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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan disajikan data primer dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti di lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui metode wawancara dan 

observasi langsung di lapangan berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 

Kabupaten Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kudus serta mengetahui faktor pendorong dan 

faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kudus. 

3.1 Deskripsi Informan Penelitian 

Dalam pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Kudus 

berlandaskan pada regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Aktor-aktor yang 

terlibat dalam pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan yaitu ; 

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. 
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3.2 Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 

Kabupaten Kudus 

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan 

kebijakan pemerintah daerah Kubupaten Kudus dalam melaksanakan otonomi daerah 

sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. Salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah 

adalah pengelolaan pendapatan asli daerah. Kebijakan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan ini merupakan dasar pemerintah daerah Kabupaten Kudus 

untuk mengelola pendapatan asli daerah serta memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terkait pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan 

kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini menunjuk Dinas 

Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup sebagai pelaksana lapangan. 

Penyajian data pada topik implementasi Kebijakan ini peneliti akan 

mendeskripsikan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait implementasi kebijakan 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus. Pembahasan ini 

akan berisi beberapa aspek dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus. 

3.2.1 Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan 

persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus memberikan wewenang dan 

tanggungjawab kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan 
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hidup (PKPLH) sebagai pelaksana. Guna melaksanakan wewenang dan 

tanggungjawab tersebut Dinas PKPLH tersebut memiliki petugas disetiap Tempat 

Penampungan Sementara (TPS),  petugas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta 

Korordinator yang mengawasi implementasi dilapangan. Hasil wawancara peneliti 

menjelaskan cara pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus. Berikut merupakan beberapa kutipan 

hasil wawancara yang penulis lakukan: 

“Pelayanan dari kita (Dinas) yaitu dengan menyediakan beberapa tempat 

penampungan sementara (TPS) , nanti langsung dilakukan pelayanan kepada 

masyarakat langsung kerumah-rumah, namun itu masih dalam kawasan 

perkotaan. Sejauh ini cakupan pelayanan kami baru sampai di kawasan 

perkotaan. Untuk pelaksana sendiri ada dari  Dinas (PNS) ,  PHD dan 

Outsourching yang punya layanan wilayah masing-masing dan untuk 

pengangkutannya juga begitu. Dan disamping itu juga ada yang dikelola oleh 

desa, tetapi tidak banyak, beberapa ada yang diberi bantuan armada dari 

dinas.kemudian pengelolaannya dilakukan oleh desa sendiri. Untuk pihak 

swasta sejauh ini belum ada , yang ada cuma dari desa yaitu swadaya 

masyarakat. Ada yang sudah bisa mengolah sendiri dan untuk 

pengangkutannya dari kita (Dinas)” (Wawancara Kabid PP & limbah B3  

Dinas PKPLH, Senin 12 Februari 2018). 

Hal serupa juga diterangkan oleh pihak Koordinator Lapangan Dinas PKPLH, 

berikut kutipan wawancaranya : 

“Untuk Pelayanan sampah berupa pengambilan sampah dari petugas dari 

rumah-rumah, instansi, toko dsb, kemudian dibawa ke tempat penampungan 

sementara (TPS) terdekat yang selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan 

akhir (TPA) menggunakan armada truk. Untuk petugas pelayanan sampah 

sendiri ada yang statusnya PNS, ada yang masih PHD dan sebagian ada yang 

dari outsourshing. Untuk outsourshing itu dilakukan pihak ketiga ,  jadi 

anggaran dari daerah dipihak ketiga kan , sebagian untuk penyapuan jalan da 

nada untuk tenaga pengangkut sampah. Untuk wilayahnya sendiri tiap desa di 

kecamatan kota ada. Sejauh ini hanya diwilayah kecamatan kota saja. Untuk 

desa diluar itu ada beberapa yang dikelola oleh desa, namun hanya beberapa.” 

(wawancara hari senin, 19 Februari 2018) 
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Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 

“ untuk pengelolaan sampah kita mengambil sampah dari rumah tangga lalu 

kita bawa ke sini (TPS) , disini kita pilah mana yang bisa di olah, mana yang 

tidak bisa diolah. Lalu sampah yang tidak bisa diolah kita bawa ke TPA 

menggunakan truk.” (Wawancara hari Senin 12 Februari 2018) 

Petugas TPS lain juga mengatakan hal serupa mengenai pengelolaan retribusi 

persampahan/kabupaten kudus. Berikut wawancara dengan petugas TPS Getas 

Pejaten: 

“ Untuk pelayanan sampah , berupa pengambilan sampah oleh petugas dari dari 

rumah- rumah warga dibawa ke TPS dan dari sini dibawa ke TPA untuk 

diproses akhir.” (Wawancara hari Senin 19 Februari 2018) 

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolan retribusi 

persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas  Perumahan, Kawasan Pemukiman 

dan Lingkungan hidup (PKPLH) namun ada beberapa wilayah yang dikelola secara 

swadaya oleh Desa. Pelayanan yang dilakukan meliputi pengambilan sampah dari 

masyarakat ke tempat penampungan sementara (TPS). Di TPS tersebut sampah 

kemudian dipilah dan dibedakan antara sampah yang bisa diolah kembali dengan 

sampah yang tidak bisa diolah. Kemudian sampah yang tidak bisa diolah dibawa ke 

tempat pembuangan akhir (TPA) untuk dimusnahkan. Petugas yang ditugaskan untuk 

pengambilan sampah sendiri ada petugas dari Dinas PKPLH dan ada dari desa sendiri.  

