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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting 

dalam siklus kehidupan di bumi ini. Manusia, hewan dan tumbuhan adalah bagian 

dari komponen penyusun lingkungan hidup kita yang satu sama lain saling 

mempengaruhi. Dalam hal ini, manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap 

lingkungan. 

 Permasalahan mengenai lingkungan merupakan sebuah isu global yang 

selalu menjadi sorotan hampir di seluruh Negara di dunia ini karena dampak yang 

ditimbulkan akibat permasalahan lingkungan akan terus berlanjut dan dapat 

membahayakan kehidupan untuk generasi di masa yang akan datang. 

Permasalahan lingkungan yang kita hadapi hampir di seluruh Negara di bumi ini 

antara lain adalah perubahan iklim yang memberikan dampak kekeringan di 

sebagian Negara di dunia, permasalahan energi, kelangkaan air, keanekaragaman 

hayati dan penggunaan lahan yang dieksploitasi oleh kelompok kepentingan dan 

permasalahan pengelolaan sampah.  

 Sampah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda 

yang dibuang karena tidak terpakai dan tidak dapat digunakan lagi. Kemudian 

berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses 

alam yang berbentuk padat. Berdasarkan pengertian di atas, sampah dapat 
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didefinisikan sebagai sisa barang/benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari manusia yang sudah tidak terpakai lagi.  

 Sampah menjadi sebuah permasalahan kompleks yang dialami oleh 

berbagai Negara di dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju. 

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di berbagai negara, jumlah sampah 

yang diproduksi pun jumlahnya semakin bertambah. Berdasarkan data dari 

Kementerian Lingkungan Hidup, tiap tahunnya kota-kota di dunia menghasilkan 

sampah hingga 1,3 miliar ton. Diperkirakan oleh Bank Dunia, pada tahun 2025 

jumlah ini dapat bertambah hingga 2,2 miliar ton. 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu mengalami 

pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat 

Statistik) jumlah penduduk di Negara Indonesia saat ini sebanyak 257.912.349 

jiwa. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap 

tahunnya, maka semakin bertambah pula jumlah sampah yang dihasilkan setiap 

harinya oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah 

permasalahan serius apabila sampah yang dihasilkan ini tidak dapat dikelola 

dengan baik.  

 Sebuah hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan 

bahwa potensi sampah plastik yang ada di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta 

ton per tahun, sehingga menempatkan Negara kita sebagai Negara kedua terbesar 

di dunia yang menyumbang sampah ke laut setelah Tiongkok. Bahkan dalam lima 

tahun terakhir, dari 2011 hingga 2015, ada kecenderungan peningkatan volume 
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sampah plastik di 22 kota metropolitan dan kota besar di Indonesia dari yang 

semula 400 ribu m3/tahun di tahun 2011 menjadi 1.200.000 m3/tahun di tahun 

2015.  

 Kota metropolitan merupakan kota besar yang menguasai daerah 

sekelilingnya dengan adanya kota satelit dan kota pinggiran. Negara Indonesia 

terdiri dari 33 provinsi ini memiliki kota-kota metropolitan yang di dalamnya 

telah dipadati oleh sejumlah penduduk. Banyak penduduk yang berpindah dari 

desa ke kota-kota metropolitan ini karena faktor untuk mencari mata pencaharian 

yang lebih tinggi dari di desa agar mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. 

Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang seringkali kita sebut dengan 

urbanisasi ini akhirnya berdampak pula pada volume sampah yang dihasilkan di 

Kota-Kota metropolitan di Indonesia.  Berikut merupakan data mengenai volume 

rata-rata timbunan sampah harian di Kota metropolitan di Indonesia : 
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Tabel 1.1 

Volume rata-rata timbunan sampah harian di Kota metropolitan di 

Indonesia 

No Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) Kenaikan 

jumlah 

penduduk 

(%) 

Rata-rata timbunan 

sampah (m3 / hari) 

Kenaikan 

Volume 

Sampah 

(%) 

2013 2015  2013 2015 

1 Medan 2.143.200 2.167.288 1,12 5.123,00 5.145,70 0,44 

2 Jakarta Barat 1.565.406 1.665.947 6,42 5.500,00 5.630,00 2,36 

3 Jakarta Pusat 888.419 897.789 1,05 4.651,00 4.880,00 4.92 

4 Jakarta 

Timur 

2.385.121 2.413.875 1,21 5.442,00 5.592,70 2,76 

5 Jakarta Utara 1.176.307 1.257.986 6,94 4.180,00 4.461,00 6,72 

6 Jakarta 

Selatan 

1.708.269 1.738.248 1,75 5.223,00 5.663,00 8,42 

7 Palembang 1.369.239 1.408.872 2,89 4.698,00 5.100,00 8,55 

8 Makassar 1.160.011 1.223.540 5,48 3.580,00 3.661,81 2,28 

9 Bandung 2.141.837 2.520.812 17,69 6.473,00 7.500,00 15,85 

10 Tangerang 1.437.558 1.670.000 8,61 3.367,70 3.825,00 13,60 

11 Surabaya 2.559.796 2.809.679 9,76 7.200,00 7.870,00 9,30 

12 Semarang 1.524.000 1.645.334 7,96 3.774,00 4.209,00 11,52 

Sumber : BPS DKI Jakarta, 2015 

 Berdasarkan data di atas, Kota-Kota metropolitan di Indonesia mengalami 

pertumbuhan penduduk, yang diikuti dengan peningkatan volume sampah tiap 

tahunnya. Bandung adalah Kota yang memiliki presentase pertumbuhan penduduk 

paling besar dari tahun 2013 dan 2015, yaitu dengan presentase 17,69 % dengan 

kenaikan volume sampah yaitu 15,85%. Kemudian diikuti dengan Kota Surabaya 

dengan presentase pertumbuhan penduduk sebesar 9,76 % dengan kenaikan 

volume sampah sebesar 9,30%. posisi ketiga dengan presentase peningkatan 

pertumbuhan penduduk sebesar 8,61%  diperoleh oleh Kota Tangerang yang 

diikuti oleh peningkatan volume sampah yang cukup tinggi yaitu sebesar 13,60%. 
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posisi keempat tertinggi pertumbuhan penduduk adalah  Kota Semarang dengan 

peningkatan sebesar 7,96% dengan presentase peningkatan volume sampah yang 

juga tinggi yaitu sebesar 11,52%. 

 Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang dipadati 

oleh penduduk karena di Kota ini terdapat banyak instansi pemerintah, swasta, 

industri pabrik, dan tempat studi ternama yang membuat penduduk Indonesia dari 

berbagai daerah memutuskan untuk melakukan perpindahan dari daerah asal 

mereka ke Kota Semarang ini. Semarang dengan jumlah penduduk mencapai 1,6 

juta jiwa yang tersebar di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan setiap harinya 

menghasilkan 1000 ton sampah, sementara yang masuk ke Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) mencapai 850 ton, 15% sisanya dikelola oleh kurang lebih 50 bank 

sampah yang ada di Kota Semarang.  

 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang merupakan satu-satunya TPA 

yang terdapat di Kota Semarang. TPA Jatibarang yang terletak di Kelurahan 

Kedungpane, Kecamatan Mijen ini memiliki luas wilayah sebesar 460.183m2 

dengan pembagian lahan sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Penggunaan Lahan pada TPA Jatibarang 

No Penggunaan Lahan Luas Lahan yang terpakai (m2) 

1 Lahan cover 46.018 

2 Sabuk Hijau 46.018 

3 Kolam Lindi 46.018 

4 Infrastruktur 46.018 

5 Luas Area Buang 276.470 

Jumlah 460.183 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2017 

 Dengan luas lahan yang terbatas, TPA Jatibarang diharuskan menampung 

sampah yang volumenya selalu meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan 

data mengenai volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang : 

Gambar 1.1 

Volume Sampah yang Masuk ke TPA 

Jatibarang

 
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2017 

 Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa volume sampah yang masuk ke 

TPA Jatibarang cukup fluktuatif, kadang meningkat dan terkadang menurun. 

Tetapi dalam hitungan per tahun, di bulan Januari dan Februari 2017 volume 
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sampah yang masuk ke TPA Jatibarang terlihat meningkat dibandingkan dengan 

bulan Januari dan Februari 2016. 

 Permasalahan sampah yang ada di Kota Semarang ini sudah seharusnya 

mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Semarang. Dengan mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

Pemerintah Kota Semarang membuat sebuah Peraturan berupa Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Perda ini, 

pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 

dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

 Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas sampah 

rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. 

