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ABSTRACT 

 

 

THE IMPLEMENTATION OF BANDAR LAMPUNG REGIONAL 

REGULATION NO 5 OF 2011 ON WASTE GENERAL SERVICE 

RETRIBUTION 

 

By 

Yogi Heleanto 

 

 

This research focuses on problems of the implementation of Bandar Lampung 

regional regulation area No. 5 of 2011 on waste general service retribution an 

effort to implementation waste service retribution. To reveal this problem, 

researchers use implementation model developed by George C Edward III and 

several other supporting theories. This type of research is descriptive by 

qualitative approach. 

 

In this study found that the implementation of the regulation area No. 5 of 2011 

on waste  general service retribution in Bandar Lampung is not running optimally 

because of the attitude of the implementer done by dinas kebersihan dan 

pertamanan (disbertam) and unit tasked (upt) disbertam of Bandar Lampung have 

not good. Furthermore they found some problems in the payment of the 

retribution and the time of payment. It is necessary the attitude of the implementer 

and a different perspective to policy makers, the policy implementation process 

must be detailed. all of this is intended to allow the implementation will avoid 

mistakes even errors both of the administrative and field as well as barrier factor  

the implementation of the regulation area No. 5 of 2011 on waste general service 

retribution in Bandar Lampung can be minimized.  
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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

PELAYANAN PERSAMPAHAN  

 

Oleh 

Yogi Heleanto 

 

 

Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan implementasi perda kota 

Bandar Lampung nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pelayanan 

persampahan, dalam upaya pelaksanaan pelayanan retribusi sampah di Kota 

Bandar Lampung. Dalam mengungkapkan permasalahan ini, peneliti 

menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh George C Edward III 

dan beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. 

 

Dalam penelitian ditemukan bahwa implementasi perda nomor 5 tahun 2011 

tentang retribusi jasa umum pelayanan persampahan di Kota Bandar Lampung 

belum berjalan maksimal karena sikap pelaksana yang dilakukan oleh pihak Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Disbertam Kota Bandar Lampung belum baik. Selain itu masih ditemukan 

beberapa hambatan, yaitu masih seringnya terjadi kesalahan antara pihak 

pelaksana UPT Disbertam Kota Bandar Lampung dan masyarakat dalam 

pembayaran retribusi dan waktu pembayaran. Untuk itu diperlukan sikap 

pelaksana yang memilki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan maka proses implementasi kebijakan harus mendetail. Semua ini 

ditujukan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi kekeliruan bahkan 

kesalahan baik dalam adminstratif maupun di lapangan, serta faktor penghambat 

implementasi perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pelayanan 

persampahan di Kota Bandar Lampung dapat diminimalisir. 

 
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Persampahan, Retribusi Sampah. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kota akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. 

Pertumbuhan dan perkembangan ini akan diiringi oleh pertambahan jumlah 

penduduk yang cepat. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama 

terjadinya permasalahan sampah karena manusia merupakan penghasil utama 

sampah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak imbangi dengan pengelolan 

sampah yang baik akan menyebabkan bertambahnya tumpukan sampah di 

berbagai tempat. Adanya kecenderungan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat serta diikuti kegiatan kota yang makin berkembang akan menimbulkan 

dampak adanya buangan/ limbah yang meningkat dan bervariasi. Buangan 

tersebut bisa berupa sampah padat dan limbah cair yang merupakan hasil kegiatan 

pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta 

kawasan umum lainnya (Suprihatin, 1996). 

 

Salah satu masalah lingkungan yang selalu dihadapi umut manusia adalah 

masalah sampah. Kehadiran sampah saat ini dan masa mendatang diprediksikan 

akan terus bertambah seiring dengan aktivitas manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka 
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dapat menimbulkan masalah terutama yang berkaitan dengan kebersihan, 

keindahan dan kesehatan lingkungan. 

 

Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan 

Persampahan. Dalam peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa retribusi jasa 

umum pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi 

sampah adalah biaya yang dipungut pemerintah daerah sebagai imbalan atas 

pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan 

sampah dari sumbernya,pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, serta penyediaan 

lokasi pembuangan akhir. Dalam pasal 9 dengan nama retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan 

jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah. Dalam pasal 10 (1) objek retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan 

adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah meliputi : 

a. Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan 

sementara; 

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; 

c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah. 

 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  

adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan 

tempat umum lainnya. Dalam pasal 11 subjek retribusi pelayanan persampahan / 

kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati 
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pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah. Dalam bagian kedua cara mengukur tingkat penggunaan jasa pasal 12 (1) 

tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan 

jenis dan volume sampah. (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pasal ini adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya. 

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat 

ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan 

rumah tangga, perdagangan dan industri. 

 

Masalah penanganan sampah di Kota Bandar Lampung merupakan tanggung 

jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Dari perspektif pemerintahan, maka 

kebijakan pengolahan sampah dapat dimasukan kedalam jenis club good, yakni 

memberikan manfaat ganda (manfaat publik dan manfaat pribadi). Apabila 

kebijakan pemerintah diarahkan dalam pengolahan barang publik yang memberi 

manfaat untuk masyarakat luas, maka pemerintahan perlu menerapkan retribusi.  

 

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung membutuhkan biaya dalam 

pengolahan sampah dengan menerapkan retribusi. Retribusi merupakan balas jasa 

secara langsung yang diberikan pemerintah kepada para pembayar retribusi. 

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan barang 

konsumsi meningkat pula sehingga menyebabkan meningkatnya volume sampah 

di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan penetapan mengenai 

pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan. Hal ini dirasakan perlu 

dilakukan karena bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor 
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retribusi sampah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang 

menggantikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2000 

Tentang Retribusi Penyedotan Kakus dan Persampahan terjadi perubahan 

terutama pada tarif retribusi jasa umum pelayanan persampahan dan pada sistem 

pemungutannya. Diketahui, penetapan tarif retribusi sampah berdasarkan surat 

edaran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

(Disbertam) Kota Bandar Lampung Bpk Drs. A. Budiman, PM, MM. 

 

Tabel 1. Penetapan Tarif Retribusi Sampah. 

Jenis Retribusi Sampah Tarif Awal Perubahan Tarif 

Rumah Tangga Rp 8.000 – Rp 20.000 Rp 10.000 – Rp 25.000 

Ruko dan Toko Rp 50.000 – Rp 100.000 Rp 75.000 – Rp 150.000 

Bengkel Rp 25.000 – Rp 300.000 Rp 30.000 – Rp 500.000 

Perkantoran Rp 125.000 – Rp 350.000 Rp 150.000 – Rp 500.000 

Swalayan Rp 125.000 – Rp 2.500.000 Rp 150.000 – Rp 3.000.000 

Pariwisata Rp 600.000 – Rp 2.500.000 Rp 350.000 – Rp 3.000.000 

Pergudangan Rp 400.000 – Rp 1.000.000 Rp 500.000 – Rp 1.500.000 

Rumah Makan Rp 75.000 – Rp 500.000 Rp 100.000 – Rp 750.000 

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung,2014. 

 

Penentuan tarif retribusi sampah termuat dalam surat edaran yang berdasarkan 

pada peraturan walikota (Perwali) Nomor 21 tahun 2013 tentang pembentukan 

organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis kebersihan dan Perwali Nomor. 18 

tahun 2015 tentang satuan operasional kebersihan lingkungan (SOKLI). 

