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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada jaman modern ini menganut asas 

desentralisasi, diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan 

Daerah yang berintikan otonomi, memiliki pengertian bahwa pihak Pemerintah 

Daerah memperoleh wewenang penuh dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan diwilayahnya. Otonomi daerah adalah bagian hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah secara desentalisasi. Hubungan  desentralisasi adalah 

hubungan dimana semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan 

diserahkan sepenuhnya kepada daerah, hubungan tersebut menyangkut kewenangan, 

pengawasan, kauangan, koordinasi dan pembinaan. Otonomi daerah dalam rangka 

kemandirian harus memberikan otonomi dalam arti luas dan nyata, agar daerah 

tersebut dapat mengelola daerahnya secara maksimal. 

Salah satu tuntutan masyarakat dalam era sekarang ini kepada pemerintah 

adalah peningkatan pelayanan publik, karena dalam masa sekarang ini pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat kurang memuaskan atau dipandang oleh masyarakat 

pelayanan yang jauh dari rasa memuaskan, sehingga pelayanan pemerintahan terhadap 

masyarakat sekarang ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat yang 

kebanyakan menginginkan adanya suatu pelayanan yang memuaskan, efektif dan 

efisien yang dapat menampung semua kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pada 

masyarakat modern, pelayanan publik selalu menjadi masalah pokok. Dalam 
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perkembangan global, masalah pelayanan unum semakin menonjol karena pada satu 

sisi sumber daya semakin langka dan pada sisi lain lingkungan terus berubah dengan 

cepat. Sehingga mengingat agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri 

dengan sebaik-baiknya maka daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan yang 

cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada 

daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber 

kekurangannya sendiri seperti pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku. Pendapatan daerah ini diatur pada pasal 285 UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: 

Pasal 285 

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas : 

a.pendapatan asli Daerah meliputi : 

1. Pajak daerah; 

2. retribusi daerah; 

3. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan;dan 

4. lain-lain pendapatan Daerah yang sah 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

Mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah 

maka kepala daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri 

seperti pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundangan yang 

berlaku, peranan PAD sangatlah penting, karena PAD merupakan penerimaan yang 

menyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Sehingga setiap daerah dituntut 

untuk melihat potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan PAD. 
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Begitu juga di Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan Otonomi Daerah 

tergantung pada kemampuan pelaksanaan daerah. Hal ini perlu disadari bahwa 

otonomi daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa 

dukungan publik dan kemampuan pelaksana pemerintah daerah terutama di dalam 

usaha untuk menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalian sumber-

sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui 

pungutan dengan berbagai sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satu 

organisasi yang turut mendukung adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. 

Salah satu penerimaan Negara adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi 

pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa 

pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang 

dibayarkannya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini 

penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi yang 

dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Jasa tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa 

umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.  

Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan 

umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang ditentukan. 

Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut dimaksudkan juga agar tercita 

ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberi kepastian bagi masyarakat 
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dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Dalam penelitian 

ini penulis memfokuskan pada retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan yang ada di Kabupaten Kudus. 

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, antara 

lain mengatur tentang paradigma baru pengelolaan sampah yaitu memandang sampah 

sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, 

misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Selama ini 

sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak 

berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah 

dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan 

penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, pengguaan 

kembali, dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi 

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggung jawab 

dibidang pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan 

pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam penyelenggaraan pengelolaan 

sampah tersebut dibutuhkan biaya yang besar, sehingga guna membantu 

pembiayaannya Pemerintah Daerah melakukan pungutan dalam bentuk retribusi. 

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tertuang dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus nomor  12 tahun 2010. Retribusi ini dipungut sebagai pembayaran 

atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Kudus melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan 
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Hidup (PKPLH) sebagai pelaksana. Pelayanan yang diberikan Dinas PKPLH tertuang 

dalam pasal 3 Perda Kabupaten Kudus nomor 2010 : 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi : 

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara; 

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan skhir sampah. 

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahanakhir sampah; 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. pelayanan kebersihan jalan umum; 

b. taman; 

c. tempat ibadah; 

d. sosial; dan 

e. tempat umum lainnya. 

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sangat 

dibutuhkan melihat seiring bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan 

bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Pola konsumsi masyarakat 

memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, 

seperti sampah kemasan yang sulit diurai oleh alam. Retribusi pelayanan sampah yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membantu dalam 

pembiayaan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Biaya penyediaan 

jasa ini meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal. Struktur dan 

besarnya tarif ditetapkan dalam retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus 
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dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, 

aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan. 

Dari hasil pungutan retribusi pelayanan sampah/kebersihan yang telah ditentukan dari 

pemerintah, diharapkan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat hasil 

yang memuaskan sehingga dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah di 

daerah akan lancar karena tersedianya dana yang berasal dari retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan.  

Kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tentunya di Kabupaten 

Kudus dalam pelaksanaannya dilapangan masih belum berjalan dengan optimal. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pelayanan sampah baru mencapai 60% penduduk yang 

terlayani, prosentase ini masih kurang dari Standar Pelayanan Miimal (SPM) yang 

harusnya mencapai 80% dari jumlah penduduk terlayani. Adapun luas layanan baru 

sekitar 75% dari luas kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan sarana prasarana untuk 

penanganan sampah tersebut seperti TPA, TPS, sarana angkutan dan lain-lainnya 

masih kurang memadai. (RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025) 

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar 

berakibat pula pada bertambahnya volume sampah. Hal ini tidak diimbangi oleh 

jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) oleh pemerintah. Hal ini menyebabnya 

banyaknya tempat pembuangan sampah liar yang menyebabkan berkurangnya 

kenyamanan masyarakat. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap jumlah 

penduduk di Kabupaten Kudus ditampilkan dalam table berikut ini. 
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Tabel 1.1 

