dilihat dari 

segi pemenuhan salah satu kewajibannya, yaitu pembayaran kontribusi yang sering 

tidak tepat waktu yang akhirnya memunculkan denda sewa yang juga bernilai 

besar.  

Berdasarkan hasil wawancara dari beberpa informan di atas, dapat 

disimpulkan untuk poin ketepatan proses bahwa para pelaksana terkait kebijakan 

kerjasama anatara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati ini sudah memahami dan 

menerima keberadaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 
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keberjalanan kebijakan ini yang sudah cukup lama. Namun dilihat dari segi 

kesiapan melaksanakan kebijakan kerjasama ini masih dikatakan kurang siap. 

Masih ada pihak yang belum mampu memenuhi kewajiban yang sudah tertera 

dalam kontrak kerjasama yang berarti hal tersebut menunjukkan ketidak siapan 

pihak tersebut dalam melaksanakan kebijakan kerjasama ini. 

3.3 Faktor-Faktor yang Mempengarui Implementasi Kebijakan 

Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Public Private Partnership) 

dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang (Studi Kasus 

Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati) 

3.3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan 

Dalam poin ini, fenomena yang dilihat adalah kejelasan dari standar 

kebijakan kerjasama ini serta siapa sasaran dari dilaksanakannya kebijakan 

kerjasama anatara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan 

sampah di TPA Jatibarang. Standar yang dinilai berkaitan dengan Standart 

Operating Procedur (SOP). SOP merupakan sebuah pedoman untuk melaksanakan 

tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga berlaku pada proses 

pelaksanaan kebijakan kerjasama ini. Berikut pernyataan dari informan 1 selaku 

Kepala UPTD TPA Jatibarang : 

“Untuk standar operasional prosedur TPA tentu saja ada. Tupoksi ada 

jelas, SOP juga ada. Pelaksanaan kebijakan menurut kami sudah sesuai 

dengan SOP karena teknis di lapangan kami juga yang menjalani dan SOP 

menjadi standar kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi TPA ini. Jadi 

kerjasama dengan Narpati ini ikut SOP pengelolaan sampah kita.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 
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Keterangan terkait pelaksanaan SOP dari informan 1 diatas juga diperkuat 

oleh informan 2 selaku pengawas lapangan TPA Jatibarang : 

“Kalau SOP ada, karena itu menjadi panduan bagaimana petugas 

lapangan bekerja di TPA ini. Menurut kami, pelaksanaannya sudah sesuai 

SOP karena kami bekerja secara teknis. Jadi bagaimanapun juga kita 

harus bekerja sesuai dengan standar yang ada.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Pendapat lain yang juga senada dengan keterangan informan 1 dan 

informan 2 terkait pelaksanaan SOP diungkapkan oleh informan 3 selaku Staff 

Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang : 

“Kalau untuk kerjasama ini sebenarnya di kontrak perjanjian 

kerjasamanya juga sudah ada apa yang harus dikerjakan pihak pertama 

dan yang harus dilakukan pihak kedua yaitu PT. Narpati. Kalau setahu 

saya SOP yang kita pakai adalah SOP pengelolaan sampah. Jadi 

kerjasama ini mengikuti SOP itu. Kita memiliki petunjuk pelaksanaan 

Perda Nomor 6 Tahun 2012, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 

Tahun 2015 yang di dalamnya mengatur lebih rinci mengenai Perda. 

Mungkin jika berkaitan dengan SOP, TPA lebih tahu sebagai pelaksana di 

lapangannya.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas, terkait poin 

standar dan sasaran kebijakan dapat disimpulkan bahwa standar kebijakan sudah 

dilakukan melalui SOP yang ada. Pihak UPTD TPA sebagai pelaksana teknis dari 

kebijakan ini  menyatakan bahwa SOP merupakan suatu panduan wajib yang ahrus 

mereka gunakan sebagai patokan untuk bekerja di lapangan. SOP yang digunakan 

pun merupakan SOP pengelolaan sampah. PT. Narpati sebagai mitra pemerintah 

mengikuti SOP yang sudah ada. Pada kontrak kerjasama Nomor : 568.1 / 21 Tahun 
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2007 antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati memang sudah memuat 

pembagian kewajiban dan kewenangan yang harus dipenuhi kedua belah pihak, 

dimana hal tersebut bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan kerjasama ini yang 

tentunya mengacu pada SOP pengelolaan sampah. Namun hal tersebut belum 

cukup dirasa kuat apabila SOP yang khusus mengatur tentang petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis dan prosedur operasional kerjasama dengan PT. 

Narpati ini belum ada. 

Sedangkan dilihat dari segi sasaran kebijakan, seperti yang telah 

diungkapkan pada poin pembahasan 5 ketepatan menunjukkan bahwa sasaran yang 

dituju dari adanya kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. 

Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang ini dikembalikan lagi untuk 

masyarakat, meskipun manfaat yang ditimbulkan tidak diterima masyarakat secara 

langsung melainkan harus melalui beberapa tahapan dan proses teknis.  

3.3.2 Sumber Daya 

Salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan 

adalah sumber daya. Sumber daya berkenaan dengan sumber daya pendukung, 

khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan 

pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara optimal. Selain 

sumber daya manusia tentunya perlu diperhatikan pula dukungan finansial atau 

sumber daya anggaran yang menyokong keberlangsungan kerjasama antara 

Pemkot Seamrang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA 

Jatibarang serta fasilitas berupa sarana dan prasarana yang digunakan. 
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a. Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi merupakan hal yang 

sangat penting karena manusia merupakan roda penggerak organisasi. Staf 

merupakan esensial terpenting dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Untuk mengetahui apakah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dari 

para pelaksana kebijakan telah memadai atau belum, maka peneliti melakukan 

wawancara kepada informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang : 

“Sudah mumpuni untuk SDMnya PT. Narpati. Karena PT. Narpati dulunya 

memakai konsultan. Konsultannya dari luar Indonesia. WNA dari Jerman. 