Sampah rumah tangga diartikan sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-

hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah 

sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan 

berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan / atau fasilitas lainnya. Sedangkan 

sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan / atau 

volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Yang dimaksud dengan sampah 

spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, 

sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang 

timbul akibat bencana, sampah yang hasil bongkaran bangunan, sampah yang 

secara teknologi belum dapat diolah dan sampah yang timbul secara periodik. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitian mengenai pengelolaan 

sampah pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. 

 Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini mengatur tentang 

Penyelengaraan Pengelolaan Sampah yang tertera pada Bab VII. Pada pasal 22, 

dijelaskan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dimana 

pengurangan sampah yang dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbulan 

sampah, pendauran ulang sampah; dan / atau pemanfaatan kembali sampah. 

Sedangkan penanganan sampah dilakukan dengan cara pewadahan dan pemilihan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pada 

penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitian hanya pada penanganan sampah. 

 Penanganan sampah dilakukan dengan 5 tahap yang meliputi (a) 

pewadahan dan pemilihan, (b) pengumpulan, (c) pengangkutan, (d) pengolahan 

dan (e) pemrosesan akhir sampah. Pemilahan merupakan langkah pertama yang 

dilakukan dalam penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga sesuai 

dengan jenis sampah. Pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas 

tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan 

permukiman, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Kemudian 

tahap selanjutnya adalah pengumpulan, dimana pengumpulan ini dilakukan sejak 

dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan / 

atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah. Tahap 

ketiga ialah pengangkutan, yang dilaksanakan dengan cara (a) sampah rumah 



9 
 

 
 

tangga ke TPS dan / atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola 

sampah yang dibentuk oleh RT / RW atau Kelurahan, (b) sampah dari TPS, TPST 

ke TPA  menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, (c) sampah kawasan 

pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber 

sampah sampai ke TPS, TPST dan / atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola 

kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan (d) sampah dari fasilitas 

umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan / atau TPS, 

TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Kemudian 

tahap selanjutnya adalah pengolahan, yang dilakukan dengan mengubah 

karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST 

dan di TPA. Tahap terakhir adalah pemrosesan akhir sampah, yang dilakukan 

dengan pengembalian sampah dan / atau residu hasil pengolahan ke media 

lingkungan secara aman. 

 Dengan mengacu pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 

penyelenggaraan penanganan sampah di Kota Semarang juga dilakukan dengan 

cara-cara yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya yaitu dengan cara (a) 

perwadahan dan pemilahan, (b) pengumpulan, (c) pengangkutan, (d) pengolahan, 

dan (e) pemrosesan akhir sampah.  

 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan pihak implementor  

dalam Penyelengaraan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang ini. Di mana dalam 

penyelengaraannya, Dinas Lingkungan Hidup lebih berfokus terhadap 

penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan kebijakan ini 
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dengan tujuan agar permasalahan sampah yang terdapat di Kota Semarang dapat 

diatasi dengan optimal. Dalam penyelenggaraann pengelolaan sampah, Dinas 

Lingkungan Hidup juga bekerja sama dengan pihak swasta yaitu PT Narpati 

Karya Agung dan dengan masyarakat Kota Semarang. Dengan adanya kerjasama 

antara Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat, diharapkan 

penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang ini dapat dilaksanakan 

dengan hasil yang optimal, tetapi pada kenyataannya, implementasi dari kebijakan 

ini masih belum optimal karena ditemukan beberapa permasalahan.  

 Permasalahan yang pertama adalah pengurangan sampah pada sumber 

sampah yaitu pada tiap-tiap rumah warga. Sistem pengangkutan sampah yang 

ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dimulai dari 

pengangkutan sampah pada sumber sampah yaitu pada rumah-rumah warga yang 

setiap harinya menghasilkan sampah rumah tangga, yang kemudian dari sumber 

sampah diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada di 

sekitar lingkungan rumah tangga. Tahap selanjutnya, sampah yang berada di TPS, 

dilanjutkan untuk dibawa ke TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dan 

disanalah akan dilakukan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, 

pendauran ulang, dan pengolahan. Kemudian sampah yang masih tersisa akan 

dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang. Berdasarkan data dari 

Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, dengan jumlah 

penduduk mencapai 1,6 juta jiwa yang tersebar di 16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan setiap harinya menghasilkan 1000 ton sampah, sementara yang masuk 

ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mencapai 850 ton, 15% sisanya dikelola oleh 
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kurang lebih 50 bank sampah yang ada di Kota Semarang. Jumlah sampah rumah 

tangga yang dapat mencapai 1000 ton per hari cukup menjadi permasalahan serius 

bagi pemerintah Kota Semarang khusunsnya Dinas Lingkungan Hidup yang 

menangani permasalahan tentang pengelolaan sampah. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh kurangnya kesadaran masyarakat Kota Semarang dalam mengontrol produksi 

sampah yang dihasilkan setiap harinya. Masih banyak masyarakat Kota Semarang 

yang kurang mengetahui tentang dampak negative dari sampah yang mereka 

hasilkan. Kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah Kota Semarang dapat 

menjadi salah satu penyebab dari ketidaktahuan masyarakat mengenai sampah 

yang mereka hasilkan. Penyelenggaraan penanganan sampah di Kota Semarang 

dapat lebih optimal apabila jumlah sampah dari sumber sampah berkurang. Tapi 

pada kenyataannya, sampah yang diangkut dari TPS yang ada di Kota Semarang 

selalu mengalami pertumbuhan karena jumlah sampah rumah tangga yang 

dihasilkan oleh rumah-rumah juga semakin meningkat.  

 Permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan penanganan sampah di Kota 

Semarang adalah TPST 3R belum dimanfaatkan secara optimal. TPST  3R 

merupakan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem reduce, re-use, 

dan recycle yang dibentuk pada 26 titik yang tersebar di Kota Semarang. Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu ini bertujuan untuk mengurangi volume timbunan 

sampah yang akan diangkut ke TPA, mengefisienkan penggunaan lahan TPA 

yang terbatas, meminimalisir biaya pengangkutan sampah, meningkatkan 

kemandirian serta peran aktif dari masyarakat setempat.  
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 Keberadaan TPS 3R yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kota 

Semarang seharusnya dapat membantu proses penyelenggaraan pengelolaan 

sampah di Kota Semarang, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak 

Dinas Lingkungan Hidup masih ada TPS 3R yang fungsinya belum optimal. 

Berikut merupakan data wawancara dari staff operasional bidang pengelolaan 

sampah : 

“TPST seharusnya dapat membantu hampir seluruh TPST di Kota Semarang 

tidak berfungsi secara optimal. TPST yang beroperasi setiap hari adalah 

TPST Ngudi Kamulyan, TPST Pedurungan Lor dan TPST Srondol.” 

Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh  hasil produksi TPS 3R yang dirasa 

kurang bernilai oleh masyarakat.” (wawancara pada 8 Agustus 2017)  

Keberadaan TPST yang telah disebar di 26 titik di Semarang ini digunakan untuk 

menampung sampah dengan system reduce, re-use dan recycle yang berarti 

adanya pemilahan sampah yang dapat didaur ulang untuk menjadi sebuah barang 

yang memiliki nilai jual. Sistem TPS 3R ini dimaksudkan untuk mengurangi 

jumlah sampah yang masuk ke TPA Jatibarang. Di samping itu, TPS ini juga 

diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sebuah mata pencaharian. 

Tetapi pada kenyataannya, TPS 3R ini tidak berjalan sesuai harapan karena masih 

kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen untuk membeli dan 

menggunakan barang hasil daur ulang seperti kerajinan tangan tas dari plastic 

bekas. Sebagian masyarakat memilih untuk membeli barang yang baru dan bukan 

hasil daur ulang karena terkadang masih melekat anggapan bahwa barang-barang 

tersebut kurang cocok untuk digunakan. Adapun pemikiran bahwa kerajinan dari 

bahan daur ulang dihargai dengan harga yang cukup murah karena bahan-

bahannya berasal dari sampah. Stigma yang masih melekat pada sebagian 
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masyarakat inilah yang membuat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai 

pengelola TPS 3R kurang optimal dalam mendaur ulang sampah, karena apabila 

mereka memproduksi kerajinan daur ulang, nilai jualnya tidak cukup tinggi, 

bahkan dapat dikatakan kurang laku di pasaran masyarakat. Hal inilah yang 

menyebabkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai pengelola TPS 3R 

belum melakukan pengelolaan sampah yang ada pada TPS 3R secara maksimal.  