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk 

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Jumlah TPS 36 36 36 36 36 

2 Jumlah Daya Tampung TPS 

(Ton) 

- - 182,940 206,152 216,00 

3 Jumlah Penduduk (Jiwa) 752.921 759.249 764.606 764.904 780.051 

4 Rasio Daya Tampung TPS 

terhadap Jumlah Penduduk 

  0,239 0,268 0,277 

Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus 2013-2014 

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap jumlah penduduk tahun 

2010 sampai dengan tahun 2012 meningkat dari 0,239 menjadi 0,277. Meskipun 

jumlah buangan meningkat setiap tahun belum dapat diimbangi kemampuan 

penyediaan peralatan yang diperlukan. Hal tersebut diperparah dengan sikap sebagian 

warga yang tidak mempunyai kepedulian untuk dapat membuang sampah pada 

tempatnya. 

Adapun dalam permasalahan sampah di Kabupaten Kudus ini tidak lagi bisa 

dipandang sebelah mata. Dengan kata lain, masalah ini perlu mendapat perhatian yang 

serius oleh seluruh steakholders dalam masyarakat. Diantaranya aparat pemerintah 

sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Beberapa kali pihak 
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Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan hidup mendapat protes dari 

sejumlah pihak terkait penumpukan sampah di suatu wilayah. Seperti diketahui, 

pengangkutan sampah saat ini dapat dilakukan pada kawasan publik yang sudah masuk 

daerah layanan. Di luar tempat-tempat publik seperti pasar atau tempat-tempat yang 

banyak didatangi warga setiap hari, sejumlah wilayah belum masuk kawasan layanan. 

Apabila warga di satu kawasan menginginkan masuk dalam wilayah layanan, 

dapat mengajukan permohonan. Tidak hanya itu, mereka juga harus memenuhi 

kewajibannya dalam membayar sampah. Pengambilan sampah di daerah layanan 

memang harus dikenakan retribusi. Sebagian memang warga belum memahami hal 

tersebut. Mereka berkeyakinkan semua jenis sampah menjadi kewenangan dan 

kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Padahal, 

untuk dapat menangani buangan sebanyak itu diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana 

dari APBD tersebut melalui proses dan pertanggujawaban yang jelas. Dampak dari 

ketimpangan peningkatan sampah dan pemenuhan alat dapat memicu munculnya 

tempat pembuangan sampah liar. Dikatakan liar, karena tempat tersebut sebenarnya 

tidak termasuk wilayah pengangkutan. Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang 

dilematis, sudah dipasang peringatan membuang sampah, namun sering dilanggar. 

Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat belum mempunyai pola pikir hidup bersih, 

dan belum mempunyai kesadaran sepenuhnya tentang sampah, kemana harus 

membuangnya, apa yang harus dilakukan ketika sampah sudah mulai banyak 

jumlahnya dan lain sebaginya. Bahkan tidak jarang masyarakat memilih membuang 

sampah ke sungai tanpa memperhitungkan lingkungan yang akan terjadi. Selain itu 
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ketersediaan peralatan yang terbatas menyebabkan tingkat pelayanan baru mencapai 

60%. Hal ini berdampak pada banyak  TPS yang tidak terangkut. 

Faktor yang menjadi penyebab permasalahan dalam implementasi Perda 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini , antara lain. Pertama, 

kurangnya kepedulian masyarakat pengguna layanan dalam pembayaran retribusi. 

Seringkali masyarakat masih belum mengetahui dimana daerah yang dikenakan 

retribusi dan daerah yang tidak dikenakan retribusi. Daerah yang tidak dikenakan 

retribusi adalah tempat umum seperti jalan umum, taman , tempat ibadah , dan tempat 

umum lainnya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan ini disebabkan juga 

sosialisasi dari pemerintah yang belum optimal. Kedua, kurangnya sumberdaya yang 

tersedia, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya fasilitas yang ada. 

Sumberdaya manusia disini adalah peran pelaksana kebijakan dalam hal ini 

pemerintah daerah yang belum optimal. Sedangkan sumberdaya fasilitas meliputi : 

truk pengangkut sampah, gerobak sampah, dan jumlah tempat pembuangan sementara. 

Ketiga, Semakin bertambahnya jumlah penduduk tidak imbangi dengan bertambahnya 

tempat pembuangan sementara (TPS) yang disediakan sehingga banyak masyarakat 

membuang sampah diluar tempat yang sudah disediakan. Hal ini tentu dapat 

menghambat pelaksana dalam menjalankan tugasnya , sehingga menyebabkan 

pelayanan belum optimal. 

Masalah-masalah yang muncul inilah yang menjadi penyebab dari tidak 

tercapainya target retribusi. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa besarnya 

tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, 

kemampuan, masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan 
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persampahan/kebersihan. Maka dari itu, diperlukan pengkajian lebih dalam terkait 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dimaksudkan sebagai pengungkap pikiran-pkiran secara 

sistematis dan jelas, mempunyai hakekat darisuatu masalah yang ada, sehingga 

memudahkan dalam memahaminya. Dengan adanya beberapa masalah yang ada, 

aparat pemerintah kabupaten kudus tentunya dituntut untuk menanggulangi 

pelanggaran yang ada dalam implementasi tersebut. Aparat tentunya juga memberikan 

pelayanan persampahan/kebersihan dengan baik, sesuai tugasnya sebagai public 

service. Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2010 di Kabupaten Kudus? 