Kalau tidak mumpuni Narpati pasti tidak lulus uji lab. Karena PT. Narpati 

ini kerjasama dengan Petrokimia. Sebelum proses pengiriman pupuk dari 

PT. Narpati harus memberikan hasil laporan lab dulu. Lab itu sesuai 

dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dari Petrokimia. Kalau di bawah 

standar itu tidak mungkin bisa lulus uji lab. 

Kalau untuk SDM di TPA, menurut saya pegawai di sini sudah terpola 

karena dari awal sudah bekerja di sini, dan saya hanya mengarahkan. 

Untuk kompetensinya menurut saya sudah cukup baik, mereka juga 

konsisten dalam melaksanakan tugasnya karena kita pegawai TPA hari 

Sabtu dan Minggu tetap masuk kerja karena sampah diproduksi 

masyarakat setiap hari. Sedangkan untuk jumlah pegawai, menurut saya 

kita masih kekurangan karena sampah yang kita kelola setiap harinya 

sekitar 850 ton. Karena jumlah pegawai di sini terbatas kita harus tetap 

masuk di hari Sabtu Minggu.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Selanjutnya, informan 2 selaku pengawas lapangan TPA Jatibarang juga 

memberikan penjelasan melalui wawancara terkait jumlah komposisi dan 

kompetensi SDM baik di PT. Narpati ataupun di TPA Jatibarang ini sendiri. Beliau 

mengatakan bahwa : 
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“Untuk Narpati sudah kompeten. Hanya kalau mesin rusak atau alat berat 

rusak, kadang terhambat saja karena harus menunggu dari luar. 

Kalau dari UPTD TPA seperti yang saya katakan tadi di awal kalau tanah 

kita 46 hektar itu luas sekali. Kita kekurangan tenaga sebenarnya. Jadi 

untuk menjangkau semuanya agak sulit karena karyawan kita terbatas.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Pendapat senada diungkapkan pula oleh informan 3 selaku Staff Seksi 

Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang, yaitu : 

“Kalau dari TPA sendiri kemarin katanya masih membutuhkan pekerja 

yang ada sertifikasinya untuk mengoperasikan alat berat di sana. Jadi 

tidak sembarangan mengoperasikan alat berat di sana, itu menurut kami 

dari bidang pengelolaan sampah. 

Dari PT. Narpati sendiri, kalau standar perusahaan tetap dia ada 

tingkatan skill di situ. Jadi jelas beda antara supervisor dengan pekerja 

yang operator di lapangan, berbeda spesifikasinya pasti kalau di situ. Ada 

pembedaan leveling skill di situ untuk SDMnya. 

Kalau dari kami sendiri, untuk sumberdaya manusia yang menangani 

kebijakan penanganan sampah di DLH ini ada pada bidang pengelolaan 

sampah yang sumberdaya nya berjumlah 30 orang dan khususnya dibantu 

oleh UPTD TPA Jatibarang. Kalau kualitas SDMnya untuk pegawai di 

bidang pengelolaan sampah ini menurut saya sudah cukup baik.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sumber daya 

manusia yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup  dan UPTD TPA Jatibarang 

maupun PT. Narpati sudah memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan 

tugasnya. Tetapi untuk jumlah pegawai di lingkungan TPA Jatibarang masih dirasa 

kurang karena beban kerja di TPA cukup banyak untuk ditangani oleh sejumlah 

pegawai yang ada saat ini.  

b. Sumber Daya Anggaran 
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Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan 

modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa 

dukungan finansial yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif 

dalam mencapai tujuannya. Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena 

dilihat dari sumber daya anggaran, sumber pendanaan untuk membiayai 

pelaksanaan kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati 

dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Berikut wawancara dengan 

informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang : 

“Kalau besaran anggaran selama ini kita tidak tahu, karena PT. Narpati 

swasta murni. Dia pastinya tertutup. Sejauh ini seluruh pembiayaan itu 

ditanggung oleh Narpati itu sendiri. Mulai dari biaya pembangunan 

pabriknya, pajak, biaya perijinan. Semua dari Narpati, itu bentuk 

investasinya karena Narpati swasta murni.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Pernyataan senada diungkapkan oleh informan 2 selaku pengawas lapangan 

TPA Jatibarang, yaitu : 

“Semua pembiayaaan dari PT. Narpati. Sumberdaya keuangannya dari 

Narpati sendiri.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Pendapat lain yang masih senada juga diutarakan oleh informan 3 selaku 

Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Semarang, yaitu : 

“Selama ini kalau dari Narpati memang mereka murni berbasis swasta, 

jadi tidak ada bantuan dana dari Pemkot ataupun DLH. Kalau dilihat dari 

kerjasamanya itu Narpati yang memberikan kontribusi. Tapi kalau di kota 

lain sebenarnya malah dari pemerintah yang memberi kontribusi kepada 

pihak swasta yang mau mengelola sampah. Bedanya disitu. Saya kurang 
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tahu kedepannya nanti masih seperti ini atau nanti akan sama dengan 

kota-kota besar lainnya. Kalau dari Jakarta, Pemprov Jakarta memberikan 

kontribusi seperti kompensasi kepada swasta yang mau mengelola. Jadi 

selama ini PT. Narpati yang membayar kontribusi kepada Pemkot. Semua 

pembiayaan sejak pabrik didirikan itu semua ditanggung oleh Narpati 

sendiri. Karena itu memang sudah ada di kontrak kerjasamanya juga.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan di atas, dapat 

diketahui bahwa sumber daya anggaran untuk menyokong keberjalanan dari 

kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam 

pengelolaan sampah di TPA Jatibarang berada di tangan PT. Narpati itu sendiri 

sebagai pihak swasta murni. Segala bentuk pembiayaan untuk urusan operasional 

pengolahan pupuk ditanggung oleh PT. Narpati dan hal tersebut sudah tertera di 

dalam kontrak perjannian kerjasama antara kedua belah pihak. 