Sedangakan besaran tarif sampah didasarkan pada Perwali Nomor. 112 tahun 

2011 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayan persampahan/ 

kebersihan. Perubahan ini belum diketahui dan oleh sebagian masyarakat Kota 

Bandar Lampung. 
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Tabel 2. Pencapaian Realisasi Retribusi Selama 4 Tahun Dari 2011-2014. 

PENCAPAIAN REALISASI RETRIBUSI SAMPAH SELAMA 4 TAHUN 

DARI 2011-2014 TARGET REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI 

KEBERSIHAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

NOMOR. JENIS RETRIBUSI 

TARGET REALISASI 

2011 

TARGET REALISASI % 

     

1 Penyedotan Kakus Rp. 375,900,000 Rp. 300,100,000 79.8% 

     

2 Kebersihan Sampah Rp. 1,724,100,000 Rp. 1,704,373,500 98.9% 

     

3 Pemakaman    

     

 J U M L A H Rp. 2,100,000,000 Rp. 2,004,473,500 95.5% 

 

 

NOMOR. 

 

JENIS RETRIBUSI 

TARGET REALISASI 

2012 

TARGET REALISASI % 

     

1 Penyedotan Kakus Rp. 425,900,000 Rp. 396,775,000 93.2% 

     

2 Kebersihan Sampah Rp. 

10,724,100,000 

Rp. 3,215,65,000 30.0% 

     

3 Pemakaman    

     

 J U M L A H Rp. 11,15,000,000 Rp. 3,612,427,000 32.4% 

 

 

NOMOR. 

 

JENIS RETRIBUSI 

TARGET REALISASI 

2013 

TARGET REALISASI % 

     

1 Penyedotan Kakus Rp. 447,195,000 Rp. 435.350,000 97.4% 

     

2 Kebersihan Sampah Rp. 8,052,805,000 Rp. 3,746,861,000 46.53% 

     

3 Pemakaman Rp. 1,000,000 Rp. 1,210,000 121.00% 

     

 J U M L A H Rp. 

8,500,000,000 

Rp. 4,182,211,000 32.4% 
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NOMOR. 

 

JENIS RETRIBUSI 

TARGET REALISASI 

2014 

TARGET REALISASI % 

     

1 Penyedotan Kakus Rp. 1,000,000,000 Rp. 552,450,000 55.2% 

     

2 Kebersihan Sampah Rp. 5,227,200,000 Rp. 4,703,972,000 90.0% 

     

3 Pemakaman Rp. 50,000,000 Rp. 2,070,000 4.1% 

     

 J U M L A H Rp. 6,227,200,000 Rp. 5,258,492,000 84.4% 

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2015 

 

Tabel diatas merupakan data 4 tahun terakhir dari tahun 2011-2014 dalam 

pencapaian realisasi retribusi sampah di Kota Bandar Lampung. Data diatas 

menjelaskan bagaimana bentuk penegasan atau perintah dari Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bandar Lampung kepada pihak UPT kebersihan yang ada. 

Jumlah target pencapaian yang telah ditetapkan oleh pihak dinas ternyata masih 

belum dapat terealisasi dengan sepenuhnya sesuai target yang ada. Tabel diatas 

dapat dilihat dari tahun ke tahun target yang ditentukan tidak 100% tercapai dalam 

penarikan retribusi sampah. Namun target yang diberikan pemerintah selalu 

berubah-ubah, tetapi dalam terealisasi dananya semakin meningkat walaupun 

jumlah persentasenya menurun. 

 

Dalam hal ini, pelaksanaan penarikan retribusi sampah masih perlu dilakukan 

pengawasan terhadap aparat lapangan dan untuk menentukan target yang 

ditentukan. Dinas semestinya harus meninjau dan menilai kondisi yang ada di 

Kota Bandar Lampung. Pengimplementasian penarikan retribusi sampah mesti 

perlu peninjauan kembali dalam sistem dan prosedur yang ada. Sebagaimana 

pihak pelaksana lapangan yang harus memahami sistem dan prosedur yang ada 

untuk permasalahan penarikan retribusi sampah ini. Hal ini ditujukan untuk 
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memudahkan aparat UPT kebersihan kecamatan dalam penarikan retribusi 

sampah kepada masyarakat. 

 

Berdasarkan temuan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

masalah penanganan sampah di Kota Bandar lampung dalam Skripsi yang 

berjudul: “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR 

LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

PELAYANAN PERSAMPAHAN’’. 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 

Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran (deskripsi) tentang Bagaimana 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Secara teoritis, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan 

kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya 

dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang 

diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau 

sumbangan pemikiran bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar 

Lampung yang terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar lampung 

Nomor 05 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pelayanan persampahan.  



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada 

rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan 

kewenanganya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar 

bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat 

menentukan dalam menyelsaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. 

Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselsaikan dengan baik melalui 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari 

penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan 

yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan 

sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai 

output yang signifikan dalam penyelsaian masalah yang sedang terjadi. 

 

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi 

masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang 

menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang 

bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. 
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Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan 

sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok 

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan 

usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat 

ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki 

maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena 

bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan 

daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

 

Penilaiaan kebijakan publik banyak dilakukan untuk mengetahui dampak 

kebijakan publik. Dampak kebijakan itu mempunyai beberapa macam dimensi, 

dimana hal ini harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melaksanakan 

penilaian terhadap kebijaksan publik. Adapun menurut Anderson (1986;115), 

dimensi dampak kebijakan publik itu adalah sebagai berikut: 

a. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (intended consequences) atau tidak 

diharapkan (unintended consequences) baik pada problemanya maupun pada 

masyarakat. Sasaran kebijaksanaan itu terutama ditujukan pada siapa? Ini 

perlu ditentukan terlebih dahulu. 

b. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang 

bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut, ini biasanya 

disebut externalities atau spillover effects. Limbah kebijaksanaan ini bisa 

positif atau bisa pula negatif  

c. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang 

atau kondisi yang akan datang.  
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d. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” langsung atau direct costs. 

Menghitung “biaya” setiap rupiah dari setiap program kebijaksanaan 

pemerintah (economic costs) relatif lebih mudah dibandingkan dengan 

menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (social costs). 

e. Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung (indirect costs) 

sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali 

biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagaimana disebabkan karena 

sulitnya hal tersebut dikuantitatifikasikan (diukur). 

 

Dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

sebagai regulasi revisi atas UU No. 22 tahun 1999, maka kewenangan serta 

pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan lebih nyata dan rill. 

Mulai saat ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk 

merencankan, merumuskan, melaksanakan seerta mengevaluasi kebijakan dan 

program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

Dalam menjalankan perannya pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan 

sumber daya dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat serta 

mempernbaiki kegagalan yang pernah terjadi. Sekarang ini pemerintah daerah 

tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan yang telah ditetapkan, 

namun saat ini pemerintah daerah juga menjadi agen penggerak pembangunan di 

daerah nya. Maka dari hal tersebut aktor pemerintah daerah perlu cepat dan 

tanggap terhadap keadaan di daerahnya. Suatu kebijakan itu dibuat karena adanya 

permasalahan yang mesti diatasi sehingga permaslaahan itu dapat terselesaikan.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

merupakan serangkaian kegiatan atau keputusan yang dibuat individu, kelompok 
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dan aparat pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai 

tujuan yang telah dibuat untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu 

pemerintah daerah mesti selalu berinovasi dan berfikir keras dalam mengatasi 

permalahan yang terjadi di masyarkat serta mempehitungkan dampak yang akan 

terjadi dalam penentuan kebijakan. 