 Permasalahan lainnya yaitu pada tahap pemrosesan akhir sampah. Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang merupakan TPA yang memiliki lahan seluas 

46 Hektar yang menampung rata-rata 850 ton sampah / hari (sumber : Renstra 

DKP 2016). Banyaknya jumlah sampah yang masuk setiap harinya ke TPA 

Jatibarang tidak seimbang dengan luas lahan yang tersedia, yang diprediksi bahwa 

suatu hari luas lahan TPA Jatibarang akan penuh. Permasalahan ini 

dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu faktor sosial dan faktor teknologi. Faktor 

sosial merupakan factor yang berkaitan dengan masyarakat. Faktor social yang 

melatarbelakangi permasalahan ini adalah kesadaran masyarakat Kota Semarang 

yang masih sangat kurang dalam mengurangi produksi sampah rumah tangga 

yang mereka hasilkan. Sebagian masyarakat Kota Semarang kurang menyadari 

bahwa sampah yang mereka hasilkan setiap harinya dapat berdampak buruk bagi 

Kota Semarang sendiri, terutama pada keadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Jatibarang yang memiliki luas lahan hanya seluas 46 hektar dan dapat penuh 

apabila masyarakat Kota Semarang tidak berupaya mengurangi sampah yang 

mereka hasilkan setiap harinya. Di samping itu, sosialisasi dari pihak Pemerintah 

Kota Semarang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki wewenang 
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dalam proses penanganan sampah di Kota Semarang dirasa masih kurang optimal. 

Kurangnya komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat yang 

tinggal di Kota Semarang inilah yang mengakibatkan masih banyaknya sampah 

rumah tangga yang diproduksi oleh masyarakat Kota Semarang sehingga 

mengancam keterbatasan lahan TPA Jatibarang. Kemudian faktor teknologi yang 

melatarbelakangi permasalahan ini adalah metode pengolahan sampah yang ada di 

TPA Jatibarang yang masih konvensional sehingga belum dapat banyak 

membantu mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan TPA Jatibarang. 

Hal yang disampaikan oleh Kepala UPTD TPA Jatibarang adalah sebagai 

berikut :  

“Di TPA Jatibarang, ada sekitar 300 pemulung yang dipekerjakan setiap 

harinya untuk memungut dan memilah sampah yang ada di TPA.” 

(wawancara 3 Agustus 2017) 

Pemulung memiliki tugas untuk memilah sampah-sampah anorganik yang 

dibuang ke TPA yang jenisnya berupa sampah plastic, kaleng bekas dan kardus-

kardus bekas yang kemudian sampah-sampah ini dimanfaatkan untuk dijual lagi 

ke pengepul. Dengan hanya menggunakan system pemulung yang melakukan 

pemilahan sampah, menyebabkan kurang optimalnya pemilahan sampah di TPA 

Jatibarang karena pemulung hanya mengambil jenis sampah tertentu yang masih 

memiliki nilai jual. Di samping itu, belum ada teknologi canggih yang dapat 

mengolah sampah di TPA Jatibarang untuk dijadikan sebuah sumber daya yang 

berguna. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup telah merencanakan teknologi 

dalam pemanfaatan sampah di TPA Jatibarang untuk dijadikan energi otomatis 

berupa gas metan yang dapat digunakan sebagai pasukan listrik di Kota Semarang. 
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Tetapi rencana ini, baru dapat terealisasikan pada tahun 2019 dikarenakan banyak 

hal yang butuh untuk dipersiapkan. 

 Dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan 

pada paragraf sebelumnya, maka penulis akan meneliti lebih lanjut dengan judul  

“Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah”. 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota 

Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 

Tahun 2012? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

penanganan sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan hasil yang ingin 

dicapai oleh peneliti setelah melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penanganan 

sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 6 Tahun 2012. 
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2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kegunaan teoritis 

Memperkaya khasanah dalam mengembangkan teori- teori sosial 

terutama yang berkenaan dengan implementasi kebijakan publik serta 

diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca tentang 

topik masalah yang menjadi pusat kajian penelitian.  

2) Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman tentang implementasi kebijakan penanganan sampah di 

Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 

b. Bagi Instansi Terkait 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

pertimbangan kepada Pemerintah Kota Semarang, khusunya Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam menghadapi permasalahan 

yang dihadapi berkaitan dengan implementasikebijakan penanganan 

sampah di Kota Semarang yang sedang berjalan saat ini serta mengukur 
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seberapa jauh dampak dari implementasi kebijakan penanganan sampah 

di Kota Semarang ini. 

c. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai implementasi 

kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang yang sedang 

berlangsung, agar masyarakat dapat memahami dan ikut beperan aktif. 

1.5. Tinjauan Pustaka 

1.5.1. Administrasi Publik 

1.5.1.1. Pengertian Administrasi Publik 

Konsep administrasi publik pada dasarnya bukanlah konsep yang 

baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari 

dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi 

administrasi negara. Berikut merupakan definisi administrasi publik 

menurut beberapa ahli : 

1. Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Syafiie (2006 : 24), 

administrasi publik adalah administrasi daripada negara sebagai 

organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-

tujuan yang bersifat kenegaraan. 

2. Menurut George J Gordon dalam Syafiie (2006 : 25), 

administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses 

baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang 

berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan 

peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta 

pengadilan. 
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3. Menurut Felix A Nigro dan Lloyd G Nigro dalam Syafiie 

(2006 : 24), (1) administrasi publik adalah suatu kerjasama 

kelompok dalam lingkungan pemerintahan. (2) Administrasi 

publik meliputi ketiga cabang pemerintahan eksekutif, legislatif 

dan yudikatif serta hubungan di antara mereka. (3) administrasi 

publik mempunyai peranan penting dalam perumusan 

kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian 

dari proses politik. (4) Administrasi publik sangat berkaitan 

dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam 

menyajikan pelayanan kepada masyarakat. 

4. Menurut Dwight Waldo dalam Syafiie (2006 : 24), administrasi 

publik adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-

manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. 

5. Menurut Edward H Litchfield dalam Syafiie (2006 : 24), 

administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana 

bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi 

dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin. 

6. Menurut Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie (2006 : 23), (1) 

administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan 

pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan 

politik. (2) administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi 

usaha-usaha perseorangan dan keompok untuk melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan 
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sehari-hari pemerintah. (3) Secara global administrasi publik 

adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan 

dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan 

arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.  

 

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli mengenai pengertian 

administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik 

merupakan sebuah proses tata kelola pemerintahan baik di tataran  

lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tata kelola 

pemerintahan ini dimaksudkan untuk mengelola sistem pemerintahan 

agar berjalan sesuai dengan fungsinya dengan berorientasi terhadap 

kepuasan masyarakat. 

 

1.5.1.2. Paradigma Administrasi Publik 

Robert T Golembiewski menyatakan bahwa dalam perkembangan 

ilmu administrasi publik perlu menekankan kepada fokus dan lokus. 

Fokus ini diartikan sebagai memperlihatkan tempat dari bidang studi 

tersebut sedangkan locus sendiri memperlihatkan kepada tempat dari 

bidang studi tertentu. Oleh karena itu Golembiewski mencoba 

mempermudah pemikiran ini dengan memperhatikan pada tingkatan 

mana suatu paradigma itu masuk. 



20 
 

 
 

 Ilmu administrasi di Indonesia saat ini merupakan produk 

impor yang coba disisipi dengan kearifan lokal, ilmu administrasi 

publik ini berkembang pada era Woodrow Wilson, ketika Wilson 

melihat bagaimana menata suatu negara yang begitu besar dengan 

pola-pola yang menggunakan patronase, seharusnya pola yang 

digunakan dalam pemerintahan menggunakan prinsip-prinsip yang 

dilakukan seperti di administrasi bisnis, di mana administrasi bisnis 

bisa bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis. Sedangkan pada 

sektor publik merupakan kebalikan darinya, oleh karena itu, 

Woodrow Wilson mencoba untuk menerapkan ilmu administrasi 

bisnis pada sektor publik, dengan memisahkan berbagai dikotomi 

antara politik dan administrasi. Bahkan dalam jurnalnya yang sangat 

terkenal dalam Public Administration Review, Nicholas Henry 

menuliskan perkembangan ilmu administrasi publik sebagai berikut : 

Paradigma 1 :The Politics-Administration Dichotomy (1900-1926) 

Paradigma ini dimulai oleh Woodrow Wilson dan Frank Goodnow 

untuk memisahkan antara politik dan administrasi. Wilson dan 

Goodnow melihat bahwa perlu adanya pemisahan antara administrasi 

dan politik, Pemisahan ini merupakan alasan karena administrasi di 

Amerika saat ini masih dipenuhi dengan sistem spoils dan sistem 

patronase dalam perekrutan para pegawai negeri sipil. 