c. Sarana dan Prasarana 

Selain dukungan berupa dana dan sumber daya manusia yang memadai, 

ada satu lagi sumber daya yang memiliki andil yang cukup besar dalam sebuah 

program maupun kebijakan. Sumber daya tersebut adalah sarana dan prasarana. 

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting karena dengan ketersediaan sarana 

dan prasarana maka suatu kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan. Tanpa 

adanya sarana dan prasarana, manusia tidak bisa melakukan kegiatannya dengan 

baik karena tempat, alat, dan perlengkapan yang dibutuhkan tidak tersedia. Secara 

logika, sebelum melaksanakan suatu kegiatan sudah tentu bahwa sarana dan 

prasarana harus tersedia terlebih dahulu karena sarana dan prasarana tersebut yang 

nantinya akan dioperasionalkan untuk kepentingan melaksanakan suatu kegiatan. 
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Untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana untuk kebijakan kerjasama 

antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA 

Jatibarang sudah mencukupi untuk melaksanakan kebijakan kerjasama tersebut 

atau belum peneliti melakukan wawancara kepada informan 1 selaku kepala UPTD 

TPA Jatibarang. Beliau menjelaskan bahwa : 

“Kalau sarana dan prasarana, PT. Narpati sudah ada semua dari segi fisik 

bangunan, infrastruktur sudah komplit semua. Dari segi lahan walaupun 

Narpati meminjam dari Pemkot, dia sudah mumpuni. Dari segi 

infrastruktur untuk bangunan maupun dari segi infrastruktur produksi 

semua sudah punya. Karena Narpati ini dulunya mengadopsi teknologi 

yang dipakai dari Jerman, walaupun sekarang dipegang orang lokal.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Pendapat selanjutnya terkait sarana dan prasarana untuk menunjang 

kebijakan kerjasama ini diungkapkan oleh informan 3 selaku Staff Seksi 

Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang, yaitu : 

“Dari peralatan pastinya menunjang. Tapi kalau peralatan sebenarnya 

dari Narpati, itu sudah bagian dari yang dikerjasamakan. Berarti mereka 

mampu untuk mengolah sampah sekian dengan peralatan mereka di 

pengelolaan sampah, di sarananya mereka. Paling kalau dari DLH 

mungkin salah satunya lebih ke mempermudah akses jalan misalnya. Serta 

bantuan teknis dan non teknis saja, contoh seumpama Narpati butuh alat 

berat. Karena memang kalau darurat, Narpati kadang butuh alat berat dan 

operator alat beratnya juga.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Keterangan yang mendukung pernyataan informan 1 dan informan 3 juga 

diutarakan oleh informan 5 sebagai perwakilan dari pihak PT. Narpati itu sendiri, 

yaitu : 
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“Sudah cukup terpenuhi untuk sarana prasarana. Semua dari pihak PT. 

Narpati. Kita swasta murni. Jadi semua kita yang invest.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara dari informan-informan di atas, dapat 

diketahui bahwa untuk pemenuhan sarana dan prasarana baik itu infrastruktur fisik 

bangungan maupun infrastruktur produksi sudah dipenuhi oleh PT. Narpati sebagai 

swasta murni. Seperti yang dikatakan (Soesilo, 2000) dalam penelitian Setiawan 

(2012) bahwa Public Private Partnership is where the private sector provides a 

significant capital investment in the management of large scale infrastructure 

provision. Namun, dari Dinas Lingkungan Hidup pun tetap membantu dalam 

pemenuhan fasilitas seperti jalan dan alat berat.  Seluruh sarana dan prasarana 

yang ada juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari kebijakan kerjasama 

antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA 

Jatibarang. 

Gambar 3.8 

SarPras  Penunjang Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati 

  

  

  Sumber : (A) Observasi lapangan, 2017, (B) Observasi lapangan, 2015, 

(C&D) Dokumen UPTD TPA,2017 

(B) Pabrik & Truk 

Pengangkut Sampah 

 
(A) Akses Jalan 

 

(C) Alat Berat 

 

(D) Mesin Pengolah Pupuk 
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Hasil wawancara terkait poin sumber daya menyebutkan bahwa sumber 

daya manusia yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD TPA 

Jatibarang maupun PT. Narpati sudah memiliki kompetensi yang cukup baik. 

Tetapi untuk jumlah pegawai di lingkungan TPA Jatibarang masih dirasa kurang. 

Kemudian sumber daya anggaran untuk menyokong keberjalanan dari kebijakan 

kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan 

sampah di TPA Jatibarang berada di tangan PT. Narpati itu sendiri sebagai pihak 

swasta murni. Selanjutnya untuk pemenuhan sarana dan prasarana baik itu 

infrastruktur fisik bangungan maupun infrastruktur produksi sudah dipenuhi oleh 

PT. Narpati sebagai swasta murni. Namun, dari Dinas Lingkungan Hidup pun tetap 

membantu dalam pemenuhan fasilitas seperti jalan dan alat berat.   