3.2.2 Wilayah Pelayanan dan Petugas 

Implementasi retribusi pelayanan sampah ini tentunya berkaitan dengan cakupan 

wilayah yang menjadi target kebijakan. Seberapa luas cakupan yang dapat dijangkau 

oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus serta bagaimana penempatan petugas di 
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lapangan sehingga tujuan kebijakan ini dapat tercapai. Untuk mengetahui hal tersebut 

penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber . Berikut kutipan 

wawancaranya : 

“Untuk pelayanan dari kita (Dinas PKPLH) sejauh ini baru diwilayah 

perkotaan saja. Untuk petugasnya ada dari dinas sendiri yang ditempatkan di 

tiap TPS yang ada dan sebagian ada yang dikelola oleh desa, tetapi tidak 

banyak ya. Untuk yang beberapa desa itu kita memberi bantuan armada, 

kemudian untuk petugasnya ditunjuk oleh desa sendiri. Untuk pihak swasta , 

sejauh ini belum ada. ” (Wawancara Kabid PP & limbah B3  Dinas PKPLH, 

Senin 12 Februari 2018). 

Hal serupa juga diterangkan oleh pihak Koordinator Lapangan Dinas PKPLH, 

berikut kutipan wawancaranya : 

“Untuk wilayah pelayanan mencakup beberapa kelurahan, mencakup 

kelurahan yang ada di kecamatan kota. Namun ada beberapa kelurahan yang 

dilayani lebih dari satu TPS, karena mungkin dirasa lebih dekat dengan daerah 

tersebut dan tiap kelurahan ada petugasnya sendiri-sendiri. Untuk petugasnya 

ada yang statusnya PNS, PHD dan outsourshing. Untuk outsourshing sendiri 

anggaran dari daerah, itu dibedakan untuk petugas penyapu jalan dan petugas 

pengangkut sampah. Untuk pengelolaan sampah selain dari dinas, itu ada dari 

desa, petugas dari desa dan digaji oleh desa. Namun untuk retribusinya 

sebagian masuk kas desa dan sebagian masuk kas daerah .” (wawancara hari 

senin, 19 Februari 2018) 

Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 

“Untuk TPST rendeng mencakup semua kelurahan yang ada di Kecamatan 

Kota. Untuk kecamatann lain nanti ada bagiannya sendiri-sendiri. Kita cuma 

mencakup wilayah kecamatan Kota”. (wawancara hari Senin 12 Februari 2018) 

 

Petugas TPS lain juga mengatakan hal serupa mengenai cakupan wilayah 

dalam pelaksanaan kebijakan retribusi sampah. Berikut wawancara dengan petugas 

TPS Getas Pejaten: 

“Untuk cakupan wilayah disini mencakup beberapa desa seperti desa Getas, 

desa Ploso, desa Loram, desa Jetak Kembang, dan desa Sunggingan. Untuk 
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daerah diluar itu diambil oleh desa. Petugas pengambil sampah sendiri ditunjuk 

dari dinas. ” (wawancara hari senin, 19 Februari 2018) 

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa luas wilayah pelayanan dalam 

kebijakan retribusi sampah ini baru mencakup di wilayah perkotaan. Pelayanan di luar 

wilayah tersebut ada beberapa di kelola oleh desa yang bersifat swakarsa masyarakat 

dengan bantuan armada oleh Dinas. Dinas PKPLH menempatkan petugas di tiap TPS 

yang ada untuk kemudian melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

3.2.3 Hak dan Kewajiban Pengguna Layanan 

Masyarakat sebagai pengguna layanan sampah ini tentu memiliki hak dan kewajiban 

yang harus dilakukan sehingga kebijakan ini dapat berjalan sesuai tujuan yang 

diharapkan. Hak dan kewajiban masyarakat pengguna layanan di jelaskan dalam Perda 

Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah , berikut hak-hak 

yang dimiliki masyarakat pengguna layanan : 

a. mendapat pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan 

lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi 

tanggungjawab untuk itu; 

b. berpartisi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan 

di bidang pengelolaan sampah; 

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai 

penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan 

TPA sampah dan 
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e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara 

baik dan berwawasan lingkungan. 

Masyarakat pengguna layanan sampah ini juga memiliki kewajiban untuk 

mengelola sampah rumah tangga yaitu dengan mengurangi, memilah dan menangani 

sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle); mengetahui dan memahami 

jenis-jenis sampah ketegori B3 (Bahan Berbahaya Beracun); serta menyediakan 

tempat sampah dengan jenis sampah. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

narasumber untuk mengetahui pendapat tentang hak dan kewajiban pengguna layanan 

retribusi sampah. Pihak Dinas PKPLH kabupaten kudus memberikan penjelasan 

sebagai berikut : 

“ untuk hak pengguna layanan sendiri , seperti pengangkutan sampah dari 

rumah-rumah nanti diambil oleh pertugas di tampung di TPS terdekat, nanti 

setelah itu dibawa dengan Truk ke TPA”. Sedangkan kewajiban pengguna 

sendiri adalah dengan membayar iuran retribusi. Untuk besarannya tercantum 

dalam perda . (Wawancara Kabid PP & limbah B3  Dinas PKPLH, Senin 12 

Februari 2018) 

Hal serupa juga diterangkan oleh pihak Koordinator Lapangan Dinas PKPLH, 

berikut kutipan wawancaranya : 

“ karena masyarakat membutuhkan pelayanan jadi masyarakat wajib 

membayar iuran yang telah ditetapkan dalam perda. Jadi masyarakat 

mempunyai hak untuk diberikan pelayanan pengangkutan sampah namun 

masyarakat juga berkewajiban membayar iuran yang telah ditetapkan. 