2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi Perda Nomor 12 

Tahun 2010 di Kabupaten Kudus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji ilmu 

pengetahuan, yaitu dengan menggunakan metode yang disesuaikan. Penelitian yang 

akan dilakukan menghasilkan beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi Perda No. 12 Tahun 2010 di Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui faktor  pendorong dan penghambat implementasi Perda Nomor 

12 Tahun 2010 di Kabupaten Kudus. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai sarana belajar dalam hal implementasi kebijakan yang 

nantinya berguna bagi masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan kesadaran kepada masyarakat yang menggunakan jasa 

persampahan/kebersihan untuk dapat memberikan peran serta tanggung jawab 

dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus. 

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Kudus 

Memberi informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi pengambil 

keputusan, terutama dalam menangani berbagai permasalahan implementasi 

kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus.    

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Administrasi Publik 

John M. Pfifner dan Robert V. Presthus (Syafiie, 2006: 23-24) memberikan definisi 

tentang administrasi publik sebagai berikut : 

1. Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah 

ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik. 
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2. Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha – usaha perorangan dan 

kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama 

meliputi pekerjaan 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. 

Dwight Waldo (Sayfiie, 2006:25) mendefinisikan administrasi publik adalah 

manajemen dan organisasi dari manusia – manusia dan peralatannya guna mencapai 

tujuan pemerintah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa definisi mengenai 

administrasi publik adalah suatu usaha kerjasama baik individu, kelompok maupun 

antar lembaga di lingkungan pemerintahan untuk melaksanakan kebijaksanaan – 

kebijaksanaan pemerintah dengan dilengkapi dengan tenaga – tenaganya, dibiayai, 

digerakkan, dan dipimpin.  

Administrasi publik sebagaimana telah disebutkan definisinya menunjukan 

bahwa administrasi publik itu sendiri erat kaitannya dengan implementasi 

kebijaksanaan pemerintah. Hal tersebut dapat kita lihat pada poin pertama dari definisi 

administrasi publik menurut John M.  Pfifner dan Robert V. Presthus. Selain erat 

dengan implementasi dari kebijaksanaan pemerintah. Administrasi publik juga erat 

dengan manajemen dari segala sumber daya yang ada guna mencapai tujuan 

pemerintah seperti yang tersebut dalam definisi administrasi publik menurut Dwight 

Waldo dan poin kedua dari pendapat dari John M. Pfifner dan Robert V.Presthus 

dimana terdapat adanya koordinasi usaha baik perorangan maupun kelompok untuk 
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mencapai tujuan pemerintah. Secara umum dapat disebutkan bahwa untuk mencapai 

tujuan dari pemerintah terdapat adanya upaya untuk melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dan manajemen untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam 

pencapaian tujuan tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa administrasi publik terdiri dari 

upaya pelaksanaan kebijaksanaan dan  kegiatan manajemen. 

Suatu kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam administrasi publik tentunya 

haruslah mempunyai dasar sebagai landasan dalam penerapan kebijaksanaan tersebut. 

Menurut George J. Gordon (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. Melalui definisi tersebut dapat kita 

pahami bahwa suatu kebijaksanaan pemerintah dilaksanakan setelah terdapat adanya 

peraturan yang dikeluarkan baik itu oleh badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.  

Definisi administrasi publik secara khusus yang membahas tentang 

penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuannya dikemukakan oleh Lembaga 

Administrasi Negara (Ibrahim, 2009:16)  yang mendefinisikan administrasi negara 

sebagai seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintah (negara Indonesia) dengan 

memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta 

segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas 

pemerintah ( Pemerintah RI) seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945). 

  Administrasi publik di Indonesia sesuai dengan pemahaman terhadap definisi 

dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan administrasi publik menurut George. J 
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Gordon dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di 

Indonesia didasarkan pada UUD 1945 sebagai dasar atau landasannya. Oleh karena itu 

segala kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan dilaksanakan haruslah 

berdasarkan pada Undang-Undang atau mempunyai dasar hukum yang jelas. 

1.5.2 Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan bagian yang terpisahkan dalam administrasi publik selain 

manajemen dalam upaya untuk mencapai tujuan. Willy N. Dunn (Syafiie, 2006:106) 

yang berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang 

saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah, seperti 

pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, 

kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. 

Irfan Islamy (2007:20) menyimpulkan bahwa kebijaksanaan negara (public 

policy) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan 

tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.  Kita bisa memahami sesuai dengan 

definisi tersebut bahwa dalam kebijaksanaan negara terdapat suatu proses dikarenakan 

didalamnya terdapat serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah.  

Kebijakan publik dihasilkan dari adanya suatu  proses pemilihan tindakan oleh 

pemerintah untuk menghadapi suatu permasalahan publik yang oleh pemerintah 

dianggap penting untuk mendapatkan perhatian untuk kemudian menentukan tindakan 

yang perlu dilakukan dalam menanggapi permasalahan tersebut. Suatu kebijakan 

publik yang dibuat bukanlah merupakan bagian dari kepentingan kelompok atau 
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pribadi tertentu. Hal tersebut dikarenakan kebijakan publik dibuat didasarkan atas 

kepentingan masyarakat umum (publik). Kebijakan publik itu sendiri terdiri atas 

berbagai tahapan yang berfungsi untuk bisa mengelola dan memastikan bahwa 

kebijakan publik yang dibuat bisa berfungsi dalam pencapaian tujuan sesuai dengan 

lingkup kebijakan tersebut.  

Ruang lingkup kebijakan sangatlah luas mencakup semua bidang kehidupan 

manusia. Selain itu, terdapat berbagai tingkatan kebijakan publik berdasarkan 

hirarkinya dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah 

Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan seterusnya.  