 

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, 

banyak para ahli yang mengkaji kebijakan publik dalam membagi proses-proses 

penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan ini bermaksud 

untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Menurut Dunn dalam buku 

Winarno (2012), tahap-tahap penyusunan kebijakan adalah: 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk 

dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah 

masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu 

masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain 

ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- 

alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 
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Penyusunan Agenda 

 

Formulasi Kebijakan 

 

Adopsi Kebijakan 

 

Implementasi Kebijakan 

 

Evaluasi Kebijakan 

 

b. Tahap Formulasi Kebijakan  

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives atau policy 

options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk 

masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan 

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang 

diambil untuk memecahkan masalah.  

 

c. Tahap Adopsi Kebijakan  

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga 

atau keputusan peradilan. 
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d. Tahap Implementasi Kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah 

harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah 

diambil dilaksana- kan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumberdaya finansial dan manusia. 

 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan  

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang 

diinginkan. 

 

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan 

 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tahap-tahap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar 

mempunyai dan mengetahui dampak atau tujuan yang terjadi disaat pelakasanaan 

kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas 

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan UU. 

Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan UU dimana berbagai 

aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program yang telah 
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dibuat. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks mungkin 

dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (output) maupun sebagai suatu 

dampak (outcome).  

 

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip 

oleh Wahab adalah implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. 

Kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the 

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to 

give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). 

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat 

berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan 

yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

Selain itu menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan 

dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-

keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. 

 

Sementara itu menurut Grindle dalam buku Winarno (2012) mengatakan bahwa 

implemantasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang 

memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari 

suatu kegiatan pemerintah. Sedangkan pengertian implementasi dijelaskan 

menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) bahwa implementasi 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan 
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oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan 

tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan–pekerjaan pemerintah 

yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktinya badan-

badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari 

UU, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang 

seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. 

 

Van Meter dan Horn juga menggolongkan unsur perubahan karakteristik 

setidaknya dalam dua hal. Pertama, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh 

mana kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Kedua, proses 

implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang 

diperlukan. Hal yang diperlukan bahwa implementasi yang efektif akan sangat 

mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi 

secara drastis. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, peneliti 

menginterpretasikan bahwa implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya 

untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk 

mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program. 

Namun tetapi hal terpenting sebelumnya pemerintah perlu mengkaji ulang hal 

yang akan di putuskan atau dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

lingkungan. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan kebijakan nanti pemerintah 

sudah mempunyai gambaran yang akan terjadi dilapangan mengenai dampak yang 
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akan timbul dalam pelaksanaan. Sehingga proses kegiatan ini tetap berjalan 

dengan baik untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan tersebut. 

 

2. Model Proses Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi 

tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. 

Dalam analisis kebijakan pubik telah banyak dikembangkan model-model yang 

membahas tentang implementasi kebijakan, untuk menganalisis bagaimana proses 

tersebut berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model 

implementasi kebijakan. Pada sejarah perkembangan implementasi kebijakan, 

dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi 

kebijakan, yakni: pendekatan Top Down dan Bottom Up. Masing-masing 

pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk 

keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Sekalipun banyak scholar yang 

menganut aliran top down, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan 

beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak 

mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli. Berikut beberapa 

model-model implementasi kebijakan dari berbagai ahli: 

 

a. Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III 

Pada model ini menanamkan model implementasi kebijakan publiknya 

dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan ini 

terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan, yaitu:  
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1) Komunikasi 

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikominukasikan pada 

organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan 

kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan struktur 

organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. 

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Hal tersebut dapat berjalan 

apabila komuniksi berjalan dengan baik . Secara umum tiga hal yang 

penting dalam indikator ini yaitu:  

a) Transmisi 

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam 

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut 

disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan 

komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. 

b) Kejelasan  

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-

level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak 

ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi 

implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan 

flexsibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang 

lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak 

dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 
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c) Konsisten 

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah 

konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika 

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat 

menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

 

2) Sumber daya 

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya 

manusia. Hal ini hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana 

kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.  

 

3) Disposisi 

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out 

kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa 

adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Jika 

pelakasanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka implementor kebijakan 

tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus 

memiliki kemapuan untuk melaksanakannya. 

 

4) Struktur Organisasi 

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi 

penyelenggara implentasi kebijakan publik. Tantangannya adalah 

bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur 

ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di 

Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena 

kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara 



20 

 

dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah 

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan 

dengan melakukan koordinasi yang baik. 

 

Tabel 3. Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi 

Kebijakan 

 

Aspek Ruang Lingkup 

Komunikasi  a.Implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan 

b.Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan 

  -  Metode yang digunakan 

  -  Intensitas Komunikasi 

Sumber Daya a.Kemampuan Implementor 

- Tingkat pendidikan 

- Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta 

aplikasi detail program 

- Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan 

b.Ketersediaan Dana 

- Dana yang dialokasikan 

- Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk 

implementasi program/kebijakan 

Disposisi Karakter Pelaksana 

a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat diukur dengan tingkat 

konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang 

telah ditetapkan.Semakin sesuai dengan standar semakin 

tinggi komitmennya. 

b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana 

melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, 

mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan melakukan 

diskresi yang berbeda dengan standar guna mencapai tujuan 

dan sasaran program. 

Struktur Birokrasi a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami 

b. Struktur organisasi, rentang kendali antara pucuk pimpinan 

dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin 

jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk 

merespon perkembangan program. 

Sumber:Indiahono (2009) 

 

b. Model yang dikembangkan oleh Merilee S, Grindle 

Model ini dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative 

Process. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi 
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kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat 

diukurdari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau 

tidaknya tujuan yang ingin ingin diraih yang tediri atas Content of Policy dan 

Context of Policy. 

1) Content of Policy 

a) Kepentingan yang mempengaruhi 

Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam 

pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejumlah 

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, 

hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. 

b) Tipe manfaat 

Pada poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaksan bahwa 

dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang 

menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh 

pengimplementasia kebijakan yang hendak dilaksanakan. 

c) Derajat perubahan yang ingin dicapai 

Pada poin ini berupaya seberapa besar perubahan yang hendak atau 

ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus 

mempunyai skala yang jelas. 

d) Letak pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan dalam suatu suatu kebijakan memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada poin 

ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan yang akan diimplementasikan. 
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e) Pelaksanaan program 

Dalam menjalankan suatu program atau kebijakan harus didukung 

dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel 

demi keberhasilan suatu kebijakan. 

f) Sumber daya yang digunakan 

Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan 

baik. 

2) Context of Policy 

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau 

kekuasaan, kepentingan, serta strategi ang digunakan oleh para aktor 

yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu 

implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan 

matang sangat besar kemungkinan program yang hendak 

diimplementasikan akan gagal. 

b) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa 

Lingkungan diaman suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin 

dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan. 

c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana 

Hal lain yang diarasa penting dalam proses pelaksanaan suatu 

kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka 
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yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan 

dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 

 

c. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn 

Model pendekatan top down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan 

Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses 

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu 

implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih 

kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam 

hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi 

kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, 

pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Donald 

Van Metter dan Carl Van Horn yang mempengaruhi kebijakan publik 

tersebut, adalah: 

1) Ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya 

jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas engan sosio-ukur 

yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau 

tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan 

dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga 

titik yang dapat dikatakan berhasil. 