3.3.3 Hubungan Antar Organisasi 

Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan kerjasama ini 

merupakan salah satu faktor penting lainnya yang mempengaruhi optimal atau 

tidaknya kebijakan ini, serta tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan ini. 

Mengingat ada banyak aktor yang terjun dan berperan dalam menyelenggarakan 

kebijakan kerjasama antara Pemkot Seamarang dengan PT. Narpati dalam 

pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, maka hubungan antar organisasi di 

dalamnya dituntut untuk sesuai dan searah, dikarenakan hal tersebut lah yang 

mempengaruhi hasil yang didapat dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah. 

 Hubungan baik antar organisasi pemerintah dan swasta harus dapat 

dijalankan agar pelaksanaan kebijakan penanganan sampah dapat mencapai 

tujuannya. Berikut merupakan hasil wawancara berkaitan tentang jalinan 
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kerjasama yang berlangsung selama ini, seperti yang disampaikan oleh informan 1 

selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang : 

“Jalinan kerjasamanya lancar. Baik hubungannya kalau untuk kerjasama 

kita dengan Narpati selama ini karena kita menyadari bahwa kita sama-

sama saling membutuhkan. Narpati membutuhkan sampah untuk dikelola 

menjadi kompos dan kita membutuhkan Narpati untuk membantu 

mengurangi sampah. Narpati memeiliki  manajemen sendiri dan kita 

memiliki manajemen sendiri. Intinya itu. Jadi kalau permasalahan tidak 

ada. Karena mereka punya manajemen sendiri, swasta sendiri, mereka 

punya pekerja sendiri, mereka punya alat sendiri.” 

“Kalau terkait SP 3, Narpati itu di klausul kerjasama di dalamnya harus 

membayar kontribusi. Hal itu yang Narpati belum penuhi. Jadi kalau 

kendala teknis tidak ada. Tapi karena Narpati menunggak kontribusi 

makanya dia diberikan surat peringatan itu.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Berdasarkan keterangan dari informan 1, beliau melihat jalinan kerjasama 

dari segi pelaksanaan teknisnya di lapangan. Jalinan kerjasama secara teknis 

selama ini dirasa berjalan cukup lancar, lantaran PT. Narpati pun tetap 

beroperasional seperti yang seharusnya. Namun ada kendala dimana PT. Narpati 

belum memenuhi salah satu kewajiban yang tertera dalam kontrak kerjasama, yaitu 

masalah pembayaran kontribusi kepada Pemkot. Kendala tersebutlah yang menjadi 

hambatan dalam jalinan kerjasama selama ini, sehingga PT. Narpati pun telah 

menerima surat peringatan ketiga (SP 3) dari Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. 

Hal senada diungkapkan oleh informan 3 selaku Staff Seksi Operasional 

Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yaitu : 

“Kalau secara totally jalinan kerjasamanya lancar, tapi biasanya lebih ke 

 arah kontribusi. Kalau yang saya dengar, dari PT. Narpati untuk 

kontribusi ke Pemkot kadang-kadang mungkin agak mundur atau 
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bagaimana. Jadi belum bisa lancar, tapi mereka akan tetap memenuhi 

kontribusi itu.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Keterangan lebih rinci terkait jalinan kerjasama yang telah berjalan selama 

ini diutarakan oleh informan 4 selaku Staff Seksi Pengendalian Penanaman Modal 

Bidang Potensi & Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beliau mengatakan bahwa : 

“Jadi PT. Narpati itu sebenarnya wanprestasi. Kami sudah kasih SP 3 

lantaran sampai saat ini dia tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kontrak 

kerjasamanya sudah jelas bahwa harus membayar kontribusi per 

tahunnya. Sejak 2014 ini tidak dipenuhi kewajibannya dan padahal kalau 

dia tidak membayar, itu dendanya kan harian dihitungnya. Kalau memang 

kesulitan membayar denda, kita juga sudah minta addendum. Tapi isinya 

malah tidak sesuai dengan yang dimaksud. Mereka malah mengajukan  

poin baru yang tentang listrik melalui pihak ketiga lagi, Adikarya. 

Kalaupun kita mau mengembangkan ke listrik,  mending kita kerjasama 

langsung dengan Adikarya, kenapa harus melalui Narpati. Seperti itu.” 

 “Kami masih beritikad menunggu dari pihak Narpati untuk menyelesaikan 

kewajibannya. Padahal bulan apa waktu itu pimpinannya dari Jakarta 

melakukan pembahasan dengan  BPKAD. Sudah bilang nanti akan 

membuat formulasi. Formulasi pembayaran untuk meminta keringanan. 

Hal itu oleh ketua kami pak Sekda tidak disetujui karena kalau mereka 

meminta keringanan pada tahun berjalan, itu akan semakin kecil 

nilainya.” 

(Wawancara pada 15 November 2017) 

Pada hasil wawancara di atas, informan 3 pun menyetujui bahwa jalinan 

kerjasama yang ada selama ini secara keseluruhan tetap berjalan sesuai koridornya, 

terutama jalinan kerjasama di lapangan antar TPA Jatibarang dengan PT. Narpati 

itu sendiri. Bila dilihat dari segi administratif, PT. Narpati sebagai pihak swasta 

yang bekerjasama dengan Pemkot Semarang belum memnuhi kewajibannya dalam 

membayar kontribusi kepada pemerintah.  
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Sedangkan informan 4 dengan jelas menyebutkan bahwa adanya kendala 

administrasi ini sangat amat menghambat jalinan kerjasama ini. karena pada 

dasarnya DPMPTSP melihat kelancaran jalinan kerjasama ini dari indikator 

pemenuhan kewajiban beserta dendanya. Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. 