Penelitian ini akan lebih berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang 

dibuat sebagai dasar hukum dalam melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan 

ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini sendiri berlaku lokal di lingkup wilayah 

Kabupaten Kudus dan tentunya berkaitan kebijakan retribusi pelayanan sampah guna 

membantu pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang menjadi 

tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. 

1.5.3 Implementasi Kebijakan 

Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik diimplementasikan. 

Dalam tahap implementasi, isi kebijakan dan akibat-akibatnya mungkin akan 

mengalami modifikasi dan elaborasi bahwa mungkin akan dinegasikan. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010 ; 97) implementasi 
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adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses 

poliktik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih 

bermakna non politik, yaitu administratife. Sedangkan James Anderson dalam 

Kusumanegara (2010 ; 97) menyatakan bahwa implementasi kebijakan / program 

merupakan bagian dari proses administrasi. Proses administrasi sebagaimana 

diistilahkan Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem 

administrasi yan terjadi pada setiap saat. Proses Administrasi mempunyai konsekuensi 

terhadap pelaksanaan, isi dan dampak. 

Dan pendapat lain dari Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2015 ; 65) 

merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu /pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2015: 65) 

menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu progam dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian yang 

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh beberapa ahli tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak 
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hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertangungjawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. 

Melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial 

yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak 

yang terlibat dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan. 

1.5.4 Model Implementasi Kebijakan 

Para ahli mempunyai banyak pemikiran mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi implementasi suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut bisa 

mencapai tujuannya atau terhambat oleh faktor – faktor tersebut sehingga tidak bisa 

mencapai tujuannya secara maksimal atau bahkan mungkin tidak tercapai sama sekali. 

Terdapat beberapa model yang bisa menjelaskan teori –teori yang dikemukakan oleh 

para ahli mengenai implementasi suatu kebijakan publik. Beberapa model 

implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down antara lain ialah : 

1.5.4.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa 

perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat 

kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawar suatu pendekatan 

yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi  dan 

suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja 

(performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pndiriannya bahwa perubahan, 

kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-

prosedur implementasi.  
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Van meter dan Van Horn mengemukakan  bahwa jalan yang menghubungkan 

antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas 

(independent variable) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu ialah : 

1. Standar dan tujuan kebijakan 

2. Sumberdaya kebijakan (uang dan insentif lainnya) 

3. Komunikasi dan aktifitas pelaksanaan antar organisasi 

4. Karakteristik agen pelaksana (ukuran staff, derajat control, hirarkis, vitalitas 

organisasi ) 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi (sumber-sumber ekonomi di dalam yurisdiksi 

implementasi, opini publik, dukungan kelompok kepentingan) 

6. Sikap para pelaksana 

Bagan 1.1 

Model Implementasi Kebijakan van Meter & van Horn 
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Variabel-variabel kebijakan bersangkutpaut dengan tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan 

pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal; sedangkan komunikasi 

antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksananya mencakup antar 

hubungan di dalam lingkungan system politik dan dengan kelompok-kelompok 

sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada 

telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan. 

1.5.4.2 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle 

Menurut Grindle (Subarsono, 2015:94), keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

dipengaruhi oleh adanya dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan 

lingkungan implementasi ( context of implementation ).  

Variabel isi kebijakan (content of policy) mencakup : 

1. Interest affect ( kepentingan – kepentingan yang mempengaruhi ) 

2. Type of benefits (tipe manfaat) 

3. Extent of change envision (derajat perubahan yang diinginkan) 

4. Site of decision making (letak pengambilan keputusan ) 

5. Program implementor (pelaksana program)  

6. Resources comitted (sumber daya yang dilibatkan)  

       Variabel lingkungan implementasi ( context of implementation ) mencakup : 

1. Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan kepentingan dan 

strategi aktor yang terlibat) 

2. Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan penguasa) 
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3. Compliance and responsiveness (kepatuhan dan daya tanggap) 

Gambaran mengenai keterkaitan variabel-variabel dalam model impelementasi 

kebijakan menurut Merilee S. Grindle tersebut dengan implementasi suatu kebijakan 

dapat dkita lihat  dalam suatu bagan seperti yang bisa kita lihat pada bagan berikut ini:   

Bagan 1.2 

Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle 
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1.5.4.3 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan A. Sabatier 

Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan 

publik ialah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. 

Varabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) ktegori besar, 

yaitu : 

1. Mudah tidaknya masalah yang harap dikendalikan; 

2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses 

implementasi; dan 

3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan 

bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut. 
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Bagan 1.3 

Variabel-varabel Proses Implementasi Kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diadaptasi dari Mazmanian dan Sabatier; dalam Solichin Abdul Wahab, 2015, Analisis 

Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta Hal. 82 
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Disini penulis akan memaparkan taksonomi variable yang mempengaruhi 

implementasi retribusi pelayanan sampah kemudian akan ditarik kesimpulan variable-

variabel yang mempengaruhi suatu implementasi. 

Tabel 1.2 

Taksonomi Variabel yang Berpengaruh Terhadap Implementasi 

Van Meter dan Van 
Horn 

Merilee S. Grindle Mazmanian dan A. 
Sabatier 

Variabel Penelitian 

(1) (2) (3) (4) 