 

2) Sumber daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia 
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merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, 

sumberdaya financial dan sumber daya waktu. 

 

3) Karakteristik agen pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. 

Cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan 

manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan 

imlementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang 

dilibatkan. 

 

4) Sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi 

kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan 

yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang 

mengenal betul persoalan dan permasaalahan yang mereka raakan. Tetapi 

kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan top 

down yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah 

mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau 

permasalahan yang warga ingin selesaikan. 

 

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-
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pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya 

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula 

sebaliknya. 

 

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Sejauh mana lingkungan eksternal urut mendorong keberhasilan 

kebijakan publikyang telh ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik yang tidak kondusif dapat dapat menjadi penyebab dari kegagalan 

kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk 

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan 

kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 

 

Melalui pemaparan model-model implementasi diatas, peneliti mengadopsi model 

implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Edward III. Model 

implementasi inilah yang akan digunakan peneliti di lapangan untuk menganalisis 

implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2011 

tentang retribusi jasa umum pelayanan persampahan. Hal ini yang membuat 

peneliti mengambil metode model Edward karena faktor-faktor penjelasan diatas 

dan langkah yang akan di teliti oleh peneliti dinilai tepat untuk mencari informasi 

dengan model dari Edward. 

 

C.  Tinjuan Tentang Retribusi 

 

1. Pengertian Retribusi  

Menurut Munawir (1985: 3) Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat 

dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini 
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yakni bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari 

pemerintah, tidak dikenakan iuran, contohnya retribusi pasar dan retribusi air 

minum. Pendapat Munawir tersebut di atas perlu dilakukan perbaikan, yaitu 

bahwa paksaan dalam Pengertian Retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, 

melainkan memuat pula paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi 

maupun sanksi kepidanaan. 

 

Pengertian Retribusi tersebut di atas ternyata ditinjau dari aspek ekonomis bukan 

dari aspek hukum, padahal yang dibutuhkan adalah pengertian retribusi yang 

ditinjau dari aspek hukum. Sebenarnya harus ada perbedaan mencolok yang dapat 

membedakan pengertian retribusi dari aspek ekonomis dengan aspek hukum, 

sehingga kelihatan perbedaannya secara prinsipil. Pengertian Retribusi adalah 

pungutan oleh Pejabat Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersifat yang 

bersifat memaksa dengan tegenprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan 

penagihannya. Sarana hukum yang digunakan untuk memaksakan penagihan 

retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi administrasi maupun sanksi 

kepidanaan. 

 

D. Tinjauan Tentang Sampah  

 

1. Pengertian Sampah 

Menurut beberapa sumber, ada beberapa pengertian sampah yaitu antara lain: 

a. Sampah (waste) adalah zat-zat / benda-benda tidak berfungsi atau tidak 

terpakai lagi, baik yang berasal dari rumah-rumah maupun dari sisa-sisa 

proses industri. 
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b. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk 

maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak 

atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau 

ditolak atau buangan (Kamus Istilah Lingkungan, 1994). 

c. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil 

aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. 

(Istilah Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink, 1996). 

d. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau 

pemakai semula. Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai. Sampah 

adalah limbah yang bersifat padat, yang terdiri dari zat organic dan zat 

anorganik, yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak 

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. (DPU. 

1990). 

e. Sampah adalah semua buangan padat yang dihasilkan dari seluruh kegiatan 

manusia dan hewan yang tidak berguna atau tidak diinginkan 

(Tchobanoglous, Theiseen dan Eliassen, 1993). 

 

Pengertian sampah diatas, sampah dapat diartikan sebagai limbah pada sisa 

aktivitas manusia/masyarakat, tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun 

anorganik; karena membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang/ 

disingkirkan/dikelola dari lingkungan. Dengan demikian diperlukan biaya yang 

tidak sedikit untuk mengelola sampah perkotaan. 

 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-
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hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Para ahli kesehatan 

masyarakat Amerika Membuat batasan, sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak 

digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal 

dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. (Notoatmodjo, 

2007:188).  

 

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas:  

a. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, 

tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.  

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau 

fasilitas lainnya.  

c. Sampah spesifik meliputi: 

1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.  

2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.  

3) Sampah yang timbul akibat bencana.  

4) Puing bongkaran bangunan.  

5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau  

6) Sampah yang timbul secara tidak periodik. (Pasal 2 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah).  

 

Ditinjau dari dasar dan sifatnya sampah dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu : 

a. Sampah yang mudah membususk  
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b. Sampah yang tidak mudah membusuk  

c. Sampah yang mudah terbakar  

d. Sampah yang tidak mudah terbakar  

 

Mengenai keempat macam sampah yang telah dikemukakan diatas dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

a. Sampah yang mudah membusuk  

Sampah jenis ini terdiri dari sisa-sisa potongan hewan, sayur-sayuran atau 

buah-buahan dan makanan lainnya. Sampah ini berasal dari tempat-tempat 

pemukiman, restoran, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya.  

b. Sampah yang tidak mudah membusuk  

Sampah jenis ini merupakan bahan-bahan yang berasal dari sisa proses 

industri seperti kaca dan bahan-bahan yang terbuat dari logam. Sampah ini 

biasanya berasal dari rumah tangga dan perkantoran serta pabrik-pabrik. 

c. Sampah yang mudah terbakar  

Sampah jenis ini adalah sampah kering yang terdiri dari kertas, plastik, karet 

dan kayu-kayuan yang mudah terbakar.  

d. Sampah yang tidak mudah terbakar  

Sampah jenis ini pada umumnya terdiri dari kaca, kaleng, serta logam 

ataubesi-besi. 

 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu bahwa sampah 

mempunyai pengaruh terhadap usaha-usaha dalam meningkatkan kebersihan dan 

keindahan. Sampah sebagai benda atau bahan yang tidak dipakai lagi harus 

dibuang atau dimusnahkan, karena dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan 
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manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa sampah tersebut perlu diusahakan 

sedemikian rupa sehingga keadaan kota kelihatan bersih dan indah sekaligus akan 

menciptakan lingkungan yang sehat.  

 

Sebaliknya apabila sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan pula 

keadaan suatu daerah menjadi kotor dan akan membawa penyakit, serta dapat 

menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan terjadinya banjir.  

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sampah dalam hubungan dengan 

kebersihan dan keindahan sangat tergantung dengan cara pengelolaannya.  

 

Dengan demikian usaha untuk meningkatkan kebersihan bukanlah merupakan 

tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi merupakan tanggung jawab 

seluruh anggota masyarakat. Begitu juga dengan usaha meningkatkan kebersihan 

dan keindahan berbagai tempat lainnya seperti pertokoan, pasar-pasar serta 

tempat-tempat rekreasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah 

dan masyarakat. 

 

Menurut Basriyanta (2007) berdasarkan asalnya, sampah padat digolongkan 

menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut: 

a. Sampah organik.  

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang 

dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini 

dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga 

sebagian besar merupakan sampah organik. Termasuk sampah organik, 
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misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (Selain kertas, 

karet dan plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun kering dan ranting).  

b. Sampah anorganik.  