Politik dideterminasikan sebagai tujuan dan kebijakan dalam 

pemerintahan dan administrasi bertugas untuk mencapai tujuan dan 
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kebijakan dari politik tersebut. Sehingga tidak dapat 

mengaplikasikan administrasi yang netral karena kepentingan politik 

biasanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada dikotomi ini 

memfokuskan kepada memposisikan pejabat administrasi yang 

sesuai dengan kehendak politik sehingga para pejabat publik menjadi 

tidak netral dan cenderung berat kepada para elit politik untuk 

mempertahankan kekuasaannya. 

Administrasi merupakan teknik yang kompeten untuk membangunn 

cara terbaik untuk mengadministrasi kebijakan dan segala tujuan 

yang dicapai oleh pejabat yang terpilih dan para pejabat biasanya 

dalam tekanan para politikus ketika memberikan satu target tertentu 

pada para pegawai ini. Maka paradigma ini terkenal dengan sebutan 

politik administrasi dikotomi antara nilai dan fakta. Lokus dalam 

paradigma ini ada pada birokrasi bukanlah pada legislatif ataupun 

yudikatif. 

Paradigma 2 :The Principles of Administration (1927-1937) 

Prinsip-prinsip administrasi ini terutama yang ditawarkan oleh 

Willoughby's tentang prinsip-prinsip administrasi, menawarkan 

bahwa administrasi adalah suatu prinsip yang tidak dapat dicampur-

campur dengan bentuk lain.  

Dalam pandangan terakhirnya Taylor melalui terobosannya dalam 

bukunya the principles of scientific management mengemukakan 

tentang pelaksanaan dari administrasi. Berbagai metode yang 
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digunakan untuk memahami fungsi-fungsi manajemen ini kemudian 

dikemukakan oleh Gullick dan Urwick dalam fungsi manajemennya 

yang terkenal dengan nama POSDCORB (planning, organizing, 

staffing, directing, coordinating, reporting dan budgeting) beberapa 

fungsi-fungsi ini kemudian yang saat ini digunakan pada beberapa 

fungsi manajemen modern. Pada tahun-tahun ini merupakan kritik 

tajam yang ditujukan pada administrasi publik karena dianggap ilmu 

ini terlalu kolot (ortodoks) sehingga lahirlah administrative behavior 

yang dikemukakan oleh Herbert Simon, dalam pembahasannya 

Simon menuliskan pentingnya rasionalitas itu dikembangkan pada 

pemahaman administratif jangan terkurung oleh suatu konsep saja. 

Pada perkembangannya buku ini mengantarkan Herbert Simon 

sebagai pemenang nobel. Inilah salah satu kontribusi besar dari ilmu 

administrasi publik terhadap pandangannya yang luas. Tulisan 

Simon ini memang hampir mirip apa yang coba ditawarkan oleh 

Barnard (Miftah Thoha, 2008), namun karena Barnard bukanlah 

masyarakat administrasi publik di Amerika Serikat maka, dianggap 

pemikiran Barnard ini telah ditolak (has been delayed). 

Paradigma 3 :Public Administration as Political Science (1950-

1970) 

Paradigma ketiga ini dihiasi oleh berbagai pandangan politik, bahkan 

para pakar mencoba memperbaharui definisi lokus dari administrasi 

publik yang disebut dengan governmental bureaucracy. Penulisan-
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penulisan ilmiah dalam administrasi publik banyak termasuk dalam 

kajian-kajian ilmu politik, sehingga ilmu administrasi sendiri sebagai 

ilmu yang sudah berjalan pada paradigma kedua lalu menjadi kritik 

tajam karena tidak bisa keperluan-keperluan publik. 

Pada masa ini timbullah dengan kajian-kajian administrasi publik 

yang lebih empirik namun menjurus pada  konsep-konsep politik 

yang sangat kuat, sehingga muncullah “PA Type” kemudian muncul 

juga “PSA Type”. Pada tipe-tipe ini PA (Public Administration) 

dianggap sebagai second class citizens di ranahnya sendiri.  

Paradigma 4 :Public Administration as Management (1956-1970) 

Paradigma ke empat ini ilmu administrasi publik emndapatkan 

bantuan kembali dari adik mudanya yaitu ilmu manajemen, ini 

karena diketepikannya ilmu administrasi publik pada periode yang 

lalu. Beberapa jurnal terkemuka di Amerika Serikat mulai 

memunculkan suatu konsep-konsep baru, seperti yang ditawarkan 

oleh Public Administration Review yang diterbitkan oleh American 

Society for Public Administration, maupun beberapa tulisan pada 

administrative quarterly dan beberapa jurnal terkemuka lainnya.  

Ditemukanlah suatu konsep lama yang ditawarkan berbagai cendekia 

administrasi publik seperti konsep pengembangan organisasi/ 

pembinaan organisasi (organization development), pengangkatan 

konsep manajemen ini sebagai salah satu paradoks dari kajian-kajian 

ilmu politik yang sangat empirikal, sehingga tidak dapat dicarikan 
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benang merah konsepnya. Namun ketika paradigma ini konsep-

konsep ilmu politik dan manajemen yang memiliki keunikan dan 

identitas yang baik semakin kehilangan arti karena mulai 

dikembangkanlah teori-teori organisasi dan perilaku, perencanaan 

dan pengambilan keputusan yang sebetulnya lebih banyak diambil 

oleh elitis. Berbagai ilmu manajemen mulai ditawarkan dalam ilmu 

administrasi publik seperti teknik manajemen kepemimpinan, 

motivasi, komunikasi, MIS, penganggaran, auditing, pemasaran dan 

sebagainya, yang dalam ilmu politik dan administrasi ini merupakan 

sesuatu hal yang sangat baru. 

Pemeran dalam paradigma ini dilahirkan dalam beberapa buku oleh 

James G March dan Herbert Simon's dalam bukunya Organization 

(1958), March's dalam bukunya Handbook of Organizations (1965) 

dan James D.Thompson's dalam bukunya Organization in Action 

(1967) memberikan pandangan bahwa secara teoritikal ilmu 

manajemen adalah teori organisasi. 

Paradigma 5 :Public Administration as Public Administration 

(1970an) 

Paradigma terakhir yang ditulis oleh Nicholas Henry (1975) dalam 

jurnal Public Administration Review ini menekankan bahwa ilmu 

administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik dimana 

berbagai konsep masuk ke dalam ilmu ini. Diawali dengan 
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dibukanya beberapa departemen yang memiliki program pasca dalam 

ilmu administrasi publik di Amerika Serikat. 

Dalam perkembangan berikutnya para cendekiawan dalam ilmu 

administrasi publik mengembangkan berbagai perspektif sperti yang 

dituliskan oleh Felix A Nigro dan Lloyd G Nigro (1977) dalam 

“Modern Public Administration” yang menuliskan bahwa : 

Usaha kelompok -kelompok yang kooperatif di dalam penataan 

publik. 

1. Terdiri dari 3 cabang yaitu : eksekutif, legislatif dan yudikatif 

dalam hubungannya antara ketiganya dalam nuansa kerjasama 

(tidak ada pemisahan). 

2. Memainkan peranan penting dalam perumusan kebijakan. Oleh 

karena itu, administrasi publik adalah bagian dari proses politik. 

3. Administrasi publik dibedakan dari organisasi privat. Organisasi 

privat lebih berorientasi profit. 

4. Administrasi publik memberikan pelayanan bagi publik. 

Sehingga administrasi publik modern selalu berhubungan 

dengan : (a) adanya kerjasama antar ketiga cabang pemerintah, 

(b) perumusan kebijakan, (c) proses politik dan (d) pelayanan 

publik.           

1.5.2. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2008 : 2) adalah 

apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public 
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policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut 

sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak 

dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah 

ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, 

ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia 

tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya berarti pemerintah telah 

mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut 

mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan 

pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut 

pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. 

Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada 

status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan 

publik. James E Anderson dalam Subarsono (2008 : 2) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan 

aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat 

dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam buku 

ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh 

pejabat atau badan pemerintah di dalam bidang tertentu, misalnya bidang 

pendidikan, ekonomi, politik, pertanian, industri, pertahanan dan 

sebagainya.  

 Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang 

pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. 
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Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat 

nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati / Walikota.  

 Studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan meningkatkan profesionalisme praktisi 

dan untuk tujuan politik menurut Dye dan Anderson yang dikutip dalam 

Subarsono (2008 : 4-5), yaitu sebagai berikut : 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan.  

Dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik 

sebagai variabel terpengaruh (dependent variable), sehingga berusaha 

menentukan variabel pengaruhnya (independent variable). Studi ini 

berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari 

sebuah kebijakan publik. Misalnya, studi untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya undang-undang anti 

terorisme di Indonesia. Sebaliknya, studi kebijakan publik dapat 

menempatkan kebijakan publik sebagai independent variable, sehingga 

berusaha mengidentifikasi dampak dari suatu kebijakan publik. 

2. Membantu praktisi dalam memecahkan masalah publik.  

Dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar 

teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan 

memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Sehingga ke depan 

akan lahir kebijakan publik yang lebih berkualitas yang dapat 
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menopang tujuan pembangunan. 

3. Berguna untuk tujuan politik.  

Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan 

dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari 

lawan-lawan politik. Kebijakan publik tersebut dapat meyakinkan 

kepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju. Kebijakan 

publik seperti itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan 

kepentingan sesaat dari lawan-lawan publik. 

  Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas 

intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. 

Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang 

mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas 

perumusan masalah ,forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring 

kebijakan dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat 

intelektual.  

  Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan 

perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan 

masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-

alternatif kebijakan , membangun dukungan dan melakukan negosiasi, 

sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. 

  Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini 

perlu dukungan sumberdaya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. 
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Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar 

implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. 

  Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak 

kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, 

kinerja dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan 

kebijakan baru di massa datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik 

dan lebih berhasil. 

  Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu 

dilakukan, yakni (1) membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa 

sebuah fenomena benar-benar dianggap masalah tetapu oleh sebagian 

masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) 

membuat batasan masalah; (3) Memobilisasi dukungan agar masalah 

tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini 

dapat dilakukan dengan cara mengoranisir kelompok-kelompok yang ada 

dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media 

massa dan sebagainya.  

  Menurut James Anderson (1979: 23-24) yang dikutip dalam 

Subarsono (2008 : 4) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut : 

1. Formulasi masalah (problem formulation): Apa masalahnya? Apa yang 

membuat hal tersebut menjadi masalah bagi kebijakan? Bagaimana 

masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah? 

2. Formulasi kebijakan (formulation): Bagaimana mengembangkan pilihan-

pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? 
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Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan? 

3. Penentuan Kebijakan (adoption): Bagaimana alternatif ditetapkan? 

Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang 

akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses / strategi untuk 

melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan? 

4. Implementasi (implementation): Siapa yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? 

5. Evaluasi (evaluation): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 

kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi 

dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan 

perubahan / pembatalan? 

Sedangkan menurut Michael Howlet dan M Ramesh (1995:11) 

yang dikutip dalam Subarsono (2008 : 13)  menyatakan bahwa proses 

kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut : 

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu 

masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 

2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan 

pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.  

3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika 

pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak 

melakukan sesuatu tindakan. 

4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk 

melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 
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5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk 

memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. 

   Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai proses-proses 

kebijakan publik, ada beragam variasi dan argumen mengenai tahapan 

di dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan 

sebuah hal wajib yang ada di dalam sebuah proses kebijakan. Maka dari 

itu, dengan melihat dari perspektif proses kebijakan, penulis mengambil 

judul mengenai implementasi kebijakan publik. 

1.5.3. Implementasi Kebijakan Publik 

1.5.3.1.Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan 

langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam 

bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau 

turunan dari kebijakan publik tersebut.  Selain itu, ada beberapa 

pengertian implementasi kebijakan publik menurut para ahli dalam 

Pasolong (2008 : 57 – 58), Bernadine R. Wijaya dan Susilo 

Supardjo, mengatakan bahwa implementasi adalah proses 

mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Hinggis, 

mengartikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan 

yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya 

lain untuk mencapai tujuan implementasi itu berkenaan dengan 
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berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Grindle, 

mengatakan bahwa implementasi sering dilihat sebagai suatu proses 

yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang 

berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. 

Gordon, berpendapat bahwa implementasi itu berkenaan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. 

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan oleh beberapa 

ahli yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumny, dapat penulis 

simpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu dari 

serangkaian proses kebijakan publik, dimana implementasi 

merupakan proses pelaksanaan program dari sebuah kebijakan. 

Pelaksanaan program ini dilakukan setelah adanya pengesahan dari 

sebuah kebijakan, dan merupakan proses yang tidak kalah 

pentingnya dengan proses lainnya di dalam kebijakan publik.    

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Perda 

adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik 

penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. 

Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, 

Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala 

Dinas, dan lain-lain. 

1.5.3.2.Model Implementasi Kebijakan Publik 

  Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 

20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. 
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Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini 

masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul 

di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi 

implementasi. 

    Menurut Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) dalam 

Nugroho (2014 : 664-665), pendekatan-pendekatan dalam 

implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga 

generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami 

implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara 

kebijakan dan ekskusinya. Peneliti yang menggunakan pendekatan 

ini antara lain Graham T Allison dengan studi kasus misil kuba 

(1971, 1999). Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan 

dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Generasi 

kedua, tahun 1980-an adalah generasi yang mengembangkan 

pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke 

bawah” (top-downer perspective). Perspektif ini lebih fokus pada 

tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan 

secara politik. Generasi ketiga, tahun 1990-an, dikembangkan oleh 

ilmuwan sosial Malcolm L Goggin (1990), memperkenalkan 

pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi 

kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

   Adapun berikut merupakan model implementasi yang 

ditemukan menurut para ahli dalam Nugroho (2014 : 666-667) : 
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a. Model Mazmanian dan Sabatier. 

Model ini disebut sebagai model Kerangka Analisis 

Impelementasi (A Framework for Implementation Analysis). 

Adapun klasifikasi proses implementasi kebijakan ke dalam 

tiga variable. Pertama, variabel independen yaitu mudah 

tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan 

indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman 

objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, 

variabel intervening, yaitu kemampuan kebijakan untuk 

menstrukturkan proses implementasi dengan indikator 

kejelasan dan konsistensi tujuan. Yang ketiga adalah variabel 

dependen, yaitu tahapan dalam proses impelementasi dengan 

lima tahapan-pemahaman dari lembaga / badan pelaksana 

dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan 

objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan 

akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat 

dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan 

yang bersifat mendasar. 

b. Model Grindle. 

Teori ini dikemukakan oleh Merilee S Grindle. Menurut 

pendapat Wibawa (1994) dalam Nugroho (2014:671), model 

Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah 
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kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan 

dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat 

implementability dari kebijakan tersebut. 

c. Model Edward.  

Gambar 1.2 

Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III 

 

 

 

 

 

Sumber :Edward III dalam Subarsono (2008 : 91)  

Dalam Subarsono (2008 :90-92) Edward menyarankan untuk 

memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan 

menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan 

struktur birokrasi. 

1) Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan 

dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, 

ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, 

sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan 

bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.  

2) Sumber daya, berhubungan dengan ketersediaan sumber 

daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini 

Komunikasi 
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berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik 

untuk carry out kebijakan secara efektif. 

3) Disposisi, berkenaan dengan kesediaan dari para 

implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. 

Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan 

komitmen untuk melaksanakan kebijakan. 

4) Struktur birokrasi, berkenaan dengan dengan kesesuaian 

organisasi birokrasi ynag menjadi penyelenggara 

implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah 

bagaimana agar tidak terjadi beraucratic fragmentation 

karena struktur ini menjadikan proses implementasi 

menjadi jauh dari efektif.  

d. Model Van Meter dan Van Horn  

Menurut Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2008 : 99 - 

101) menyebutkan ada enam variabel yang mempengaruhi 

kinerja implementasi,  yaitu : 

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran 

kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. 

Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan 

terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di 

antara para agen implementasi. 