Narpati ini pun menyandang status wanprestasi, lantaran PT. Narpati selalu 

menunggak pembayaran kontribusi tiap tahunnya ataupun pembayaran dendanya. 

Adanya penunggakan ini menunjukkan bahwa tidak ada pemasukan yang diterima 

oleh pihak pemerintah dari adanya kerjasama ini.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan infroman-informan di atas, dapat 

dilihat bahwa hubungan antara organisasi terkait kegiatan secara teknis berjalan 

baik seperti yang seharusnya namun tidak dari segi administrasi. Sehingga secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa hubungan antar organisasi belum berjalan 

lancar karena masih ada kendala-kendala diantara beberapa pihak. 

Selain dari segi jalinan kerjasama, hubungan antar organisasi ini juga 

dilihat melalui kontrol yang dilakukan terkait kebijakan kerjasama antara Pemkot 

Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di Jatibarang. Informan 

1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang menyatakan : 

“Kalau untuk kontrol karena UPTD TPA yang ada di lapangan, akhirnya 

kita yang handle. Kontrolnya paling kita melihat apakah Narpati 

berproduksi atau tidak. Intinya itu, karena kerjasama ini kan harus 

minimal 250 ton sampah.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh informan 3 selaku Staff Seksi 

Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang, yang megatakan bahwa : 
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“Kalau dari Pemkot biasanya mengontrolnya di administrasinya. Tapi 

kalau DLH, kita ikut mengontrol dengan cara melalui UPTD TPA. Di 

sana, di lahan TPA  juga ada pengelola TPA atau kepala TPA, jadi secara 

tidak langsung dari kepala TPA juga mengontrol proses yang ada disana. 

Contoh, sekarang ini dari PT. Narpati tidak mengambil sampah segar. 

Sampah segar dari truk yang di masyarakat tidak langsung masuk di 

Narpati.  Mereka mengambil dari timbulan limbah padat yang di TPA, 

istilahnya sudah semi terkompos. Mereka mengambil di sana untuk bahan 

baku mereka. Mungkin kita bantu di pengaturannya. Mengambil yang di 

sebelah sini dulu, yang di sebelah sana dulu atau gimana. Jadi pengaturan 

zona dari TPA, mana-mana saja yang sudah bisa diambil. Jadi, tetap ada 

suatu kerjasama teknis di lapangan untuk kelancaran penyediaan bahan 

baku di PT. Narpati.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Berdasarkan pernyataan informan 1 dan informan 3 di atas, dapat diketahui 

bahwa Dinas Lingkungan Hidup ikut melakukan kontrol melalui UPTD TPA 

sebagai pelaksana di lapangan. Pengaturan zona timbulan sampah mana saja yang 

sudah bisa di ambil untuk penyediaan bahan baku PT. Narpati  merupakan salah 

satu bentuk kontrol yang dilakukan dalam kerjasama teknis di lapangan. 

Gambar 3.9 

Zona Aktif TPA Jatibarang 

   

Sumber : Observasi lapangan, 2017 

Sedangkan informan 4 sebagai Staff Seksi Pengendalian Penanaman Modal 

Bidang Potensi & Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memantau dari segi pemenuhan kontribusi 

menyatakan : 

“Karena Narpati sudah menunggak, jadinya DPMPTSP tetap setiap tahun 

ada pemeriksaan dari BPK maupun BPKP, jadi yang mengontrol dari 

BPK. Lalu data dari BPK kita yang proses untuk melakukan pengendalian. 

Dalam neraca, berarti itu merupakan piutang. Piutang 3 tahun yang lalu 

belum tertagih, kita tetap di kejar terus.” 

(Wawancara pada 15 November 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4, terkait urusan 

administrasi, langsung dilakukan kontroling oleh BPK yang kemudian diproses 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Informasi dari 

BPK terkait kendala administrasi yang terjadi, diproses oleh DPMPTSP dengan 

dikeluarkannya surat teguran. 

 Hasil wawancara terkait poin hubungan antar organisasi menyebutkan 

bahwa hubungan antara organisasi secara teknis berjalan baik seperti yang 

seharusnya namun tidak dari segi administrasi karena PT. Narpati belum 

membayarkan kontribusi yang seharusnya ia bayarkan sejak tahun 2014.  Sehingga 

secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hubungan antar organisasi belum 

berjalan lancar karena masih ada kendala-kendala diantara beberapa pihak. 

Sedangkan untuk kegiatan kontroling, Dinas Lingkungan Hidup ikut melakukan 

kontrol melalui UPTD TPA sebagai pelaksana di lapangan. Sedangkan terkait 

urusan administrasi, langsung dilakukan kontroling oleh BPK yang kemudian 

diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

3.3.4 Karakteristik Agen Pelaksana 

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-

norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu 
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akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Harus ada pembagian 

tanggung jawab yang jelas dan proporsional agar dalam menjalankan program 

tersebut tidak ada kejadian ketidak-serasian pelaksanaan dan saling tumpang tindih 

kewenangan.  

Maka fenomena yang akan dilihat adalah terkait dengan struktur birokrasi 

dan pola hubungan yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup serta PT. Narpati 

itu sendiri dalam menjalankan kebijakan kerjasama antara Pemkot Seamrang 

dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Berikut 

merupakan hal yang diungkapkan oleh informan 1 selaku Kepala UPTD TPA 

Jatibarang : 

“Kalau struktur birokrasi yang sudah ada di TPA sendiri menurut saya 

sudah sangat sesuai. Struktur yang kami miliki sudah baik karena 

pembagian kerjanya juga sudah jelas sekali, tetapi kembali lagi untuk 

jumlah pegawai kami masih merasa sangat kurang. Dengan struktur ini, 

saya sebagai kepala UPTD berupaya untuk melakukan kerjasama yang 

baik dengan bawahan saya tentunya karena saya menyadari hasil 

kebijakan yang baik juga dipengaruhi oleh kerjasama tim yang kami 

lakukan.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Adapun hal serupa yang disampaikan informan 2 sebagai pengawas 

lapangan TPA Jatibarang, yaitu : 

“Struktur pasti kita ada. Kerja kita juga sudah menyesuaikan dengan 

struktur yang ada. Menjalankan pekerjaan kita sesmaksimal mungkin. 