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non 

hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan 

bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan 

produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan 

keramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat 

diurai oleh alam/mikro organisme secara keseluruhan. Sementara sebagian 

lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.  

 

Semantara itu, menurut Alex (2012) lebih menjelaskan jenis-jenis sampah lebih 

rinci sebagai berikut:s 

a. Berdasarkan Sumbernya. 

1) Sampah alam: sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan 

melalu prosses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang 

terurai menjadi tanah. 

2) Sampah manusia: hasil-hasil dari pencernaan manusia, seperti fases dan 

urin. 

3) Sampah rumah tangga: sampah dari kegiatan di dalam rumah tangga, 

sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah kertas dan 

plastik. 

4) Sampah konsumsi: sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses 

penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan 
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5) Sampah perkantoran: sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran 

dan pusat perbelanjaan seperti sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan 

logam. 

6) Sampah industri: sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri 

dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. 

7) Sampah nuklir: sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang 

menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi 

lingkungan hidup dan juga manusia. 

 

b. Berdasarkan jenisnya 

1) Sampah organik: buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran 

dan sebagainya. 

2) Sampah anorganik: sisa matrial sintetis seperti plastik, logam, kaca, 

kramik dan sebagainya. 

 

c. Berdasarkan bentuknya 

1) Sampah padat: segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan 

sampah cair. 

2) Sampah cair: bahan cairan yang telah digunakan lalu tidak diperlukan 

kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Kota akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. 

Pertumbuhan dan perkembangan ini akan diiringi oleh pertambahan jumlah 

penduduk yang cepat. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama 
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terjadinya permasalahan sampah karena manusia merupakan penghasil utama 

sampah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak imbangi dengan pengelolan 

sampah yang baik akan menyebabkan bertambahnya tumpukan sampah di 

berbagai tempat. Adanya kecenderungan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat serta diikuti kegiatan kota yang makin berkembang akan menimbulkan 

dampak adanya buangan/ limbah yang meningkat dan bervariasi. Buangan 

tersebut bisa berupa sampah padat dan limbah cair yang merupakan hasil kegiatan 

pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta 

kawasan umum lainnya (Suprihatin, 1996). 

 

Salah satu masalah lingkungan yang selalu dihadapi umut manusia adalah 

masalah sampah. Kehadiran sampah saat ini dan masa mendatang diprediksikan 

akan terus bertambah seiring dengan aktivitas manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka 

dapat menimbulkan masalah terutama yang berkaitan dengan kebersihan, 

keindahan dan kesehatan lingkungan. 

 

Masalah penanganan sampah di Kota Bandar Lampung merupakan tanggung 

jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Dari perspektif pemerintahan, maka 

kebijakan pengolahan sampah dapat dimasukan kedalam jenis club good, yakni 

memberikan manfaat ganda (manfaat publik dan manfaat pribadi). Apabila 

kebijakan pemerintah diarahkan dalam pengolahan barang publik yang memberi 

manfaat untuk masyarakat luas, maka pemerintahan perlu menerapkan retribusi.  

 

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung membutuhkan biaya dalam 

pengolahan sampah dengan menerapkan retribusi. Retribusi merupakan balas jasa 
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secara langsung yang diberikan pemerintah kepada para pembayar retribusi. 

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan barang 

konsumsi meningkat pula sehingga menyebabkan meningkatnya volume sampah 

di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan penetapan mengenai 

pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan. Hal ini dirasakan perlu 

dilakukan karena bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor 

retribusi sampah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang 

menggantikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2000 

Tentang Retribusi Penyedotan Kakus dan Persampahan terjadi perubahan 

terutama pada tarif retribusi jasa umum pelayanan persampahan dan pada sistem 

pemungutannya, dan dari perspektif ini peneliti tertarik untuk mendelik 

bagaimana pemerintah daerah melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan 

Persampahan. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir (diolah oleh peneliti) 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam 

Pencapaian Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah 

Belum Terealisasi Secara Efektif Dalam Pelaksanaan Pemungutan 

Pelayanan Persampahahan di Kota Bandar Lampung 

Model Implementasi Kebijakan 

Menurut George C. Edward III 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. 

Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian 

pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan yang 

terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Selain itu, metode 

deskriptif harus searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau 

identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab 

pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta 

pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. 

 

Sementara itu Denzin dan Licoln dalam Moleong (2009) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,fenomena 

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Sedangkan Moleong sendiri mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 



37 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan 

menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban 

atas maslah yang diteliti.Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat 

menelaah informasi lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian. Selain itu 

Sugiyono (2009) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berlandasan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpukan bahwa penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap fenomena 

dilapangan yang bersifat empiris dengan menggunakan kata-kata untuk 

menggambarkan kegiatan yang dilakukan serta menafsirkan hasil dari  penelitian. 

Peneliti menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dikarenakan penelitian ini dapat memberikan gambaran kebijakan dan 

menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan sampai diperoleh kendala atau 

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif penetapan fokus terhadap pencarian data ini ditujukan 

untuk memberikan batasan dalam proses pengumpulan data sehingga penelitian 

memfokuskan tevrhadap masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus dapat 

berubah dan berkurang berdasarkan data yang di temukan di lapangan. Dalam 

mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu 

efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dalam 

penerapan kebijakan tersebut. Moleong (2009) juga berpendapat bahwa fokus 

penelitian sangatlah penting karena mempunyai dua maksud yang ingin dicapai, 

yaitu:  

1. Penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Penggunaan penetapan 

fokus penelitian, peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subjek 

penelitian, karena subjek penelitian tersebut sudah dengan sendirinya dibatasi 

oleh fokusnya. 

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi atau 

kriteria masuk-keluar (inclusion-exclusion criteria) suatu informasi yang baru 

diperoleh di lapangan. 

 

Penelitian ini di fokuskan pada Implementasi kebijakan dengan variabel yang 

terdapat dalam Edward III yang antara lain meliputi: 

1. Komunikasi 

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi 

atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap 

dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan struktur organisasi pelaksana 
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kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar untuk memberikan sosialisasi dan 

penyuluhan tentang retribusi pelayanan persampahan di Kota Bandar 

Lampung kepada masyarakat agar mengetahui sistem pelaksanaan penarikan 

retribusi sampah.Secara umum tiga hal yang penting dalam indikator ini 

yaitu: transmisi, konsisten, dan kejelasan. 

 

2. Sumber daya 

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya 

manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik 

untuk carry out kebijakan secara efektif. Ketersediaan sumber daya manusia 

yaitu aparat terkait pelaksanaan penarikan iuran sampah dan sumber daya 

pendukung dalam pelaksanaannya. 

 

3. Disposisi 

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out 

kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya 

kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.Sikap pelaksana dari 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota harus menunjang terhadap aparat 

terkait di lapangan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan di 

Kota Bandar Lampung. 

 

4. Struktur Organisasi 

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi 

penyelenggara implentasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana 

agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan 
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proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Bentuk struktur organisasi 

dalam acuan kinerja pelaksana yaitu SOP dan fragmentasi pelaksanaan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dalam 

melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang di teliti 

dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.Penetapan penelitian 

ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan 

tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, purposive adalah lokasi penelitian dipilih 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di dalam lingkup wilayah Kota Bandar 

Lampung, khusunya Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 

merupakan lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian sebagaimana dalam 

pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan. 