Semestinya pengguna layanan harus memilah , mana sampah yang organic atau 

anorganik ,memilah  mana sampah yang dapat dijual dan mana yang tidak. 

Namun untuk saat ini masih sebagian kecil masyarakat yang mau memilah 

sampah sendiri. ” (wawancara hari senin, 19 Februari 2018) 

Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 
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“Untuk hak dan kewajiban, masyarakat tentu mempunyai hak mendapatkan 

pelayanan pengambilan sampah oleh petugas dari rumah-rumah di bawa ke 

TPS terdekat untuk didaerah sini yang paling dekat yaitu di TPS Rendeng. Di 

TPS ini kemudian sampah dari masyarakat tadi dipilah , sampah yang bisa 

didaur ulang dipisahkan untuk dijual dan sampah yang tidak bisa diolah 

langsung dibawa ke TPA dengan truk sampah. Untuk kewajiban masyarakat 

karena sudah mendapat pelayanan , masyarakat di minta iuran kebersihan yang 

besarnya sudah diatur dalam perda. Sebenarnya sampah dari masyarakat sudah 

harus dipilah dulu sebelum diangkut petugas , namun kebanyakan masyarakat 

masih belum sadar. Dan juga masih banyak adanya sampah liar, untuk 

kesadaran masyarakat sedikit kurang. ” (wawancara hari Senin 12 Februari 

2018) 

Petugas TPS lain juga mengatakan hal serupa mengenai hak dan kewajiban 

pengguna layanan retribusi sampah. Berikut wawancara dengan petugas TPS Getas 

Pejaten: 

“Warga disini berhak untuk mendapat pelayanan yaitu pengambilan sampah 

dari rumah-rumah oleh petugas kami yang kemudian diangkut ke TPS, dan dari 

TPS nanti dilakukan pemilahan sampah , setelah itu di angkut ke TPA. Sebagai 

balas jasa tersebut masyarakat berkewajiban membayar iuran kepada petugas 

tiap bulannya, yang nanti disetorkan ke bendahara Dinas, dan dari Dinas 

kemudian disetorkan ke Pemda. Selain itu masyarakat juga wajib menyediakan 

tempat sampah di tiap rumah, sebenarnya dalam aturannya harus dipisahkan 

antara sampah organic dan sampan anorganic sehingga dapat memudahkan 

petugas. Namun untuk pemisahan sampah itu masih belum bisa berjalan ”. 

(wawancara hari senin, 19 Februari 2018) 

Kesimpulan yang dapat di ambil peneliti dari wawancara tersebut berkaitan 

dengan hak dan kewajiban pengguna layanan retribusi sampah yaitu masyarakat 

mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan 

berwawasan lingkungan oleh Pemerintah Daerah yang kemudian menunjuk Dinas 

PKPLH sebagai pelaksana. Sebelum petugas mengambil sampah dari rumah-rumah, 

sebenarnya masyarakat mempunyai kewajiban untuk memilah antara sampah organic 

dan anorganic , namun hal ini belum bisa berjalan di karenakan masih kurangnya 

kesadaran masyarakat.  
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3.2.4 Retribusi Persampahan/Kebersihan 

Retribusi merupakan salah satu penerimaan asli daerah yang berhubungan dengan 

kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan 

secara langsung dari retribusi yang dibayarkan. Retribusi sampah dipungut oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai pembayaran atas pelayanan pengelolaan 

sampah yang diberikan.  Wawancara yang peneliti lakukan terkait proses pemungutan 

retribusi sampah serta kendala-kendala yang ada dilapangan terkait retribusi sampah, 

berikut penjelasan Kabid Persampahan  Dinas PKPLH dinas PKPLH:  

“Untuk penarikan retribusi , masyarakat bisa membayar langsung ke petugas 

lapangan melalui karcis nanti langsung disetorkan ke bendahara penerimaan 

daerah. Kebanyakan semua tertib dalam membayar, Masalah yang ditemukan 

dilapangan seperti, ketika  di wilayah perumahan petugas tidak bertemu dengan 

yang bersangkutan, untuk program ini kan terkait batas waktu penyetoran.” 

(Wawancara hari senin 12 Februari 2018) 

Hal serupa juga diterangkan oleh pihak Koordinator Lapangan Dinas PKPLH, 

berikut kutipan wawancaranya : 

“Untuk penarikan retribusi kita pakai karcis , untuk rumah tangga kecil itu Rp. 

3000,- , rumah tangga sedang itu Rp 5000,- ,dan rumah tangga besar itu Rp. 