Hubungan antar pegawai dengan atasan juga sangat baik, pada saat 

bekerja serius tapi tidak lupa bercanda juga, malah sebenarnya seperti 

tidak ada atasan bawahan. Hanya sekedar struktur saja itu karena kita 

berbaur sekali, tapi di sini yang terpenting saling menghormati satu sama 

lain saja.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 
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Kemudian informan 3 selaku Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga menjelaskan mengenai 

pola hubungan dan struktur organisasi ini, yaitu : 

“Kalau selama ini saya lihat sudah ada kelancaran berarti sudah sesuai 

dan tidak perlu adanya perubahan. Saya kira berarti sudah cukup seperti 

ini struktur kepengurusannya. Tapi kalau nanti mungkin ada 

pengembangan usaha yang lain contoh seperti dari gas metan oleh UPTD 

TPA ini, nanti itu pasti ada penambahan pembagian kerja lagi.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Pendapat selanjutnya dilontarkan oleh informan 5 sebagai perwakilan dari 

PT. Narpati, yang menyebutkan bahwa : 

“Kalau struktur, seperti yang tadi saya katakana  contohnya. Seharusnya 

yang paham tentang bagian ekstern itu Pak Hari. Jadi berarti kan jelas 

Narpati ada strukturnya sendiri yang menangani tiap-tiap bagian. 

Kebetulan saya bagian produksi. Struktur kepengerusan jelas ada, mulai 

dari dewan direksi yang di kantor pusat di Jakarta.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas, untuk poin  

karakteristik agen pelaksana dapat diketahui bahwa struktur birokrasi yang 

dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD TPA Jatibarang dan PT. 

Narpati sendiri sudah sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja masing-masing. 

Kemudian untuk pola hubungan yang dibangun di dalam organisasi Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang yakni antara Seksi Operasional Bidang 

Pengelolaan Sampah dengan UPTD TPA Jatibarang yang masih dalam satu 

nanungan pun terbilang sudah baik. 

3.3.5 Kondisi Sosial dan Ekonomi 

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat juga disebut lingkungan 

eksternal. Kondisi eksternal yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan 
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implementasi kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati 

dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Sebaliknya, apabila kondisis 

eksternal mendukung kebijakan, maka dapat mempengaruhi hasil yang optimal 

dari pelaksanaan kebijakan kerjasama ini. Berikut merupakan hasil wawancara 

yang dilakukan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah TPA 

oleh informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang : 

“Kalau untuk kondisi sosial masyarakat sekitar TPA sebenarnya ada 

sedikit yang kadang jadi masalah. Jadi di sini banyak sekali pemulung, 

yang tinggal di sekitar TPA juga banyak. Kadang mereka ini menghambat 

operasional penimbunan sampah yang masuk ke TPA. Jadi saat truk 

datang terus mau membuang muatannya di satu zona, pemulung pada 

berkumpul di sana, sudah siap-siap mau memilah dan mencari sampah 

yang mereka butuhkan. Jadi kadang hal itu memperlambat kerja truk yang 

mau membuang muatan. Pemulung sering berkerumun. Tapi di satu sisi 

keberadaan mereka juga cukup membantu mengurangi sampah di area 

penimbunan. Seperti yang saya katakan sebelumnya juga, kalau kondisi 

sosial masyarakat juga dipengaruhi oleh adanya kerjasama ini dengan 

pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai bentuk kearifan lokal dari 

Narpati. Sapi juga, itu sapi milik warga di sini. Sebenarnya agak dilema 

sama masalah sapi ini. Seperti pemulung tadi, kadang sapi juga 

mengganggu proses operasional.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Gambar 3.10 

Kegiatan Pemulung dan Kerumunan Sapi di TPA Jatibarang 

 

 

Sumber : Observasi lapangan, 2015 
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Adapun hal yang disampaikan oleh informan 3 selaku Staff Seksi 

Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang, yaitu : 

“Karena PT. Narapati berdiri di wilayah TPA ini maka ada kepedulian 

sosial terhadap masayarakat di situ, dia ngambil pekerja dari masyarakat 

sekitar TPA. Jadi ada aspek sosialnya di situ.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Pendapat selanjutnya diutarakan oleh informan 5 sebagai perwakilan dari 

PT. Narpati yang ikut menyumbangkan jawabanya terkait aspek sosial. Beliau 

mengatakan bahwa : 

“Ya sebetulnya, karena kita juga hampir 100% lah tenaga kerja merekrut 

dari sekitar sini. Jadi ya tetap diuntungkan untuk penduduk sekitar TPA 

ini.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Berdasarkan wawancara dengan informan-informan diatas, dapat diketahui 

bahwa aspek sosial yang mempengaruhi jalannya kebijakan kerjasama antara 

Pemkot Semarang dengan PT. Narpati ini terletak pada masyarakat disekitar TPA 

itu sendiri, yaitu para pemulung. Keberadaan pemulung yang suka berkerumun 

menunggu truk sampah yang akan membuang muatannya kadang menghambat 

kerja operasional. Namun disatu sisi, keberadaan pemulung pun dapat 

dimanfaatkan untuk membantu proses pengolahan sampah di PT. Narpati melalui 

perekrutan tenaga kerja. Jadi, kondisi masyarakat sekitar TPA Jatibarang ini selain 

mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan kerjasama ini juga dipengaruhi oleh adanya 

kebijakan kerjasama ini. Selain itu, sapi milik warga juga sama halnya dengan 

pemulung yang berkerumun. Sapi di TPA Jatibarang yang jumlahnya sudah sangat 
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banyak juga kadang menghambat proses operasional di lapangan. Keberadaannya 

pun menjadi dilema karena bila keberadaan sapi dilarang tentunya nanti akan 

menimbulkan permasalahan sosial lainnya. 