 

D. Sumber Data 

 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai 

data. Menurut Loftland sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan 
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sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil 

wawancara, sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada 

informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara 

mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan 

kejuruana Teknik pemilihan orang yang diwawancarai dilakukan secara 

purposive. Alasan pemakaian teknik purposive dikarenakan oleh bentuk dan 

ciri penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Penentuan orang yang diwawancaraai 

atau responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu dikarenakan orang tersebut menduduki posisi terbaik 

yang dapat memberikan informasi-informasi yang akurat terkait dengan topik 

penelitian ini. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang 

sebenarnya.Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam 

rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang 

digunakan antara lain berupa berita surat kabar, website, artikel, dan 

referensi-referensi yang menjadi panduan strategi pemerintah daerah dalam 

retribusi pelayanan persampahan 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Wawancara Mendalam 

Tekhnik wawancara adalah data primer yang di peroleh langsung dari 

lapangan. Hasil yang di harapkan dari wawancara dengan para informan 

adalah agar mendapatkan data yang akurat dan valid yang berkaitan erat 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap awal , informan di 

tentukan secara “purposive”, dan dalam pengembangannya di lakukan secara 

“snowball sampling” sampai di peroleh data dan informasi yang lengkap. 

Oleh karena itu, informasi di tahap awal ini di dasarkan pada subjek 

penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan 

data sebagai informan awal dan kemudian berkembang menjadi luas (snow 

balling) sampai tidak di temukan lagi informasi yang berkenaan dengan 

tujuan penelitian. Sumber data di bawah ini merupakan orang-orang yang 

terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi 

penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara acak dengan 

memilih dan menentukan informan yang dianggap tahu dan kenal dalam 

objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 

b. Kepala UPT kebersihan di Bandar Lampung Area 

c. Petugas pelaksana pembuangan/pemusnahan 

d. Kepala RT di Bandar Lampung 
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2. Dokumentasi 

Dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen mengenai data-data yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung dan dalam hasil yang di dapat 

melalui narasumber. 

 

3. Observasi 

Dilakukan dalam bentuk pengamatan secara langsung kepada objek atau 

tempat berangsungnya. Pengamatan dilakukan dengan cara mengaitkan dua 

hal yaitu informasi(apa yang terjadi) dengan konteks (hal-hal yangh terjadi 

disekitarnya) sebagai proses pencarian makna. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data selesai di kumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang harus di 

lakukan adalah tahap pengolahan data (Miles and Huberman,1992) yaitu : (1) 

seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam 

pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok 

bahasan penelitian. (2) klasifikasi data, yaitu data yang di peroleh di kumpulkan 

menurut pokok bahasan yang telah di tetapkan. Data yang ada apakah termasuk 

dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan 

pembahasan. (3) penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok 

bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerngka tulisan yang telah di 

tetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai di seleksi, kemudian di susun secara 

sistematis dengan memasukan ke dalam kelompok  bahasan masing-masing , 

kemudian di lakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-

benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan di lakukan. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2009) adalah upaya yang di lakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat di kelola, menyimpulkannya ,mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat di ceritakan kepada orang 

lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara 

lain: 

1. Reduksi Data (reduction data) 

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang di peroleh di lokasi penelitian 

kemudian di tuangkan dalam uraian atau laporanyang lengkap dan terperinci. 

Laporan lapangan akan di reduksi, dirangkum, di pilih hal-hal pokok, di 

fokuskan pada hal-hal yang penting kemudian di cari tema atau polanya. 

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Laporan atau data di lapangan di tuangkan dalam uraian lengkap 

dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data 

dalam bentuk ringkasan. 

 

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian di lakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.Penyajian 

data di batasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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Dalam penelitian ini, penyajian data di wujudkan dalam bentuk uraian dan 

foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering di gunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis 

dan mencari pola, tema, hubungan persamaan,hal-hval yang sering timbul, 

hipotesis dan sebagainya yang di tuangkan dalam kesimpulan yang tentative. 

Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus 

menerus, maka akan di peroleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, 

dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus di lakukan verifikasi 

selama penelitian berlangsung. 

 

H. Teknik Validitas Data  

 

Validitas data berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar 

merupakan variable yang ingin diukur. Validitas data dapat dicapai dengan proses 

pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi 

data, yaitu pemeriksaan keabsahan atau kevaliditasan data yang memaanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.  

 

Menurut Patton dalam Afifudin (2012) ada empat (4) macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan atau kevaliditasan, yaitu: 
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1. Triangulasi Data  

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu 

subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

 

2. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan 

data.Dalam penelitianini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat 

(expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan 

data. 

 

3. Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk dipergunakan dan menguji 

terkumpulnya data tersebut. 

 

4. Triangulasi Metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal seperti metode 

wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat 

wawancara dilakukan. 



 
 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 

1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, 

selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan 

kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah 

Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena 

merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau 

Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota 

Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara 

geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20’ sampai dengan 5° 30’ lintang 

selatan dan 105° 28’ sampai dengan 105° 37’ bujur timur. Ibukota propinsi 

Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau 

Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km
2
 yang terdiri 

dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung 

dibatasi oleh: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. 



48 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

2. Topografi 

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas 

permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari : 1. Daerah pantai yaitu sekitar 

Teluk Betung bagian selatan dan Panjang 2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk 

Betung bagian utara 3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat 

di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta 

perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan. 4. Teluk Lampung dan pulau-

pulau kecil bagian Selatan. Di tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai 

seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpur diwilayah 

Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, 

Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk betung. Daerah hulu sungai berada 

dibagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah 

pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, 

landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga 

curam meliputi 4 persen total wilayah. Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung 

merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, 

Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung 

Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung 

Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit 

Pidada, Bukit Balau, gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit 
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Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit 

Sukadana ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelutum, Bukit 

Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat. 

 

3. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan Keresidenan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang No. 3 tahun 1964, 

yang kemudian menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1964, Keresidenan 

Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota nya 

Tanjungkarang– Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung 

diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung 

terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi 

Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan 

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota 

Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 

kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan 

Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 

1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 

Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka 

Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan. 

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 

2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan 

kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 

kelurahan. Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
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Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan 

kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran 

kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan 

pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 

kelurahan. Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat 

oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut sebagai berikut : 

1. SUMARSONO periode 1956 - 1957 

2. H. ZAINAL ABIDIN P.A periode 1957 - 1963 

3. ALIMUDIN UMAR, SH periode 1963 - 1969 

4. Drs.H.M.THABRANI DAUD periode 1969 - 1976 

5. Drs. H. FAUZI SALEH periode 1976 - 1981 

6. Drs.H.ZULKARNAIN SUBING periode 1981 - 1986 

7. Drs.H.A NURDIN MUHAYAT periode 1986 - 1995 

8. Drs. H. SUHARTO periode 1996 - 2006 

9. EDY SUTRISNO, S.Pd, M.Pd. periode 2006 - 2010 

10. Drs. H. HERMAN HN, MM periode 2010 s.d. sekarang 

 

B. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar 

Lampung 
 

1. Deskripsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung terletak disisi Jalan 

Antara Nomor 42, yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Kelapa Tiga, 

kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Pada awalnya untuk 
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menanggulangi masalah sampah di Kota Bandar Lampung ditangani oleh suatu 

badan yang disebut Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan 

(BPK3) yang merupakan suatu organisasi yang berada diluar struktur organisasi 

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang - Teluk Betung Nomor 

: 21/JK/1972 Jo SK Nomor : 25/HK/1973. Berdasarkan Surat Keputusan 

Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung Nomor 

: 58/B6.II/HK1975 maka organisasi Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan 

Keindahan (BPK3) dilebur menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bandar Lampung yang diperkuat dengan Perda Nomor 10 Tahun 1976 Tanjung 

Karang – Teluk Betung yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat 

I Lampung Nomor : G/006/HK/1977 tanggal 1 Februari 1977. 