2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) 
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maupun sumberdaya non – manusia (non – human 

resources) 

3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, 

implementasi sebuah program perlu dukungan dan 

koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan 

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan 

suatu program 

4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik 

agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma – 

norma, dan pola – pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi 

implementasi suatu program 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup 

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok 

– kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan, karakter para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat dan opini publik 

yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung 

implementasi kebijakan 

6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup 

dua hal yang penting, yakni (a) respons implementor 

terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya 
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untuk melaksanakan kebijakan (b) kognisi yakni 

pemahamannya terhadap kebijakan  

 

Dapat dikatakan bahwa model yang dikembangakan oleh 

Van Meter dan Van Horn ini sebagai model yang menawarkan 

blueprint untuk menjelaskan dan menganalisa proses 

implementasi kebijakan, dan karena itu, mengusulkan 

penjelasan – penjelasan bagi pencapaian – pencapaian dan 

kegagalan – kegagalan program 

 Gambar 1.3 

Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn 

Sumber : Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2008 : 91) 

Berdasarkan teori-teori di atas, penulis memilih untuk 

menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn, karena disini 

penulis akan melakukan penelitian dengan melibatkan berbagai pihak 
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yaitupelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan / masyarakat, dan 

teori yang menurut penulis relevan untuk digunakan adalah Teori dari 

Van Meter dan Van Horn ini. 

1.5.3.3. Pemilihan Model Implementasi Kebijakan Publik 

berdasarkan Pemetaan Model 

Menurut Nugroho (2014 : 680-681) dengan memahami model-model 

implementasi di depan, pada dasarnya dapat dibuat pemetaan model-

model implementasi kebijakan ke dalam dua jenis pemilahan. 

Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola 

“dari atas ke bawah” (top-downer) versus dari “bawah ke atas” 

(bottom-upper), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa 

(enforced mechanism; command-and-control) dan mekanisme pasar 

(market mechanism; economic incentives). Model-model 

implementasi kebijakan dapat dipetakan sebagai berikut : 
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Gambar 1.4 

Pemetaan Model Implementasi 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Pemetaan Model Implementasi, Nugroho (2014 : 679) 

Ket : 

1. Donald Van Meter & Carl Van Horn 

2. Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier 

3. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun 

4. Malcolm Goggin, Ann Bowman, and James Lester 

5. Merilee S. Grindle 

6. Richard Elmore, M. Lipsky, Benny Hjem & David O‟Porter 

7. George Edward III 

8. Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood 

9. Network 
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monopoli atas mekanisme paksa pada negara di mana tidak ada 

mekanisme insentif bagi yang melaksanakan atau menjalankan, 

namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau 

melanggarnya. Secara matematis model ini dapat disebut sebagai 

“Zero-Minus Model” di mana yang ada hanya nilai „nol” dan 

“minus” saja. Sedangkan model mekanisme pasar adalah model yang 

mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan bagi 

yang tidak menjalankan tidak mendapatkan sanksi, namun tidak 

mendapatkan insentif. Ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan 

atau melanggarnya. Secara matematis model ini dapat disebut 

sebagai “Zero-Plus Model”, di mana yang ada hanya nilai “nol” dan 

“Plus”. Di antarnya ada kebijakan yang memberikan insentif di satu 

kutub, dan memberikan sanksi di kutub lain. 

 Model “top-downer” berupa pola yang dikerjakan oleh 

pemerintah untuk rakyat, di mana partisipasi lebih berbentuk 

mobilisasi. Sebaliknya, “bottom-upper” bermakna meski kebijakan 

dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaan oleh rakyat. Di antara 

kedua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan 

masyarakat. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memilih untuk 

menggunakan model implementasi dari Donald Van Meter dan 

Carl Van Horn karena implementasi kebijakan penanganan sampah 

di Kota Semarang merupakan sebuah pelaksanaan kebijakan yang 
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dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, khusunya pada Dinas 

Lingkungan Hidup yang tentu saja berhubungan juga dengan 

masyarakat yang tinggal di Kota Semarang yang setiap harinya 

melakukan pembuangan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa 

program ini termasuk dalam model top-downer. Apabila kita lihat 

pada gambar pemetaan model implementasi, letak dari model 

implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn berada di 

bagian paling atas yang mengartikan bahwa model ini cocok untuk 

digunakan dalam menganalisis sebuah kebijakan yang bersifat top-

downer.Berikut merupakan model implementasi dari Van Meter dan 

Van Horn yang dikaitkan dengan implementasi kebijakan  

penanganan sampah di Kota Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Standar dan sasaran kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga bisa 

diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam penelitian ini, penulis akan  

meneliti standar dan sasaran dari kebijakan penanganan sampah di 

Kota Semarang untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang telah 

dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang. 

2. Sumber daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam 

penelitian ini, penulis akan meneliti apa saja sumber daya yang 
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menjadi faktor pendukung dari implementasi kebijakan 

penanganan sampah di Kota Semarang. Di sini, sumber daya yang 

ada meliputi sumberdaya manusia, tepatnya yaitu Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang yang menjadi implementor 

dalam kebijakan ini. 

3. Hubungan antar organisasi 

Diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam 

implementasi kebijakan. Dalam kebijakan penanganan sampah di 

Kota Semarang, penulis akan melakukan penelitian mengenai 

hubungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam 

menjalankan kebijakan penanganan sampah dengan bantuan 

organisasi / pihak lainnya yaitu PT.Narpati selaku pihak swasta. 

4. Karakteristik agen pelaksana 

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup 

struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi 

dalam birokrasi. Penulis akan melakukan penelitian terkait struktur 

birokrasi yang ada di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang, beserta dengan norma-norma dan pola-pola hubungan 

yang terjadi dalam birokrasi terutama dalam hal pelaksanaan 

kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

Dalam penelitian ini, peneliti butuh untuk mengamati kondisi 

eksternal dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota 
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Semarang. Kondisi eksternal yang dimaksud adaah kondisi social, 

politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 

kebijakan. 

6. Disposisi pelaksana 

Disposisi pelaksana mencakup tiga hal yang penting, yaitu: 

a. Respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang selaku 

implementor tehadap kebijakan penanganan sampah, yang akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut. 

b. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan. Peneliti akan 

meneliti lebih lanjut mengenai pemahaman implementor yaitu 

Dinas Lingkungan Hidup yang nantinya menjadi sebuah factor 

yang mempengaruhi jalannya kebijakan penanganan sampah.  

c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementor, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang. 

 

1.5.3.4. Teori 5 Ketepatan Implementasi 

Dalam sebuah implementasi kebijakan, seringkali terjadi 

ketidaktepatan pelaksanaan sehingga gagal dalam memberikan 

manfaat atau tujuan pada sasaran kebijakan. Hal ini sangat 

memprihatinkan, mengingat sebagus apapun suatu kebijakan dibuat, 

apabila dalam pengimplementasiannya ternyata tidak sesuai dan 
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menyimpang jauh dari tujuan maka kebijakan tersebut menjadi sia-

sia. Nugroho dalam bukunya “Public Policy” lebih dalam 

memaparkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan 

dilakukan oleh dua actor secara bersama-sama yakni state dan 

society, karena kebijakan public adalah juga kepentingan dari dua 

actor yang sama; state dan society. 

 Masalah kemudian muncul ketika terdapat pertanyaan mengenai 

prinsip-prinsip pokok dalam mewujudkan implementasi kebijakan 

yang efektif. Lebih lanjut dipaparkan, pada dasarnya terdapat lima 

tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi 

kebijakan (dalam Nugroho, 2014 : 686-688) yaitu : 

1. Ketepatan kebijakan 

Dari sisi ketepatan kebijakan, hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

a. Sejauh mana kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah 

yang akan dipecahkan. 

b. Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter 

masalah yang akan dipecahkan. 

c. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai 

kewenangan yang sesuai karakter kebijakan. 

2. Ketepatan pelaksana 

Terdapat tiga lembaga yang bisa menadi pelaksana, yaitu 

pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat 

atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. 
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Kebijakan yang memiliki derajat politik keamanan yang tinggi 

sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang 

bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan 

oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan 

untuk mengarahkan kegiatan masyarakat seperti pembangunan 

berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya 

diserahkan kepada masyarakat. 

3. Ketepatan target 

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, yaitu : 

a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang 

direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan 

intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi 

kebijakan lain. 

b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi oleh 

kebijakan atau tidak, dan apakah target dalam kondisi 

mendukung atau menolak kebijakan. 

c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau 

memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. 