1. Standard dan tujuan 

kebijakan 

2. Sumberdaya 

kebijakan 

3. Komunikasi antar 

lembaga pelaksana 

4. Karakteristik agen 

pelaksana 

5. Sikap para pelaksana 

6. Kondisi sosial, 

politik dan ekonomi 

A. Isi Kebijakan 

1. Kepentingan 

kelompok sasaran 

2. Tipe manfaat 

3. Derajat perubahan 

yang diinginkan 

4. Letak pengambilan 

keputusan 

5. Pelaksana program 

6. Sumberdaya yang 

dilibatkan  

B. Lingkungan 

Implementasi 

1. Kekuasaan 

kepentingan dan 

strategi 23isba yang 

terlibat 

2. Karakter lembaga 

penguasa 

3. Kepatuhan dan daya 

tanggap 

A. Karakteristik 

Masalah 

1. Kesulitan teknis 

2. Keragaman 

perilaku kelompok 

sasaran 

3. Prosentase 

kelompok sasaran 

dibanding jumlah 

populasi 

4. Ruang lingkup 
perubahan perilaku 

yang diinginkan 

B. Karakteristik 

Kebijakan 

1. Kejelasan dan 

konsistensi tujuan 

2. Digunakan teori 

klausal yang 

memadai 

3. Ketepatan hierarki 

dalam dan diantara 

lembaga pelaksana 

4. Aturan-aturan 

keputusan dari 

badan pelaksana 

1. Standard dan tujuan 

kebijakan 

2. Sumberdaya 

kebijakan 

3. Komunikasi antar 

lembaga pelaksana 

4. Karakteristik agen 

pelaksana 

5. Sikap para 

pelaksana 

6. Kondisi sosial, 

politik dan ekonomi 



 

24 

  

 

Van Meter dan Van 
Horn 

Merilee S. Grindle Mazmanian dan A. 
Sabatier 

Variabel Penelitian 

(1) (2) (3) (4) 

5. Rekruitmen 

pejabat pelaksana 

6. Akses formal pihak 

luar 

C. Lingkungan 

Kebijakan 

1. Kondisi Sosio-

ekonomi dan 

teknologi 

2. Dukungan Publik 

3. Sikap dan sumber-

sumber yang 

dimiliki kelompok 

pemilih 

4. Komitmen dan 

ketrampilan 
kepemimpinan 

pejabat pelaksana 

 

Untuk mendasari teori implementasi dalam penelitiam ini peneliti 

menggunakan teori Van Meter dan Van Horn karena berdasarkan taksonomi variable 

yang berpengaruh terhadap implementasi retribusi pelayanan sampah maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap implementasi yaitu standard 

dan tujuan kebijakan; sumberdaya kebijakan; komunikasi antar lembaga pelaksana; 

karakteristik agen pelaksana; sikap para pelaksana; serta kondisi sosial, politik dan 

ekonomi. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep model Van Meter dan Van Horn 

dalam melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Perda tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kudus”. Dalam pendangan Van 

Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor yaitu (1) 
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standard dan tujuan kebijakan; (2) sumberdaya kebijakan; (3) komunikasi antar 

lembaga pelaksana; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) sikap para pelaksana; (6) 

kondisi sosial, politik dan ekonomi. 

Hal ini didasarkan karena dalam model implementasi yang  dirumuskan oleh 

Van Meter dan Van Horn menjelaskan adanya kebijakan yang bersifat top-down yaitu 

di pemerintah dari atasan ke bawahan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksana yang ada kaitannya dengan judul bahwa kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah dan dalam pelaksanaannya harus 

berdasarkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada. Maka dalam penelitian ini lebih 

menggunakan pendekatan top-down. Peneliti berusaha mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus yang didasarkan pada model 

implementasi yang telah disebutkan dan juga dengan memperhatikan permasalahan-

permasalahan yang peneliti ketahui pada tahap pencarian data awal. Faktor-faktor 

yang peneliti ambil untuk menjelaskan implementasi retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus didasarkan pada model implementasi 

yang penulis gunakan sebagai acuan yaitu model implementasi Van Meter & Van Horn 

antara lain ialah:  

1. Standar dan tujuan kebijakan 

Standard dan tujuan kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh 

program atau kebijakan, baik terwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau 

panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga 
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diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau 

program yang dijalankan. 

2. Sumberdaya kebijakan  

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tergantung dari kemampuan dalam 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dalam hal ini bisa terdiri atas 

sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya waktu dan sumber daya lain 

tergantung dari kebijakan yang diimplementasikan. Sumber daya manusia merupakan 

yang terpenting dalam implementasi suatu kebijakan. Hal ini karena sumber daya 

manusia merupakan pelaksana dari kebijakan yang diimplementasikan. 

3. Komunikasi antar lembaga pelaksana 

Komunikasi berkaitan dengan penyampaiaan pesan antar organisasi sehingga 

organisasi yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan mempunyai kesamaan 

pemahaman dan interpretasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan terutama 

berkaitan dengan ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut. Semakin 

baik komunikasi dan koordinasi di antara pihak-pihak yang telibat maka semakin baik 

pelaksanaan suatu kebijakan dan tentunya meminimalkan terjadinya kesalahan dalam 

pelaksanaan kebijakan. 

4. Karakteristik agen pelaksana  

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi 

implementasi suatu program atau kebijakan. 
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5. Sikap para pelaksana 

Suharno (2013:177) mengungkapkan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana dalam 

hal ini mencakup tiga hal penting yaitu: 

a) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi  

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan 

b) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan  

c) Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki 

implementor  

6. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi  

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan 

mendukungan bagi implementasi kebijakan; karakter para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan 

apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 

1.6 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2010 

Salah satu penerimaan Negara adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada 

umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar 

retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarkannya. 

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi 

hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di 

Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No 66 
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tahun 2001 menjelaskan bahwa, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa 

tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan 

perizinan tertentu.  

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah tertuang dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Kudus nomor  12 tahun 2010. Retribusi ini dipungut sebagai 

pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang mengunakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan , terkecuali orang  pribadi 

atau badan yang menghasilkan sampah beracun. Sedangkan objek retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan meliputi : 

1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan 

sementara 

2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke 

lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah 

3. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.   

 Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya 

penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas 

pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan. Biaya penyediaan jasa ini 

meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.  
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Dalam proses kebijakan, tahap implementasi merupakan tahap yang terpenting 

karena suatu kebijakan tidak aka nada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh 

karena itu syarat pelaksanaan kebijakan perlu dipenuhi agar tujuan kebijakan dapat 

tercapai. Dalam hal ini, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang diprsamakan. SKRD adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang 

dipersamakan antara lain, kupon dan kartu langganan. Apabila wajib retribusi tidak 

membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi 

Daerah (STRD). STRD merupakan surat surat untuk melakukan tagihan retribusi dan 

atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan 

pemungutan retribusi daerah ditetapkan olh kepala daerah. Demikian pula kebijakan 

pemerintah daerah tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan perlu 

dilaksananakan dengan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, agar retribusi sesuai 

harapan bahkan dapat melebihi sesuai dengan perkembangan potensinya. 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2010 Tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 1 ayat (10) yang dimaksud 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah retribusi yang dikenakan terhadap 

pelayanan persampahan/kebersihan. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 

Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal Pasal 4 

menyatakan bahwa subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan/kebersihan, kecuali 
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orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah yang mengandung bahan 

berbahaya dan beracun. 

Perda ini mengatur mengenai besarnya tarif pungutan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2010. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan 

tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk 

menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif tersebut akan ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

Tahap implementasi merupakan tahap yang terpenting karena suatu kebijakan 

tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Implementasi dipandang 

sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Sehingga implementasi 

peraturan daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan 

dalam hal ini kebijakan peraturan daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2010 agar 

sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. 

Kebijakan retribusi persampahan/kebersihan dilaksanakan untuk membantu 

pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pengelolaan sampah sebagai pembayaran 

atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus  

meliputi, pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan penyediaan 

lokasi pembuangan akhir sampah. Hasil pungutan retribusi tersebut diharapkan 
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pelayanan persampahan/kebersihan dapat berjalan dengan maksimal sehingga tercipta 

lingkungan yang bersih dan sehat. Keberhasilan  implementasi kebijakan tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu standard dan sasaran kebijakan; komunikasi 

antar lembaga pelaksana; sumberdaya; karakteristik agen pelaksana dalam 

implementasi dilapangan kebijakan retribusi sampah dipengaruhi beberapa variabel; 

kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi; serta sikap pelaksana yang memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lain. 

Standar dan tujuan dalam kebijakan retribusi sampah ini adalah apa yang 

hendak dicapai oleh kebijakan retribusi sampah ini, baik terwujud atau tidak, jangka 

pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan retribusi sampah 

harus dapat dilihat secara spesifik sehingga nanti dapat diketahui keberhasilan atau 

kegagalan dari kebijakan ini. 

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian pesan antar organisasi sehingga 

organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan retribusi sampah ini 

mempunyai kesamaan pemehaman dan interprestasi terhadap kebijakan yang akan 

dilaksanakan terutama berkaitan dengan ukuran dan tujuan dari implementasi retribusi 

sampah. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat 

maka semakin baik pelaksanaan kebijakan ini dan tentunya meminimalkan terjadinya 

kesalahan dalam pelaksanaan retribusi sampah. 

Keberhasilan implementasi kebijakan retribusi sampah ini juga tergantung dari 

kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dalam hal 
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ini bias terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya dana atau finansial,  dan 

infastruktur atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi sampah. 

Karakteristik agen pelaksana juga berpengaruh dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan retribusi sampah, mencakup struktur birokrasi, norma-norma, 

dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. 

Kondisi Lingkungan mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan retribusi sampah ; sejauh mana 

kelompok-kelompok kepentingan mendukung; karakter para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan 

apakah elit politik mendukung kebijakan retribusi sampah ini. 

Disposisi atau sikap pelaksana juga berpengaruh dalam keberhasilan 

implementasi meliputi respon pelaksana terhadap kebijakan ini, yang akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; kognisi atau 

pemahamannya terhadap kebijakan; dan preferansi nilai yang dimiliki pelaksana. 

Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas semuanya saling bersinergi dalam 

mencapai tujuan dan satu faktor akan sangat mempengaruhi faktor yang lain, dimana 

faktor-faktor tersebut mempengaruhi secara langsung terhadap implementasi perda 

Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2010 tentang retribusi persampahan/kebersihan. 
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1.7 Operasionalisasi Konsep 

1.7.1 Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 

Kabupaten Kudus 

Implementasi Kebijakan merupakan suatu tindakan atau kegiatan pemerintah melalui 

sebuah keputusan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan didalamnya 

terdapat dampak atau akibat. Gejala yang diamati pada penelitian tentang 

implementasi kebijakan retribusi sampah ini antara lain ialah : 

1.  Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

a. Pelaksana dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

b. Cara pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan  

2. Wilayah pelayanan dan petugas 

a. Cakupan wilayah yang termasuk dalam pelayanan persampahan/kebersihan 

b. Penunjukan petugas dalam pelayanan persampahan/kebersihan 

3. Hak dan Kewajiban Pengguna layanan 

a. Hak – hak yang dimiliki sebagai pengguna layanan persampahan/kebersihan 

b. Kewajiban yang dimiliki sebagai penguna layanan persampahan/kebersihan 

4. Retribusi persampahan/kebersihan 

a. Cara petugas dalam pemungutan retribusi  persampahan/kebersihan 
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b. Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan terkait retribusi 

persampahan/kebersihan 

1.7.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kudus 

Peneliti menggunakan beberapa faktor yang nantinya peneliti gunakan untuk  

membahas implementasi kebijakan yang diteliti. Faktor-faktor tersebut terdiri atas 

standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan sikap para pelaksana. 