 

Dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas 

Kebersihan Kotamadya Dati II Tanjung Karang – Teluk Betung, dimana belum 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 9 ayat 2 tentang 

pokok-pokok Pemerintahan didaerah junto Keputusan Mendagri Nomor 365 

Tahun 1977 tentang 

 

Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1976 tidak berlaku lagi dan diganti dengan 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1985, tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya daerah tingkat II Bandar 

Lampung. 
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Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang memberikan kewenangan otonomi, dimana kewenangan Kepala 

Daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri maka disusunlah Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota 

Bandar Lampung yang diperkuat dengan Surat Keputusan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung dimana dalam 

pelaksanaan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah 

dibidang pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan 

pemakaman umum serta melaksanakan tugas lainnya. 

 

Sejalan dengan adanya perubahan terbaru yang dimulai dengan adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, dan Peraturan Dalam Negri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk 

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah kota Bandar 

Lampung; dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Organisasi 

 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan Tugas, fungsi 

dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung diatur 

didalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008. 
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2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Tugas Pokok : 

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan 

Penghijauan, Dekorasi Kota dan Pemakamana Umum berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

b. Fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan, 

Penghijauan, Penerangan Jalan, Dekorasi Kota dan Pemakaman Umum 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

fungsinya. 

 

3. Sumber Daya Manusia 

Sesuai dengan peraturan Walikota Bandar Lampung No 14 Tahun 2008 Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan 

1 orang Sekretaris serta 4 orang Kepala Bidang, 12 Kepala Seksi dan 14 orang 

Kepala UPT dan 14 orang Kepala Tata Usaha UPT. 
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Tabel 4. Jumlah Pegawai Sesuai dengan Pangkat/Golongan 

No Pangkat/Gol Jumlah  

1. Gol IV 6 orang 

2. Gol III 58 orang 

3. Gol II 94 orang 

4. Gol I 108 orang 

5. Tenaga Kontrak 566 orang 

Jumlah Total 832 orang 

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2014 

 

Tabel 5. Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah 

1. S2 13 

2. SI 45 

3. D3 7 

4. SMA 81 

5. SMEA 4 

6. SMK 1 

7. STM 4 

8. SMP 57 

9. SD 54 

10. Lain-lain 566 

Jumlah Total 832 

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2014 

 

Tabel 6. Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Tempat Kerja 

No. URAIAN 
Jumlah Pegawai 

PNS Kontrak Jumlah 

1. Sekretariat Dinas 143 247 390 

2. UPT Kec. TB Utara 14 23 37 

3. UPT Kec. TB Selatan 10 41 51 

4. UPT Kec. TB Barat 12 5 17 

5. UPT Kec. T.Karang Pusat 14 69 83 

6. UPT Kec. T.Karang Barat 5 24 29 

7. UPT Kec. T.Karang Timur 7 30 37 

8. UPT Kec. Kemiling 4 7 11 

9. UPT Kec. Sukabumi 8 7 15 

10. UPT Kec. Sukarame 5 10 15 

11. UPT Kec. Panjang 7 23 30 

12. UPT Kec. Raja Basa 7 24 31 

13. UPT Kec. T. Senang 11 5 16 

14. UPT Kec. Kedaton 14 27 41 

15. UPT TPA Bakung 5 24 29 

Total PNS/kontrak 266 566 832 

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2014 
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Tabel 7. Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Bidang Tugas 

No. URAIAN 
Jumlah Pegawai 

PNS Kontrak Jumlah 

1. Sekretariat 23 6 29 

2. Bidang Pertamanan 

- Staf 

- Petugas Lapangan 

643 226 869 

3. Bidang PJU 

- Staf 

- Petugas Lapangan 

77 -5 712 

4. Bidang Kebersihan 

- Staf 

- Petugas Lapangan 

76 83 159 

5. Bidang Pendapatan 

- Staf 

- Petugas Lapangan 

3 - 7 3 11 3 

6. Ka. UPT dan Ka. Tu UPT 26 - 26 

7. Staf UPT 16 2 18 

8. Kepala Rayon 18 2 20 

9. Supir 44 43 87 

10. Kenek 49 162 211 

11. Petugas TPA 5 24 29 

12. Pet. Kebersihan/Sapu/Satgas 3 266 269 

13. Pet. Bengkel/ Jaga Malam 3 7 10 

Total PNS/kontrak 266 566 832 

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2014 

 

4. Visi dan Misi 

a. Visi : 

Terciptanya Kota Bandar Lampung yang bersih, indah dan sehat dengan 

partisipasi warganya. 

b. Misi : 

1) Pengembangan pelayanan prima dengan pendekatan “sampah hari ini 

diangkut hari ini” 

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan 

dan pertamanan kota yang sehat; 

3) Memeberdayakan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan 
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pertamanan kota serta ruang terbuka hijau; 

4) Memanfaatkan sampah sebagai barang yang bernilai ekonomis bagi 

masyarakat; 

5) Melakukan peningkatan jumlah dan kualitas serta penataan terhadap 

fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan penerangan jalan umum. 

 

5. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan : 

1) Terwujudnya kota Bandar Lampung yang bersih melalui pemberdayaan 

SOKLI; 

2) Meningkatkan perluasan area TPA dan TPS sesuai kebutuhan; 

3) Terselenggaranya pengangkutan sampah ke TPS dan TPA; 

4) Tertatanya ruang terbuka hijau dan ornament kota yang serasi; 

5) Tersedianya sarana TPU kota yang baik dan indah; 

6) Tersedianya lampu penerangan jalan yang cukup dan baik; 

7) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang handal di dalam pengelolaan 

kebersihan dan pertamanan kota. 

b. Sasaran : 

1) Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kebersihan SOKLI; 

2) Terbinanya SOKLI yang mandiri dalam menangani sampah lingkungan 

dan rumah tangga; 

3) Tersedianya lahan cadangan untuk area TPS dan TPA 

4) Terlaksananya penyediaan sarana angkutan sampah dari TPS ke TPA 

5) Tersedianya lahan yang cukup untuk ruang terbuka hijau kota 

6) Terpeliharanya sarana dan fasilitas TPU yang bersih dan indah 
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7) Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan sarana lampu jalan yang 

memadai 

 

6. Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bandar Lampung 
 

Untuk lebih mengoptimalkan kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bandar Lampung, pada tahun 2011 dengan dasar Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 67 tahun 2011 dibentuklah 13 UPT Kebersihan pada bulan 

desember 2011 dengan wilayah kerja di 13 Kecamatan Sekota Bandar Lampung. 

Selanjutnya pada tahun 2012 dengan adanya pemekaran kecamatan di Kota 

Bandar Lampung wilayah kerja UPT yang semula 13 Kecamatan menjadi 20 

kecamatan yang meliputi 126 kelurahan. 