8.000,- . Untuk penarikan retribusi dilakukan langsung oleh petugas pengambil 

sampah  dan nanti disetorkan ke bendahara penerimaan di Dinas lalu bendahara 

penerimaan dinas menyetorkan ke kas daerah. Dan saya rasa sebagian besar 

masyarakat sudah tertib dalam membayar. Mungkin ada beberapa saja yang 

harusnya membayar RP 8.000,- namun Cuma membayar Rp. 5000,-, itu pun 

Cuma sebagian kecil saja dan terkadang ada juga yang membayar lebih. Dan 

terkadang ada juga masyarakat yang tidak mau berlangganan, namun 

pengennya dilayani, dan itu menyebabkan sampah di buang di pinggir jalan.”( 

wawancara hari senin, 19 Februari 2018) 

Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 

“ Untuk retribusi , penarikan kita menggunakan karcis. Jadi warga bisa 

membayar langsung kepada petugas yang ada dilapangan”. Untuk kendalanya 
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mungkin keterbatasan waktu, terkadang jika sampah dari masyarakat itu 

banyak untuk mengangkutnya butuh waktu lebih dari sehari. Selain itu 

kesadaran masyarakat masih kurang , terkadang ada yang tidak mau bayar serta 

masih banyak juga sampah liar”.( wawancara hari Senin 12 Februari 2018) 

Petugas TPS lain juga mengatakan hal serupa mengenai hak dan kewajiban 

pengguna layanan retribusi sampah. Berikut wawancara dengan petugas TPS Getas 

Pejaten: 

“Untuk penarikan retribusi dilakukan oleh petugas dan kemudiam disetorkan 

kesini. Nanti disini di setorkan kembali ke dinas. Untuk kendala terkait 

retribusi sejauh ini belum ada ya mas, masyarakat tertib dalam membayar.” 

(wawancara hari senin, 19 Februari 2018) 

Kesimpulan yang bisa peneliti ambil dari hasil wawancara berkaitan dengan 

proses pemungutan retribusi sampah adalah pemungutan retribusi sampah ini dipungut 

oleh petugas sebagai pembayaran atas pelayanan pengelolaan yang diberikan. 

Retribusi dibayarkan tiap bulan kepada petugas pengangkut sampah menggunakan 

system karcis. Mayoritas masyarakat tertib dalam pembayaran retribusi, namun 

ditemukan sedikit  kendala terkait batas waktu penyetoran.  

3.3  Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kudus 

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan diantara beberapa proses 

dari suatu kebijakan publik. Tahapan dari kebijakan publik itu sendiri menurut Michael 

Howlett dan M.Ramesh (Subarsono, 2013:13) terdiri atas penyusunan agenda (agenda 

setting), formulasi kebijakan (policy formulation), pembuatan kebijakan (decision 

making), implemenatasi kebijakan (policy implementation)  dan evaluasi kebijakan 

(policy evaluation). Tahap implementasi kebijakan adalah tahapan dimana suatu 
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kebijakan dilaksanakan atau dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

 Implementasi kebijakan publik tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja dari implementasi suatu kebijakan. Peneliti merumuskan 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi impementasi kebijakan retribusi sampah 

di Kabupaten Kudus berdasarkan beberapa model implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh para ahli. Faktor-faktor yang peneliti ambil untuk dibahas dalam 

penelitian ini antara lain ialah standard dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, 

komunikasi antar lembaga pelaksana, sikap, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi 

sosial, politik dan ekonomi 

3.3.1  Standard dan Tujuan Kebijakan 

Kebijakan retribusi sampah sesuai dengan regulasi yang ada terdapat ketentuan tarif 

retribusi sesuai dengan jenis golongannya. Penerimaan retribusi sampah setiap 

tahunnya memiliki target minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Kudus. Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak-pihak terkait menjelaskan 

ketentuan tarif retribusi dan pencapaian target  retribusi yang telah ditetapkan tersebut. 

Berikut penjelasan yang diberikan oleh Kabid Persampahan Dinas PKPLH Kabupaten 

Kudus: 

“ Untuk ketentuan tarif retribusi sampah itu ada dan diatur dalam peraturan 

daerah Kabupaten Kudus nomor 12 tahun 2010. Dalam aturan itu tarifnya 

dibedakan kedalam beberapa golongan , misalnya untuk sampah rumah tangga 

kita dibedakan antara rumah tangga kecil, sedang, maupun besar. Selain rumah 

tangga juga ada toko, industri, hotel, restoran, rumah sakit, pasar, pedagang 

kaki lima, terminal, tempat rekreasi yang memiliki tarif serta golongannya 

sendiri. Tiap tahun ada target yang harus dicapai dari pemerintah daerah, dan 
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secara keseluruhan rata-rata kita (Dinas) mampu memenuhi target tersebut”. 

(Wawancara hari senin 12 Februari 2018) 

Peneliti juga melakukan wawancara kapada Koordinator Lapangan dari Dinas PKPLH 

terkait ketentuan tarif dan pencapaian target retribusi sampah di Kabupaten Kudus, 

berikut pernyataan yang diberikan : 

“Untuk peraturannya sendiri sudah tertuang dalam perda no 12 tahun 2010. 