4. Ketepatan lingkungan 

Ada dua lingkungan yang paling menentukan dan mempunyai 

pengaruh terhadap ketepatan dari lingkungan. 

a. Interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana 

kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Callista 
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(dalam Nugroho, 2014 : 687-688) menyebut sebagai variable 

endogen, yaitu authorotitative arrangement yang berkenaan 

dengan sumber otoritas dari kebijakan, network compotition 

berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi 

yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun 

masyarakat, dan implementation setting berkenaan dengan 

posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan 

kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi 

kebijakan. 

b. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Callista (dalam 

Nugroho, 2014 : 688) sebagai variable eksogen, yaitu public 

opinion, yaitu persepsi public akan kebijakan dan 

implementasi kebijakan, interperative institutions yang 

berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis 

dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, 

dan kelompok kepentingan, dalam mengimplementasikan 

kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yakni 

individu-individu terntentu yang mampu memainkan peran 

penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan 

implementasi kebijakan. 

5. Ketepatan proses 

a. Policy acceptance. Public memahami kebijakan sebagai 

sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di 
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sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang 

harus dilaksanakan. 

b. Policy adoption. Public menerima kebijakan sebagai sebuah 

aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain 

pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus 

dilaksanakan. 

c. Strategic readiness. Publik siap melaksanakan atau menjadi 

bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street 

(birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan. 

1.5.4. Sampah 

 

1. Pengertian Sampah 

Definisi sampah menurut APHA (American Public Health Association, 

dengan modifikasi) dalam Wahyuningsih (2014 : 14) sesuatu yang 

tidak digunakan, tak terpakai, tak disenangi, dibuang, berasal dari 

kegiatan manusia, tidak terjadi dengan sendirinya, kecuali tubuh 

manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.  

  Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah 

padat yang berasal dari kegiatan manusia pada suatu lingkungan 

pemukiman, terdiri dari bahan organik dan atau bahan anorganik, 

logam atau non logam, dapat terbakar atau tidak terbakar, tetapi tidak 

termasuk buangan biologi (kotoran) manusia. Sampah adalah sisa 
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bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil 

bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah tidak ada 

manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya 

dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau 

gangguan kelestarian.  

2. Sumber dan Jenis Sampah 

a. Sampah Perkotaan 

Sampah perkotaan terdiri dari berbagai jenis, yaitu:  

1) Sampah organik 

 Sampah organik berupa sampah dari sayuran, buah-buahan, 

dan sisa dari pemotongan hewan di pasar tradisional, aktivitas 

memasak dan aktivitas makan. Sifat dari sampah organik 

sendiri yaitu mudah membusuk dan memiliki kadar yang tinggi. 

2) Sampah non organik 

 Sampah non organik merupakan sampah yang memiliki ciri 

tidak membusuk. Sampah jenis dibagi menjadi dua yaitu 

sampah non organik yang mudah terbakar dan sampah non 

organik yang tidak mudah terbakar. 

 Sampah non organik yang mudah terbakar adalah sampah 

kertas, kardus, plastik, tekstil, karet, kulit, kayu, dan furniture. 

Sedangkan untuk sampah non organik yang tidak mudah 

terbakar adalah gelas, tembikar, keramik dan kaleng. 

3) Sampah debu dan residu  
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 Sampah debu dan residu merupakan sampah sisa hasil 

pembakaran kayu, batubara, batukapur, dan sebagainya. Residu 

dari pembangkit listrik seperti PLTU tidak termasuk dalam 

kategori ini. 

4) Sampah jalanan  

 Sampah jalanan terdiri dari sampah yang ditemukan dari 

aktivitas penyapuan jalanan yang umumnya berupa dedaunan, 

kotoran, buangan sampah dari kendaraan, punting rokok, dan 

sampah lainnya yang berada di jalan. 

5) Sampah konstruksi 

 Sampah kontruksi merupakan sampah hasil dari aktivitas 

konstruksi, remoldeling, rehabilitas dan pemeliharaan 

bangunan konstruksi. Biasanya sampah jenis ini lebih berupa 

bebatuan, beton, batu bata, batako, kayu plester, papan triplek, 

plumbing, genteng, enternity, sisa bagian dari kabel, pipa dan 

sebagainya.  

b. Sampah Industri 

 Sampah industri merupakan sampah yang berasal dari sisa 

aktivitas dari industri. Biasanya sampah industri berupa sisa bahan 

baku, pembungkus, bahan kimia, sampah kebun, dan sisa makanan.  

c. Sampah Berbahaya 

 Sampah berbahaya merupakan sampah yang memerlukan 

penanganan tersendiri. Sampah berbahaya memiliki sifat: mudah 
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menyala, korosif, reaktif, dan beracun. Sampah berbahaya ini 

dikategorikan menjadi lima yaitu: mudah menyala, korosif, reaktif, 

dan beracun. Sampah berbahya ini dikategorikan menjadi lima 

yaitu: bahan radioaktif, bahan kimia, sampah biologi, sampah 

lahan yang mudah terbakar, dan bahan yang mudah meledak. 

Khusus mengenai sampah, bahan ini dapat menimbulkan gangguan 

keseimbangan lingkungan, kesehatan dan keamanan, serta 

pencemaran.  

3. Macam-macam dan Karakteristik Sampah 

 Penggolongan sampah dapat didasarkan atas beberapa kriteria, 

yaitu didasarkan atas asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, 

sifat, dan jenisnya. Penggolongan sampah penting untuk dikeatahui 

dan diadakan, selain untuk mengetahui macam-macam sampah dan 

sifatnya juga sebagai dasar penanganan dan pemanfaatan sampah.  

a. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya 

 Sampah dapat dijumpai di segala tempat dan hampir di semua 

kegiatan. Berdasarkan asalnya, maka dapat digolongkan sebagai 

berikut:  

1) Sampah hasil kegiatan rumah tangga 

Termasuk dalam hal ini adalah sampah dari asrama rumah sakit, 

hotel, dan kantor.  

2) Sampah dari hasil kegiatan industri atau pabrik 

3) Sampah dari hasil kegiatan pertanian 
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Kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, 

dan peternakan. Sampah dari kegiatan pertanian sering disebut 

limbah hasil-hasil pertanian. Sampah dari hasil kegiatan 

perdagangan, misalnya sampah pasar dan sampah toko. 

4) Sampah dari hasil kegiatan pembangunan 

5) Sampah jalan raya. 

b. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya 

1) Sampah yang seragam: sampah dari kegiatan industri yang 

pada umumnya termasuk dalam golongan ini. Sampah dari 

kantor sering hanya terdiri atas kertas, karton, dan masih dapat 

digolongkan dalam golongan sampah yang seragam atau 

sejenis. 

2) Sampah yang tidak seragam (campuran), misalnya sampah 

yang berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum 

yang beranekaragam dan bercampur menjadi satu.  

c. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya 

1) Sampah berbentuk cairan (termasuk bubur), misalnya bekas air 

pencuci, bahan cairan yang tumpah, tetes tebu dan limbah industri 

cair. Limbah industri banyak juga yang berbentuk cair atau bubur, 

misalnya blotong (tetes) yaitu sampah dari pabrik gula tebu. 

2) Sampah berbentuk gas, misalnya karbon dioksida, ammonia, H2S 

dan gas-gas lainnya. 

d. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya 
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1) Sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota 

besar. 

2) Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di 

luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukaan dan di 

pantai.   

e. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya 

1) Sampah alami, ialah sampah yang terjadinya karena proses alami, 

misalnya rontoknya daun-daunan di pekarangan rumah. 

2) Sampah non alami, ialah sampah yang terjadinya karena kegiatan-

kegiatan manusia, misalnya plastik dan kertas. 

f. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya 

1) Sampah organik, yang terdiri atas daun-daunan, kayu, kertas, 

karbon, tulangm sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah. Sampah 

organik adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa 

organik dan oleh karenanya tersusun oleh unsur-unsur karbon, 

hidrogen dan oksigen. Bahan-bahan ini mudah didegradasi oleh 

mikrobia. 

2) Sampah anorganik, yang terdiri atas kaleng, plastik, besi, dan 

logam lainnya, gelas, mika atau bahan-bahan yang tidak dapat 

tersusun oleh senyawa-senyawa organik. Sampah ini tidak dapat 

didegradasi oleh mikroba sehingga sulit mengalami penguraian. 

g. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya 
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 Berdasarkan jenisnya, sampah dapat digolongkan menjadi 9 

golongan, yaitu:  

1) Sampah makanan (sisa-sisa makanan termasuk makanan ternak) 

2) Sampah kebun atau pekarangan 

3) Sampah kertas 

4) Sampah plastik 

5) Sampah kain 

6) Sampah kayu 

7) Sampah logam 

8) Sampah gelas dan keramik 

9) Sampah berupa abu dan debu 

 

1.5.5. Kerangka Pikir 

Dari penjelasan kajian pustaka dan fenomena penelitian diatas, maka dalam 

melakukan pengamatan dilapangan, peneliti akan menggunakan kerangka 

pemikiran sebagai berikut:  
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Gambar 1.5 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ketepatan Implementasi Riant Nugroho, Public Policy (2014) 

  Model Van Meter dan Van Horn, Analisis Kebijakan Publik ( 2008 ) 

  John J.O.I Lhalauw, Agus Salim, Bangun Teori untuk Ilmu Sosial 

( 2006 ) 
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1.6. Fenomena Penelitian 

Fenomena penelitian mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau 

fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa 

individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada 

batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Adapun 

mengenai penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan 

Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2012 Kota Semarang”, fenomenanya adalah sebagai berikut : 

1.6.1. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang 

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana suatu kebijakan yang 

sudah dibuat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan oleh kebijakan itu sendiri. 