Selain aspek sosial, aspek ekonomi pun ikut menjadi penentu. Berikut yang 

diungkapkan oleh informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang : 

“Kondisi perekonomian warga masyarakat di sini yang memang hanya 

berprofesi sebagai pemulung itu mayoritas, makanya menjadi sorotan. 

Secara tidak langsung adanya keadaan seperti itu, membuat kerjasama ini 

melihat peluang. Kembali lagi ada kaitannya dengan perekrutan pekerja. 

Jadi karena kondisi perekonomian masyarakat yang masih kurang seperti 

itu, masyarakat diajak untuk berpartisipasi menjadi pekerja di Narpati. 

Narpati butuh banyak pekerja. Jadi memang mempengaruhi kerjasama ini, 

dan efeknya perekonomian warga yang mayoritas sebagai pemulung juga 

jadi terbantu. Saling menguntungkan.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Pendapat lain yang berkaitan dengan aspek perekonomian ini pun 

diungkapkan oleh informan 2 selaku pengawas TPA Jatibarang, yaitu : 

“Kondisi ekonomi warga terbantu sekali. Ada yang kerja di lokasi tempat 

kita di lapangan, di TPA sini. Ada yang kerja di Narpati. Yang di lapangan 

itu yang mencari plastik, itu nilainya ekonomis sekali, nilainya besar. Ada 

yang asalnya dari sekitar TPA ini, tapi banyak juga yang dari luar kota.” 

(Wawancara pada 18 Oktober 2017) 

Adapun informan 3 selaku Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga mengutarakan 

pendapatnya, yaitu : 

“Sebenarnya akses secara langsung ataupun tidak langsung pasti ada. 

Salah satunya sama seperti perekrutan SDM di Narpati, pastinya sedikit 

banyak akan mengurangi angka pengangguran. Saya tidak bisa bicara 

secara peningkatan ekonomi warga. Saya tidak berani bicara begitu 

karena tolak ukurnya yang kita agak susah, ekonomi yang sejahtera itu 
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yang bagaimana. Tapi minimal beban masyarakat atau angka 

pengangguran itu sudah agak terkurangi.”  

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Dari pernyataan para informan di atas, terkait aspek ekonomi di sekitar 

wilayah TPA Jatibarang ini tentunya mempengrauhi kebijakan kerjasama antara 

Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA 

jatibarang. Keadaan ekonomi masyarakat yang belum dapat dikatakan sejahtera 

tersebut menjadikan PT. Narpati dapat melihat peluang untuk memanfaatkan 

keadaan dimana masyarakat bisa diajak untuk membantu mendukung kerjasama 

ini dengan bekerja di PT. Narpati untuk mengolah sampah di TPA Jatibarang 

menjadi pupuk. Hal tersebut pun juga memberikan efek pada perekonomian 

masyarakat itu sendiri. Jadi, aspek ekonomi ini juga sama halnya dengan aspek 

sosial, dimana dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh adanya kebijakan 

kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan 

sampah di TPA Jatibarang. 

Hasil wawancara berkaitan dengan poin kondisi sosial dan ekonomi, dapat 

disimpulkan bahwa untuk aspek sosial yang mempengaruhi jalannya kebijakan 

kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati ini terletak pada 

masyarakat disekitar TPA itu sendiri, yaitu para pemulung. Kondisi masyarakat 

sekitar TPA Jatibarang ini selain mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan kerjasama 

ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan kerjasama ini. Keberadaan sapi milik 

warga juga sama halnya dengan keberadaan pemulung. Adanya sapi di TPA 

Jatibarang yang jumlahnya sangat banyak pun menjadi dilema karena bila 
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keberadaan sapi dilarang tentunya nanti akan menimbulkan permasalahan sosial 

lainnya. Sedangkan untuk  aspek ekonomi juga sama halnya dengan aspek sosial, 

dimana dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh adanya kebijakan kerjasama 

antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA 

Jatibarang. 

3.3.6 Disposisi Pelaksana 

Disposisi disini merupakan sikap atau respon pelaksana dalam menjalankan 

kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh sikap atau respon 

yang dimiliki pelaksana kebijakan dalam menghadapi situasi dan tantangan apapun 

dalam melaksanakan kebijakan. Peneliti melakukan wawancara terhadap fenomena 

disposisi dilihat dari komitmen dan intensitas yang dimiliki oleh para pelaksana 

kebijakan atau seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan 

sampah di TPA Jatibarang. Berikut wawancara dengan informan 1 sebagai Kepala 

UPTD TPA Jatibarang terkait dengan komitmen pelaksana kebijakan dalam 

menghadapi situasi dan tantangan yang ada : 

“Kalau menurut saya dari segi teknis operasional yang tidak mengurusi 

tentang masalah manajerial atau masalah administrasi, karena kalau kami 

yang di lapangan, menurut kami sayang apabila kerjasama ini dihentikan. 