Dan didalamnya tercantum tarif retribusinya misalnya untuk rumah tangga 

kecil itu Rp. 3000,- , rumah tangga sedang itu Rp 5000,- ,dan rumah tangga 

besar itu Rp. 8.000,-. Namun kita masih belum bisa membedakan antara rumah 

tangga kecil, rumah tangga sedang , dan rumah tangga besar. Di dalam perda 

tidak diatur secara jelas batasannya. Kalau perda tahun 1996 sebelum diubah 

itu malah lebih jelas batasannya yaitu sesuai dengan besaran tarif daya listrik , 

daya 450 dihitung rumah tangga kecil, daya 450 – 900 itu rumah tangga sedang 

, dan daya 1200  ke atas itu masuknya rumah tangga besar. Dan karena target 

dari pemerintah daerah selalu naik namun tidak ada perubahan tarif dalam 

perda  maka kita kenakan tarif paling besar yaitu Rp. 8.000,-. Selain batasan 

yang belum jelas juga belum tentu rumah tangga besar sampahnya lebih 

banyak dari rumah tangga kecil. Untuk target dan realisasinya ada , itu 

ditentukan oleh pemerintah daerah dan secara umum memenuhi target yang 

diberikan”. (wawancara hari senin, 19 Februari 2018) 

Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 

“Untuk ketentuan tarif retribusi semdiri kan sudah ditentukan oleh peraturan 

daerah . Dan untuk tujuannya juga untuk menjaga kebersihan lingkungan serta 

memudahkan masyarakat dalam menangani sampah. Namun terkadang masih 

ada masyarakat yang keberatan. Walau sudah dibedakan tarifnya dari kecil , 

sedang , dan besar, namun ekonomi masyarakat kan beda-beda, kesulitannya 

disitu”.  (Wawancara hari senin 12 Februari 2018) 

Petugas TPS lain juga mengatakan hal serupa mengenai ketentuan tarif dan 

pencapaian target retribusi sampah. Berikut wawancara dengan petugas TPS Getas 

Pejaten: 

“ Untuk aturannya kan sudah ada diperda ya mas, Jadi kita menarik retribusi 

sesuai aturan itu. Tetapi bila ada masyarakat yang mengasih lebih juga tidak 

apa-apa. Dan menurut saya jumlah nominal itu masih tergolong kecil. Untuk 
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target, ada target dari pemerintah ke Dinas , namun untuk di TPS sendiri tidak 

ada . Petugas hanya menarik retribusi dan langsung menyetorkan ke dinas. 

Kalau di TPS ditugaskan untuk perluasan wilayah saja kalau memungkinkan. 

(wawancara hari senin, 19 Februari 2018) 

Kesimpulan yang bisa peneliti ambil dari hasil wawancara yang peneliti lakukan 

berkaitan dengan standard dan tujuan dalam penerapan kebijakan retribusi sampah di 

Kabupaten Kudus adalah bahwa terdapat ketentuan tarif retribusi sampah yang 

dibedakan ke beberapa jenis golongan. Dari tiap jenis golongan tersebut dibedakan 

lagi ke dalam kategori kecil, sedang , maupun besar. Dalam penerapannya dilapangan 

seringkali petugas kesulitan dalam membedakan antara kategori kecil, sedang maupun 

besar di tiap golongannya. Karena target dari Pemerintah daerah setiap tahunnya 

meningkat dan tidak ada perubahan tarif sehingga petugas seringkali mengenakan tarif 

yang paling besar untuk bisa mencapai target.  

3.3.2 Sumberdaya Kebijakan 

Implementasi suatu kebijakan membutuhkan adanya berbagai sumberdaya yang dapat 

menopang dan mendukung agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Kudus melibatkan beberapa sumberdaya 

yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain sumberdaya dana, 

sumberdaya manusia dan infrastruktur pendukung lain. Berikut penjelasan yang 

diberikan oleh Kabid Persampahan Dinas PKPLH Kabupaten Kudus: 

“ Untuk dana sendiri sebenarnya sangat kurang ya, bisa dilihat dari cakupan 

layanan. Untuk memperluas cakupan wilayah , anggarannya juga harus 

meningkat. Seperti operasional kendaraan, kendaraan mesti ditambah, kita 

harus punya TPS baru. Selain itu kita harus punya lahan baru , karena TPA kita 

hampir penuh. Jadi kalau kita mau memperluas wilayah layanan, TPA kita 

harus diperluas juga. Dan itu butuh anggaran yang lebih besar. Selain itu untuk 
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Sumberdaya manusia dan infrastruktur juga belum optimal ”. (Wawancara hari 

senin 12 Februari 2018) 

Peneliti juga melakukan wawancara kapada Koordinator Lapangan dari Dinas 

PKPLH terkait sumberdaya kebijakan retribusi sampah, berikut pernyataan yang 

diberikan : 

“ Untuk dana operasional saya kira sudah cukup. Namun seiring bertambahnya 

penduduk , volume sampah juga bertambah dan petugas kita belum banyak 

yang pakai gerobak motor . Selain mempercepat pelayanan juga 

mempermudah petugas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi 

untuk fasilitas pendukung bisa dikatakan masih kurang. Untuk sumber daya 

manusia saya kira sudah mencukupi ”. (wawancara hari senin, 19 Februari 

2018) 

Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 

“ Untuk sumber daya manusia serta fasilitas infrastruktur menurut saya sudah 

cukup memadahi , seperti jumlah gerobak sampah dan truk pengangkut sampah 

sudah cukup”. (Wawancara hari senin 12 Februari 2018) 

Petugas TPS lain juga mengatakan hal serupa mengenai sumberdaya 

kebijakan. Berikut wawancara dengan petugas TPS Getas Pejaten: 

“ Untuk dana operasional , saya kira sudah mencukupi. Begitu juga petugas 

yang ada sudah mencukupi. Untuk fasilitas pendukung sebagian dari dinas 

sebagian punya sendiri dari pertugas, dan saya rasa juga sudah mencukupi ”. 