Faktor-faktor tersebut perlu dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator untuk 

mempermudah peneliti untuk menangkap fenomena yang ada di lapangan. Indikator-

indikator tersebut dapat dirinci menjadi : 

1. Standar dan tujuan kebijakan 

a. Standar minimal yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan 

b. Target yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan retribusi 

persampahan/kebersihan 

2. Sumber daya kebijakan 

a. Ketersediaan sumberdaya finansial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan 

retribusi persampahan/kebersihan 

b. Kecukupan jumlah dan kualitas sumbersaya manusia sebagai pelaksana 

kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 
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c. Ketersediaan infrastruktur atau fasilitas pendukung kebijakan retribusi 

persampahan/kebersihan 

3. Komunikasi antar lembaga pelaksana 

a. Koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan 

b. Kejelasan informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan 

c. Konsistensi informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan 

d. Keseragaman informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan 

4. Sikap para pelaksana 

a. Respon pelaksana terhadap kebijakan  

b. Pemahaman pelaksana tentang isi kebijakan 

5. Karakteristik agen pelaksana 

a. Struktur birokrasi 

b. Pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi 

6. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

a. Dukungan kelompok-kelompok kepentingan  

b. Dukungan elit politik 

c. Sumberdaya ekonomi lingkungan 

d. Komitmen pelaksana kebijakan 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakuan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metode penelitian dimaksudkan 

untuk mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Menurut Sugiyono 

(2014 :3), hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah. 

Penelitan kualitatif bersifat deskripif ini didalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi 

yang sekarang terjadi. Dengan demikian, data yang terkumpul berbentuk kata-kata, 

gambar, bukan angka-angka. Apabila terdapat angka-angka, sifatnya hanya sebagai 

pelengkap data. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran 

secara rinci mengenai keadaan objek atau subyek yang diamati. Data yang diperoleh 

meliputi transkrip interview (wawancara), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan 

lain lain. Penelitian dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu : 

1. Penelitian eksploratif, yaitu langkah pertama dalam penelitian yang mendalam, 

masih bersifat terbuka, masih mencari-cari, dan belum mempunyai hipotesis. 

2. Penelitian eksplanatori, yaitu menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

3. Penelitian deskiptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui terjadinya 

suatu aspek fenomena sosial tertentu dan mendiskripsikan fenomena sosial 

tertentu. 
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1.8.1 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskripif ini dimaksudkan untuk menggambarkan latar dan 

interaksi yang kompleks dari partisipan serta variabel-variabel menurut pandangan dan 

definisi partisipan dan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Penelitian ini 

didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan 

menginterpretasikan kondisi sekarang. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 

variabel, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 

saat penelitian dilakukan. 

Penelitian implementasi Perda No. 12 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan 

persampahan di Kabupaten Kudus peneliti menggunakan metode kualitatif karena : 

 Keinginan peneliti untuk mengamati realitas yang terjadi dilapangan 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menggali secara 

mendalam fakor-faktor apa yang berpengaruh terhadap implemenasi kebijakan 

retribusi sampah di Kabupaten Kudus. Maka dari itu perlu untuk menggunakan 

metode penelitian yang memilki perspektif memberikan penekanan terhadap 

pandangan subyek terhadap apa-apa saja yang terjadi didalamnya. 

Peneliti ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian deskritif 

mempunyai dua tujuan yaitu : 

 Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu 
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 Mendeskripsikan secara terpernci terhadap suatu permasalahan yang terjadi 

dilapangan. 

1.8.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti 

adalah implementasi kebijakan pemerintah terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2010 tentang retribusi pelayanan persampahan. Untuk mengetahui realita yang terjadi 

dilapangan terkait implementasi regulasi tersebut. Melihat apakah reglusi ini sudah 

berjalan dengan baik. Dan sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam implementasi perda retribusi pelayanan sampah. 

 Lokus dari penelitian ini adalah Kabupaten Kudus. Alasan penulis memilih 

lokasi di Kabupaten Kudus adalah karena mempunyai alasan subyektif dan obyektif. 

Alasan subyektif salah satunya ialah tentang aksesbilitas, dimana lokasi penelitian 

mudah dijangkau bagi peneliti. Alasan obyektif adalah didasarkan pada kenyataan 

dilapangan dimana cakupan pelayanan yang diberikan masih belum optimal. 

1.8.3 Subjek Penelitian 

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan 

kondisi latar penelitian, dalam penelitian kualitatif informan atau sample tidak dapat 

ditetapkan secara mutlak. Tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka teknik 

pengambilan data yang dipilih adalah tipe non-probabling dengan teknik purposive 

sampling. Sugiyono (2014: 218-219) menjelaskan nonprobability sampling dengan 

teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sample dengan 

pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, 
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metode yang tidak didasarkan pada mekanisme yang random dalam pemilihan sampel 

penelitian. Pada Non Probability Sampling ini informan dipilih karena pertimbangan-

pertimbangan tidak acak, seperti kesesuaian informan dengan kriteria-kriteria yang 

dirumuskan peneliti. Sehingga informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

informan yang dapat dipercaya, memliki pengetahuan dan wawasan yang luas 

mengenai kebijakan reribusi pelayanan sampah. Penulis memiliki pertimbangan untuk 

memilih informan yang akan dimintai keterangan untuk penelitian di lapangan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Informan mengetahui dengan jelas kebijakan retribusi pelayanan sampah. 