Karena seperti yang saya bilang tadi kalau PT. Narpati sampai saat ini dia 

itu masih operasional. Mau sedikit atau banyak, dia juga membantu kita 

dalam hal pengurangan sampah ini. PT. Narpati ini pengolahan sampah 

skala kota. Kota metropolitan. Semarang ini kota metropolitan, besar. Saya 

hanya berbicara secara operasional saja. Jadi disayangkan kalau harus 

berhenti, karena bagaimanapun juga Narpati sudah punya infrsatruktur 

yang pastinya kalau mau dicabut juga harus ada win win solution. Karena 

dia investasi ini juga tidak murah. Bener sekali kalau hal ini berkaitan 

dengan komitmen kita para pelaksana. Kalau kita komitmen kita pasti 

mengusahakan win win solution tadi. Karena sayang sekali, saya lihat PT. 
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Narpati ini komitmennya juga sudah bagus. Buktinya walupun dia belum 

memenuhi kewajibannya membayar kontribusi, dia masih mau membantu 

mengurangi sampah. Dia mencoba bertahan. 

Kerjasamanya 25 tahun setahu saya. Kalau 25 tahun Narpati baru 

berjalan 5 tahun, logikanya investasinya belum balik modal. Seorang 

pengusaha investasi di suatu tempat, pasti dia juga memikirkan balik 

modal. Apalagi semua bangunan yang ada ini dari Narpati semua, kita 

hanya menyediakan lahan dan sampah. Sudah.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Informan 3 selaku Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Seamrang pun menyampaikan pendapatnay terkait 

komitmen pelaksana, yaitu : 

“Kalau kita ngomong komitmen, DLH lebih ke arah dukungan. Dukungan 

secara itu tadi, teknis maupun non teknis di lapangannya. Paling begitu 

saja dari DLH. Kalau yang ini istilahnya kita bisa mengusulkan ke 

pemerintah kota untuk pengurangan sampah di TPA itu lewat kajian 

lingkungan hidup strategis, KLHS. Ada kajian lingkungan hidup 

strategisnya yang bisa nanti dimasukkan ke perencanaan kota Semarang 

berikutnya. Jadi nanti ada pengembangan istilahnya optimalisasi untuk 

pengurangan sampah di TPA. Bagaimana membuat TPA menjadi TPA 

yang cukup handal. Namanya saja TPA, Tempat Pemrosesan Akhir . Jadi 

harus TPA yang sesuai standar.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara oleh dua informan di atas, dapat diketahui 

bahwa pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD TPA ini 

bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebijakan kerjasama ini. Walaupun 

memang ada kendala dimana PT. Narpati ini belum mampu memenuhi 

kewajibannya dalam hal administrasi. Namun dari pandangan pihak TPA, 

menunjukkan bahwa dari segi komitmen terhadap lingkungan sangat dirasa 

membantu TPA Jatibarang. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali terkait 
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wacana pemutusan kerjasama lantaran PT. Narpati telah mendapatkan peringatan 

ketiga. 

Selanjutnya disposisi pelaksana disini dapat dilihat dari bagaimana 

intensitas para pelaksana dalam menjalankan kebijkan kerjasama ini. Seperti yang 

dikatakan oleh informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang, yaitu : 

“Sering ada pertemuan antara Pemkot dengan UPTD TPA. Karena kalau 

Pemerintah Kota dari bagian kerjasama itu memberi surai untuk pihak PT. 

Narpati pasti kita dipanggil untuk crosscheck. Bagaimana apakah benar 

seperti yang dilaporkan. Gitu.” 

(Wawancara pada 9 November 2017) 

Kemudian pernyataan terkait intensitas pelaksana ini juga diutarakan oleh 

infroman 3 sebagai Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang, yaitu “ 

“Selama ini kalau saya lihat, seumpama ada suatu program yang cukup 

signifikan di PT. Narpati, PT. Narpati akan kontak DLH. Atau ada 

kebijakan yang harus dilaksanakan oleh PT. Narpati, mungkin 

kotnribusinya belum memenuhi target, kita akan panggil utnuk merapatkan 

itu. Tidak ada jadwal pokok atau rutinnya. Karena itu kadang-kadang 

internal dari PT. Narpati sendiri yang mengurus. Seandainya tidak ada 

kendala berarti ya sudah jalan saja, jalan terus.” 

(Wawancara pada 11 Oktober 2017) 

Pendapat dari kedua informan di atas menunjukkan bahwa para pelaksana 

yang terkait, dalam melaksanakan kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang 

dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dirasa memiliki 

komitmen yang cukup baik, salah satunya dengan intensitas keterlibatan yang 

rutin. Meskipun tidak ada jadwal pokok, tapi intensitas yang di bangun guna 

menghadapi situasi dan tantangan yang ada sudah cukup baik. Kesadaran akan 
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manfaat dari adanya kebijakan kerjasama ini menjadikan berbagai pihak masih 

mengusahakan yang terbaik agar kebijakan kerjasama ini dapat berjalan lancar 

sampai batas waktu yang telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas, untuk poin 

disposisi pelaksan dilihat dari aspek komitmen pelaksana dapat diketahui bahwa 

pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD TPA ini bersungguh-

sungguh dalam menjalankan kebijakan kerjasama ini. Walaupun memang ada 

kendala di pihak PT. Narpati. Namun dari segi komitmen terhadap lingkungan, PT. 

Narpati dirasa cukup membantu TPA Jatibarang. Sedangkan dari aspek intensitas 

keterlibatan para pelaksana cukup baik dan rutin. Meskipun tidak ada jadwal 

pokok, tapi intensitas yang di bangun guna menghadapi situasi dan tantangan yang 

ada sudah cukup baik. 