(wawancara hari senin, 19 Februari 2018) 

Kesimpulan yang bisa peneliti ambil dari hasil wawancara kepada pihak terkait 

berkaitan dengan sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan retribusi sampah yaitu 

bahwa sumberdaya dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pelayanan 

pengelolaan sampah secara menyeluruh belum mencukupi, sehingga saat ini pelayanan 

hanya mencakup kewasan perkotaan saja. Selain itu apabila dilakukan perluasan 
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cakupan layanan tentu dibutuhkan penambahan sumberdaya manusia , armada truk , 

TPS serta fasilitas pendukung lain .  

3.3.3 Komunikasi Antar Lembaga Pelaksana 

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi suatu kebijakan. 

Kebijakan yang akan diimplementasikan perlu dikomunikasikan secara jelas dan 

terperinci sehingga para pelaksana kebijakan tersebut bisa melaksanakan kebijakan 

tersebut sesuai dengan diharapkan. Aspek komunikasi yang akan peneliti jelaskan 

pada penelititan ini antara lain meliputi koordinasi kebijakan, kejelasan informasi 

kebijakan, konsistensi informasi kebijakan serta keseragaman informasi kebijakan 

yang disampaikan. Berikut penjelasan yang diberikan oleh Kabid Persampahan Dinas 

PKPLH Kabupaten Kudus: 

“Untuk lembaga sendiri selain dinas itu desa. Untuk pelaksana sendiri dalam 

bentuk Paguyuban atau KSN seperti kelompok swadaya masyarakat. Untuk 

koordinasi, kita rutin melakukan koordinasi untuk operasional yang ada 

dilapangan , seperti untuk  alat pengangkutan dan rapat evaluasi ”. (Wawancara 

hari senin 12 Februari 2018) 

Peneliti juga melakukan wawancara kapada Koordinator Lapangan dari Dinas 

PKPLH terkait komunikasi antar lembaga, berikut pernyataan yang diberikan : 

“ Untuk koordinasi dari dinas ada Kabid, dibawahnya ada Kasi Bidang 

persaampahan dan kebersihan, yang membawahi koordinator-koordinator tiap 

TPS. Tugas Koordinator mengawasi petugas yang ada di lapangan. Biasanya 

kalau ada sampah liar , itu kita koordinasi dengan pihak terkait. Kita kemarin 

saat sosialisasi perda baru tentang pengelolaan sampah kita juga koordinasi 

dengan satpol PP ”. (Wawancara hari senin 19 Februari 2018) 

Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 
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“ Untuk komunikasi, kita selalu koordinasi dengan pihak dinas terkait masalah 

yang ada dilapangan. Dan respon dari pihak Dinas juga selalu tanggap dalam 

mengatasi masalah tersebut. Saya rasa sudah cukup baik mas ”. (Wawancara 

hari senin 12 Februari 2018) 

Petugas TPS lain juga mengatakan hal serupa mengenai komunikasi antar 

lembaga. Berikut wawancara dengan petugas TPS Getas Pejaten: 

“ Untuk koordinasi dari dinas ada Kabid, dibawahnya ada Kasi Bidang 

persaampahan dan kebersihan, yang membawahi koordinator-koordinator tiap 

TPS. Tugas Koordinator mengawasi petugas yang ada di lapangan. Biasanya 

kalau ada sampah liar , itu kita koordinasi dengan pihak terkait. Kita kemarin 

saat sosialisasi perda baru tentang pengelolaan sampah kita juga koordinasi 

dengan satpol PP. (Wawancara hari senin 19 Februari 2018) 

Kesimpulan yang peneliti bisa ambil dari beberapa pernyataan hasil wawancara 

tersebut yaitu bentuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan dinas melalui 

pertemuan rutin yang diadakan oleh dinas untuk membahas operasional dilapangan 

dan evaluasi. Pelaksana lapangan di setiap TPS rutin melakukan koordinasi dengan 

kelompok swadaya masyarakat yang ada membahas masalah-masalah yang ada di 

lapangan. Dinas juga melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP dalam hal 

pengawasan untuk mencegah timbulnya sampah liar. Dalam Aspek kejelasan, 

konsistensi dan keseragaman informasi pada implementasi kebijakan retribusi sampah 

sudah cukup baik. 