2. Informan memiliki pengalaman terkait kebijakan retribusi pelayanan sampah. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis memilih informan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Lingkungan Hidup 

2. Koordinator Lapangan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan 

Hidup 

3. Petugas Pelaksana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  di Kabupaten Kudus. 

1.8.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian atau alat penelitian disini menjadi segalanya dari keseluruhan 

proses penelitian. Sebagai alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan 

data, digunakan buku catatan, alat perekam, dan kamera untuk merekam gambar-
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gambar selama proses penelitian. Kedudukan penulis dalam penelitian kualitatif 

sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penafsiran data, dan pada akhirnya 

menjadi pelopor hasil penelitian. 

1.8.5 Sumber Data 

Apabila dilihat dari sumbernya data kualiatif dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan 

yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Data dapat direkam atau dicatat oleh 

peneliti. Data Primer juga bisa dikatakan sebagai data yang diperoleh langsung dari 

lapangan atau responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan seperti 

dokumen-dokumen, koran, publikasi instansi, dll. Beberapa data yang termasuk data 

sekunder dalam kategori ini antara lain : 

 Data bentuk teks  : dokumen, pengmuman, surat-surat 

 Data bentuk gambar : foto, billoard 

Penulisan menggunakan kedua jenis data tersebut dengan cara melakukan 

wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan penulis juga 

melakukan studi kepustakaan dari dokumen-dokumen baik dari website instansi dan 

juga literature yang berhubungan dengan kebijakan retribusi sampah. 
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1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu 

penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting  

dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam 

rangka analisis penelitian. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang 

sistematik dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu 

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan studi kepustakaan. 

a. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui 

pengamatan langsung pada lokasi penelitian Dalam hal ini lokasi Dinas 

Perumahan , Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatanan pencatatan 

langsung terhadap obyek penelitian. Pengamatan langsung ini dapat berupa 

pengamatan fenomena-fenomena yang sedang berlangsung pada implementasi 

Perda. 

b. Wawancara, wawancara ini dimaksudkan untuk menyerap informasi mengenai 

persepsi, pandangan, pola piker, pendapat/interprestasi masalah penelitian. 

Pengumpulan data menggunakan  teknik wawancara memerlukan suatu 

instrumen, yaitu interview guide (pedoman wawacara) yang dibuat sebelum 

peneliti terjun ke lapangan. Hal ini untuk mengantisipasi apabila narasumber 

kurang aktif di dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Wawancara dilakukan terutama dengan narasumber atau key informan yang 

terkait dengan masalah penelitian yaitu tingkat manajemen puncak. Dinas 
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Perumahan , Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus 

sebagai dinas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi 

bagi para pengguna layanan persampahan di Kabupaten Kudus. 

c. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen aktual yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-

undangan. 

d. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dari buku-buku, internet, 

majalah, tulisan-tulisan serta referensi lain yang relevan dengan tujuan penelitian. 

1.8.7 Analisis dan Pengolahan Data 

Analisis data merupakan proses pengolahan data ke suatu bentuk yang lebih mudah 

dimengerti dan dipahami. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

sehingga semua informasi yang diperoleh baik itu tertulis maupun tidak tertulis, diteliti 

dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data ini terdiri dari : 

a. Reduksi data 

Diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil 

penelitian di lapangan, yaitu dengan cara menilai hal pokok yang sesuai dengan focus 

penelitian terkait masalah implementasi kebijakan. Data-data yang telah direduksi ini 

memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah 

peneliti jika itu diperlukan. 
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b. Penyajian data 

Kumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman menyatakan (1984), 

“the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been 

narrative text” (Sugiyono, 2014 ; 249). Adapun dalam penelitian ini lebih 

menekankan pada bentuk penyajian yang bersifat deskriptif. 

c. Conclusion Drawing/verification 

Berdasarkan data-data yang diperoleh, peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari 

kesimpulan yang kabur menjadi jelas, karena data yang diperoleh semakin banyak 

dan mendukung. Penarikan kesimpulan hal tergantung pada besarnya kumpulan 

mengenai data tersebut. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Koding 

Pemberian kode secara konsisten untuk fenomena yang sama pada waktu 

menganalisis interview atau catatan lapangan. Koding ini memudahkan peneliti dalam 

beberapa hal sebagai berikut : 

 Memudahkan identifikasi fenomena 

 Memudahkan penghitungan frekuensi kemunculan fenomena 

 Frekuensi kode menunjukan kecenderungan temuan 

 Membantu penyusunan kategori 
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b. Kategorisasi 

Kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategori tidak lain salah satu tumpukan 

yang disusun atas dasar pikiran, intuisi pendapat, atau kriteria tertentu. 

c. Penafsiran data 

Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah salah satu diantara tiga tujuan 

berikut, yaitu deskripsi semata-mata, diskripsi analitik, atau teori substantif. 

Penafsiran data dalam penelitian ini memiliki tujuan akhir yaitu untuk memperoleh 

teori subtantif atau teori baru yang mungkin akan diperoleh melaui pengumpulan data 

di lapangan. 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah : 

1. Pencatatan yaitu data yang diproses, diambil yang relevan dengan penelitian, dan 

dicatat agar mudah diingat dalam penulisan laporan. 

2. Editing yaitu meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga 

kesalahan dapat dihindari. Hal ini untuk mendapatkan kesempurnaan dari 

kevalidan data. 

1.8.8 Kualitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. 

Penelitian kualitatif menggunakan validitas dan reabilitas. Temuan atau data 

dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran penelitian 

Kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, 
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dibentuk dalam diri sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar 

belakangnya. 

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan 

teknik pemeriksaan triangulasi dimana Triangulasi merupakan cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konnteks 

suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari 

berbagai pandangan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang lazim digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini 

dapat me-recheck hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai 

sumber, metode, atau teori dengan dapat dilakukan dengan jalan: 

1. Menggunakan berbagai macam variasi pertanyaan 

2. Mengecek dengan berbagai sumber data 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan. 

 

 

 