 Gejala implementasi berkaitan dengan : 

1. Pewadahan 

2. Pengumpulan 

3. Pengangkutan 

4. Pengolahan 

5. Pemrosesan akhir sampah 

 Dengan mengacu pada pasal-pasal yang telah penulis jabarkan pada paragraph 

sebelumnya, maka fenomena penelitian untuk implementasi kebijakan 

penanganan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dengan 
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menggunakan teori 5 ketepatan implementasi dari Riant Nugroho adalah sebagai 

berikut : 

1. Ketepatan kebijakan, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Tercapainya tujuan 

b. Kejelasan  isi  kebijakan  

2. Ketepatan pelaksana, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Peran pemerintah Kota Semarang 

b. Peran swasta  

c. Peran masyarakat  

3. Ketepatan target, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Respon masyarakat  

4. Ketepatan lingkungan 

a. Interaksi antara lembaga pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan  

Sedangkan lingkungan eksternal, dapat dilihat dari : 

a. Persepsi publik, khususnya kelompok sasaran 

5. Ketepatan proses, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Penerimaan masyarakat 

b. Kesiapan Pelaksana 

1.6.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang 

Dalam menentukan faktor keberhasilan implementasi kebijakan penanganan 

sampah di Kota Semrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 
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Kota Semarang, penulis telah memilih untuk menggunakan teori dari Donald Van 

Meter dan Carl Van Horn yang dapat diamati melalui gejala-gejala, yaitu : 

1) Standar dan sasaran, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Standar Operasional Prosedur 

b. Sasaran  

2) Sumberdaya, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Sumberdaya manusia (pegawai) pada Dinas Lingkungan Hidup 

b. Sumber dana  

c. Fasilitas penunjang  

3) Hubungan antar organisasi, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi lain dalam 

menyelenggarakan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. 

b. Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak swasta 

4) Karakteristik Agen Pelaksana, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup 

b. Kesesuaian SOP  

5) Kondisi social, politik dan ekonomi, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Sumber-sumber ekonomi pada Dinas Lingkungan Hidup 

b. Respon masyarakat 

6) Disposisi implementor, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap 

peraturan daerah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

spesifiknya pada Bab VII tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah,  
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pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 tentang penanganan sampah. 

b. Respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang  

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. David Williams (Moleong 

2008: 5)  mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan 

data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan 

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertari secara alamiah. Pendapat 

serupa juga dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln (Moleong 2008: 5)  

dengan menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mennggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbgai metode yang ada. 

Di dalam penelitian ilmiah dikenal berbagai macam tipe penelitian 

yang selalu dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut. Singarimbun dalam 

bukunya “Metode Penelitian Survey”, mengemukakan bahwa: 

a. Penelitian Eksploratif 

Penelitian Eksploratif yaitu penelitian yang masih bersifat penjajakan. 

Permasalahn penelitian belum secara dalam menyinggung ema yang 

diteliti, bermaksud untuk memperoleh kejelasan tentang gejala sosial, 

bermaksud untuk memperoleh kejelasan sosial tertentu atau 

mengumpulkan lebih banya informasi tentang tema penelitian. 
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b. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif yaitu pemecahan masalah dengan membandingkan 

gejala yang ditemukan dengan mengadakan klasifikasi gejala dan 

menetapkan hubungan gejala yang ditetapkan tetapi tidak melakukan 

pengujian hipotesis. 

  Dari kedua tipe penelitian di atas, peneliti memilih untuk 

menggunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan gejala sosial 

tertentu serta membandingkan fenomena-fenomena yang telah ditentukan. 

1.7.2. Situs Penelitian 

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih situs penelitian di Kota Semarang. 

Peneliti akan melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang. 

1.7.3. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, informan yang dibutuhkan adalah seluruh pihak yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota 

Semarang, yaitu : 
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Tabel 1.3 

Informan Penelitian 

 

1.7.4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data yang berupa tulisan, bukan dalam 

bentuk angka. Data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan 

data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau observasi partisipatoris. 

Informan Nama Pekerjaan 

Informan 1 Wahyu Wiryawan, 

S.AP 

Kepala UPTD TPA Jatibarang 

(Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang) 

Informan 2 Surapto Pengawas Lapangan TPA Jatibarang 

(Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang) 

Informan 3 Ari Helmi 

Ferdiansyah, S.T 

Staff  Seksi Operasional Bidang 

Pengelolaan Sampah 

(Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang) 

Informan 4 Bapak Giarto Petugas Lapangan PT.Narpati 

(Swasta) 

Informan 5 Bapak Romi Petugas Pengangkut Truk Sampah 

TPS Kec.Tembalang 

Informan 

6 

Bapak Herdi Petugas Pengumpul Sampah dari 

rumah warga ke TPS 

Informan 

7 

Bapak Yoyok  Ketua TPST Ngudi Kamulyan 

Informan 8 Bintang Masyarakat Umum  

Informan 9 Ibu Retno Masyarakat Umum  
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Bentuk lain dapat berupa gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau 

rekaman video. 

1.7.5. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong 2008: 157) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan sperti dokumen lainnya.  

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari lapangan 

atau objek penelitian secara langsung. Data tersebut berasal dari 

daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan mengenai 

implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. 

Data ini berupa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Sampah.  

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang relevan, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data: 

1. Observasi 
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Observasi adalah mengumpulkan data dengan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang Nampak pada 

objek yang diteliti sehingga dapat menunjang dalam penelitian. 

Observasi yang dilakukan berupa observasi terbuka dan tertutup. 

Observasi terbuka dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung. Artinya, pengamat secara terbuka diketahui oleh subjek  

dan subjek secara sukarela memberikan kesempatan untuk pengamat 

untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Namun ada saatnya, 

pengamat melakukan pengamatan secara tertutup. 

Dengan melakukan pengamatan (Observasi) akan 

memungkinkan pengamat memahami situasi secara keseluruhan dari 

objek penelitian dan memungkinkan adanya penemuan baru yang 

tidak terungkap pada saat wawancara. 

2. Wawancara (interview) 

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

untuk menemukan permasalahan yang diteliti secara mendalam. 

Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri self-

report atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

(Sugiyono 2009: 231). Metode wawancara formal terstruktur akan 

dilakukan kepada informan yang bertanggungjawab terhadap 

implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dan 

untukmasyarakat jugaakan dilakukan wawancara terstruktur agar 

informasi yang diperlukan didapat secara mendalam. Wawancara 
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yang dilakukan dilengkapi dengan alat wawancara seperti buku 

catatan, tape recorder dan camera. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental 

seseorang. (Sugiyono 2009: 241). Studi dokumen ini sebagai 

pelegkap metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari 

observasi dan wawancara akan dapat dipercaya jika didukung 

dengan  foto-foto atau karya tulis akademik. 

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya 

sehingga mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain (Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2009: 246). 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Hal 

ini dilakukan karena data yang didapat dari lapangan akan sangat banyak 

jumlahnya. 

2. Penyajian Data 
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Data yang sudah direduksi kemudia disajikan dalam bentuk uraian 

singkat seperti grafik, tabel, diagram dan sejenisnya. Dengan cara seperti 

ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjtnya yang dilakukan yaitu dengan menarik kesimpulan 

yang bersifat sementara karena pada suatu waktu dapat berubah jika 

ditemukan bukti yang kuat untuk pengumpulan data berikutnya. 

Analisis data pada penelitian ini dibagi dalam beberapa langkah 

penelitian dimulai dari mengorganisasikan data, membaca, menemukan 

dan mengelompokkan makna, kemudian mengembangkan uraian dari 

fenomena, kemudian memberikan penjelasan naratif mengeesensi 

fenomena yang ada.                 

 