3.3.4 Sikap Pelaksana  

Faktor sikap pada implementasi kebijakan berkaitan dengan perilaku dari para 

pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Apabila para pelaksana dari 

suatu kebijakan itu sendiri kurang berkenan dan tidak mendukung pelaksanaan 

kebijakan tersebut tentu pada implemantasinya  kebijakan tersebut akan berjalan 

kurang maksimal karena tidak adanya dukungan dan keengganan dari para 
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pelaksananya untuk menjalankan kebijakan yang ada. Aspek yang akan peneliti bahas 

pada faktor sikap yaitu respon dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan 

kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Kudus. 

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait pada pelaksanaan 

kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Kudus. Pihak pertama yaitu dari Dinas 

PKPLH Kabupaten Kudus , berikut penjelasan yang diberikan oleh Kabid 

Persampahan Dinas PKPLH terkait sikap pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan 

retribusi sampah : 

“Untuk pelaksanaan dilapangan masih ada permasalahan, seperti dari segi 

luasan cakupan layanan belum menyeluruh, keterbatasan dana serta sarana dan 

prasarana yang ada dilapangan. Untuk mengatasi hal tersebut kita cuma bisa 

mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Cakupan wilayahnya yang sudah ada 

kita optimalkan, kita berdayakan tenaga kerja yang ada. Untuk anggaran yang 

terbatas ya kita optimalkan , bagaimana kapasitas truk itu bisa maksimal. 

Karena anggaran terbatas ya cuma itu yang bisa kita optimalkan”. (Wawancara 

hari senin 12 Februari 2018) 

Peneliti juga melakukan wawancara kapada Koordinator Lapangan dari Dinas 

PKPLH terkait sikap pelaksana kebijakan retribusi sampah, berikut pernyataan yang 

diberikan : 

“ Untuk pelaksanaan retribusi sampah di kabupaten kudus menurut saya belum 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut saya tarif nominal yang 

ada terlalu kecil dibandingkan dengan daerah lain. Selain tarif retribusinya 

ditingkatkan , pelayanannya diharapkan bisa lebih baik, kususnya dalam hal 

operasional angkutan yang ada. Selama ini untuk mengatasi masalah pelayanan 

sampah diluar wilayah layanan, misalkan desa membutuhkan armada untuk 

pengangkutan pihak dinas siap membantu. Namun itu pun kalau armadanya 

tersedia. Karena untuk melayani di wilayah layanan saja itu masih kurang ”.( 

Wawancara hari senin 19 Februari 2018)  
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Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 

“ Untuk pelaksanaan retribusi sendiri sudah baik , Cuma masih ada masyarakt 

yang tidak mau membayar. Terkadang masih ada sampah liar. Untuk kesadaran 

masyarakat masih kurang. Sejauh ini petugas hanya menyetorkan retribusi 

yang diterima, untuk sampah liar tetap kita angkut, dan bila sampahnya banyak 

kita minta bantuan armada truk dari dinas”. (Wawancara hari senin 12 Februari 

2018) 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas TPS lainnya. Berikut 

wawancara dengan petugas TPS Getas Pejaten: 

“ Untuk pelaksanaan retribusi sejauh ini  sudah baik mas. Mungkin kendala 

yang ada itu sampah liar yang ada dijalan. Terkadang ada daerah lain yang 

membuang disini tanpa melalui TPS. Ya , seharusnya itu tidak boleh. Untuk 

mengatasi itu , pemerintah sudah membuat perda dan untuk pembuangan 

sampah liar itu akan diawasi dan ditindak oleh petugas dari dinas yang dibantu 

oleh satpol PP. Untuk sanksi sendiri ada denda mas, denda maksimal sampai 

50 juta , namum sejauh ini belum sampai sampai ke nominal itu. Sejauh ini 

pelanggar hanya diberikan pembinaan dari  petugas ”. (Wawancara hari senin 

19 Februari 2018) 

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari beberapa pernyataan hasil 

wawancara tersebut berkaitan dengan sikap pelaksana yaitu bahwa pihak- pihak terkait 

terutama pihak dinas sangat mendukung adanya  kebijakan retribusi sampah ini 

melihat pertumbuhan masyarakat setiap tahun meningkat, pihak dinas juga ingin 

meningkatkan pelayanan yang diberikan. Pihak Dinas juga siap melakukan 

pengangkutan sampah di luar cakupan layanan apabila ada permintaan dari 

masyarakat. 

3.3.5 Karakteristik Agen Pelaksana 

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

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi 
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implementasi suatu kebijakan.  Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak-pihak 

terkait karakteristik para pelaksana dalam kebijakan retribusi sampah. Berikut 

penjelasan yang diberikan oleh Kabid Persampahan Dinas PKPLH Kabupaten Kudus: 

“ Untuk pengelolaan sampah itu kan masuknya bagian persampahan dan RTH, 

ada seksi pengelolaan persampahan dan kebersihan, selain itu kita ada UPT 

untuk TPA. Untuk bidang-bidang lainnya kita selalu koordinasi dan selalu 

support. Kita disini kan penanganan sampah dan untuk program pengurangan 

sampah dibidang pengembangan dan pembinaan ”. (Wawancara hari senin 12 

Februari 2018) 

Peneliti juga melakukan wawancara kapada Koordinator Lapangan dari Dinas 

PKPLH terkait karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan retribusi sampah, berikut 

pernyataan yang diberikan : 

“ Untuk Struktur organisasi kita ada dari Dinas itu Kabid  PPRTH , kemudian 

dibawahnya Kasi PP dan Limbah B3, dan dibawahnya ada koordinator-

koordinatior yang mengawasi petugas pengambil sampah. Untuk koordinator  

itu tiap TPS ada , jadi bila ada kendala dilapangan bisa langsung disampaikan 

ke pihak dinas untuk segera dicari solusinya ”. (Wawancara hari senin 19 

Februari 2018) 

Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 

“ Untuk struktur organisasi itu ada Dinas, yaitu Kepada BIdang RTH , lalu ada 

Kepala sekti persampahan dan kebersihan , dibawahnya ada koordinasi yang 

membawahi petugas pengambil sampah. Dan semuanya saling koordinasi 

terkait kendala yang ada dilapangan.” (Wawancara hari senin 12 Februari 

2018) 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas TPS lainnya. Berikut 

wawancara dengan petugas TPS Getas Pejaten: 

“ Untuk struktur organisasi ada mas, dari Dinas itu dibawahnya ada 

koordinator-koordinator tiap TPS yang mengawasi petugas pengambil sampah. 

Untuk koordinasinya ya kalau misalkan ada kendala dilapangan , Koordinator 
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ini menyampaikan ke dinas , kemudian pihak dinas menanggapi masalah 

tersebut ”. (Wawancara hari senin 19 Februari 2018) 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari beberapa wawancara dengan pihak-pihak 

terkait karakteristik agen pelaksana adalah dari dinas PKPLH sendiri ada bidang 

persampahan dan RTH yang memiliki petugas koordinator di setiap TPS. Bentuk 

koordinasi dua arah yaitu koordinator melakukan pengawasan di lapangan yang nanti 

dilaporkan kepada bidang persampahan dan RTH Dinas PKPLH dan begitu pula 

sebaliknya perintah atau instruksi diberikan oleh bidang persampahan dan RTH Dinas 

PKPLH kepada koordinator lapangan untuk kemudian dilaksanakan oleh petugas di 

lapangan. Koordinasi ini rutin dilakukan dan apabila di temukan permasalahan dengan 

kordinasi ini diharapkan masalah dapat teratasi dengan baik.   

3.3.6 Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi 

Kondisi sosial, politik dan ekonomi berpengaruh dalam keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, sejauh 

mana kelompok-kelompok kepentingan mendukung dalam implementasi kebijakan, 

karakter para partisipan, sifat opini publik dalam lingkungan, dan dukungan dari elit 

politik yang ada. Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak-pihak terkait kondisi 

sosial , politik dan ekonomi dalam kebijakan retribusi sampah. Berikut penjelasan 

yang diberikan oleh Kabid Persampahan Dinas PKPLH Kabupaten Kudus: 

“ Kalau dari pemerintah daerah sendiri sangat mendukung . selain itu juga ada 

dari pihak DPRD  yang mungkin ada sedikit perbedaan pandangan terkait 

anggaran. Sebenarnya anggaran dari pemerintah daerah sudah cukup bagus ya 

, tetapi ketika anggaran tersebut dibahas di DPRD ,ternyata masih ada anggaran 

yang dipotong. Kalau untuk swasta sudah cukup bagus tetapi masih perlu 

pengembangan ”. (Wawancara hari senin 12 Februari 2018) 
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Peneliti juga melakukan wawancara kapada Koordinator Lapangan dari Dinas 

PKPLH terkait kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam kebijakan retribusi sampah, 

berikut pernyataan yang diberikan : 

“ Untuk pelaksanaan saya kira sudah mendukung , namun karena keterbatasan 

anggaran kita belum bisa melayani seluruh wilayah . Jumlah sampah 

masyarakat semakin bertambah kerena bertambahnya penduduk, jadi kita 

sampai kesulitan karena kurangnya armada ”. (Wawancara hari senin 19 

Februari 2018) 

Peneliti juga menanyakan kepada petugas TPS  selaku pihak pelaksana 

lapangan dibeberapa wilayah. Berikut penjelasan petugas TPS Rendeng : 

“Untuk pemerintah sendiri sangat mendukung ya, sedangkan masyarakat 

kesadarannya masih kurang ”. (Wawancara hari senin 12 Februari 2018) 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas TPS lainnya. Berikut 

wawancara dengan petugas TPS Getas Pejaten: 

“ Untuk kondisi sosial masyarakat sendiri cukup baik mas , terbukti dengan 

ketertiban masyarakat dalam membayar retribusi. Hanya saja masih ada 

masyarakat yang membuang sampah secara liar  dan itu pun dari daerah lain. 

Untuk pemerintah sangat mendukung untuk hal ini ”. (Wawancara hari senin 

19 Februari 2018)  

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari beberapa wawancara kepada pihak-pihak 

terkait kondisi, sosial, politik dan ekonomi dalam kebijakan retribusi sampah adalah 

kondisi sosial masyarakakat maupun para elit politik mendukung dalam kebijakan 

retribusi sampah ini. Namun dalam melakukan pelayanan secara maksimal kepada 

masyarakat perlu ada penambahan di sektor anggaran. Anggara yang tersedia dirasa 

kurang dalam pelaksanaannya dilapangan , dilihat dari cakupan wilayah layanan yang 

masih terbatas.  

 