 

Sesuai dengan peraturan Walikota Bandar Lampung No. 67 tahun 2011 tentang 

pembentukan kebersihan pada dinas kebersihan dan pertamanan Kota Bandar 

Lampung, UPT kebersihan dipimpin oleh kepala UPT dan dibantu kepala Sub 

Bagian Tata Usaha serta Koordinator Urusan Pemeliharaan Kebersihan dan 

Koordinator Urusan Pemungutan Retribusi. 

 

Tugas pokok UPT Kebersihan adalah meliputi pengumpulan sampah, pengelolaan 

sampah dan pemungutan retribusi kebersihan sesuai kewenangan yang diberikan 

oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk 

melaksanakan tugas pokok di atas UPT Kebersihan mempunyai fungsi : 

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kebersihan di wilayah kecamatan. 

2. Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah di Wilayah 

Kecamatan. 
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3. Pengelolaan persampahan di wilayah kecamatan 

4. Pengoordinasian pengawasan terhadap operasional keberhasilan. 

5. Peyelenggaraan monitoring kebersihan di wilayah kecamatan. 

6. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan. 

7. Penyelenggaraan pungutan retribusi kebersihan di Wilayah Kecamatan. 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas. 

 

Selanjutnya yang tidak kalah penting UPT Kebersihan diberikan beban tugas 

melaksanakan pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan 

dan keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Berikut adalah wilayah kerja 

UPT Tanjung Karang Pusat. 

 

Tabel 8. Daftar dan Wilayah Kerja UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bandar Lampung 

 

No. Nama UPT 
Wilayah Kerja 

KET 
Kecamatan Kelurahan 

1. UPT Kecamatan T. 1. T.Karang Pusat 1. Palapa Wilayah Kerja 

 Karang Pusat  2. Durian Payung 

3. Kaliawi 

4. Kaliawi Persada 

5. Kelapa tiga 

6. Pasir Gintung 

7. Gotong Royong 

 

UPT TKP 4 Kec. 

dan 14 Kelurahan 

 

 

 

 

2. Enggal 1. Enggal  

 

   2. Pelita  

   3. Tanjung Karang  

   4. Gunung Sari  

     

  3. Kedaton 1. Penengahan  

   2. Bukit Jati Seminung  

     

  4. T.Karang Barat l. KelapaTiga Permai  

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2014 
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Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 2014. 

 

UPTD 

Kabid Kebersihan 

Siswato, SH. MM. 

Kabid Pertamanan 

Veni Devialisti, SP, MM 
Kabid Penerangan Jalan 

Umum 
Basuni, S.sos, MM 

Kabid Pendapatan 

Nurinalita Ulfa, SE, MBA 

Kasi Operasional 

Kebersihan 
Drs. Farid Yanuza, MM 

Kasi Pertamanan 

Rein Susinda, S.sos, M.Si 

Kasi Penerangan Jalan 

Umum 
Andy Kurniawan S,S.sos 

Kasi Pendapatan 

Achmad Sulaiman, SE 

Kasi Pemeliharaan 

Peralatan 
Arie Mardie Effendi, 

S.STP. MM 

Kasi Penghijauan 

Kushartono, ST 
Kasi Dekorasi 

Ir. Raden Atmaja 

Kasi Pemungutan 

Retribusi 
Farida Hanum,SH,MH 

Kasi Pengamanan 

Sampah & Tinja 
Joko Indiarto, SE 

Kasi Pembibitan 

Drajat 
Kasi Pemakaman 

Yusnani, S.sos 

Kasi Pembukuan dan 

Pelaporan 
Emawati,SH,MM 

Kepala Dinas 

Drs. A. Budiman ,MM 

Sekretaris 

M. Fikri.,SH, MM 

Kasubag umum dan 

perencanaan 
Nur Ashanty, S.sos 

Kasubag Keuangan 

Nurnaningsih, SP 

Kasubag Penyususnan 

Program, monitoring dan 

Evaluasi 

Bagio Catur W, ST, MT. 



 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan 

belum berjalan maksimal sebagai berikut: 

 

1. Komunikasi 

Komunikasi dalam Implementasi Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan 

baik. Komunikasi yang terjalin disini terlaksana secara bertahap antara pihak 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota, pihak UPT dan masyarakat. Komunikasi 

dilakukan secara langsung (face to face) yang dinilai lebeih efektif dibandingkan 

melalui media cetak/elektronik. Adapun indikator-indikator yang ada dalam 

komunikasi, yaitu : 

a. Pada indikator transmisi, pelaksanaan retribusi pelayanan sampah dalam 

pemberian informasi sudah terlaksana dengan baik. Pemberian informasi 

melalui penyuluhan, sosialisasi, rapat dan dialog secara langsung kepada 

pihak pelaksana yaitu pihak UPT mengenai sistem yang ada di retribusi 

pelayanan sampah ini. 
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b. Pada indikator kejelasan, pelaksanaan retribusi pelayanan sampah pemberian 

informasi sudah terlaksana dengan baik. Pemberian informasi ini dilakukan 

secara terperinci dan secara langsung terhadap target atau objek sasaran. 

Kejelasan informasi dinilai sebagai salah satu faktor utama dalam 

pelaksanaan kebijakan, dimana kejelasan akan detailnya prosedur dan sistem 

yang ada di dalam retribusi pelayanan sampah ini harus tersampaikan dengan 

baik agara tidak terjadi kesalahan saat pelaksanaannya. 

 

c. Pada indikator konsisten, dalam sistem dan prosedur sudah terlaksana dengan 

baik. Konsistensi perintah yang ada tetap sesuai prosedur dan sistem yang 

dibuat dari awal dalam pelaksanaan retribusi pelayanan sampah. Pihak 

pelaksana merasa perintah yang diberikan sangat jelas untuk penarikan 

retribusi pelayanan sampah ini. Hal ini dapat menunjang hasil kinerja pihak 

lapangan dalam efektifitas kegiatan. 

 

2. Sumber Daya 

Sumber daya dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampungdapat dilihat pada 

indikator-indikator yang ada sebagai berikut : 

a. Sumber daya manusia (staff) saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan 

retribusi pelayanan persampahan. Pelaksanaan ini lebih dominanan kepada 

pihak UPT sebagai pelaksana di lapangan yang lebih berinteraksi kepada 

masyarakat secara langsung. Pihak UPT memang harus lebih inovatif dan 

kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak UPT juga merupakan aktor 

penyambung lidah informasi terkait kebijakan retribusi pelayanan 
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persampahan ini kepada masyarakat. Kesiapan akan aparat dalam 

pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan ini yang selalu di tekankan 

kepada aktor terkait. 

 

b. Pada indikator sumber daya non manusia (fasilitas), pemberian fasilitas 

kepada pihak pelaksana yaitu UPT telah terealisasi dengan baik. Pemberian 

fasilitas berupa kendaraan mobil satgas dan motor roda tiga ini ditujukan 

untuk keefektifan kinerja para aparat UPT dalam pelaksanaan persampahan. 

 

3. Disposisi 

Disposisi dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampung belum cukup baik. 

Pelaksanaan kebijakan ini semestinya dilakukan secara tersetruktur dan tanggung 

jawab dalam tugas dan pelaksan masing-masing pihak. Sikap pelaksana dilakukan 

secara sistematis dan terprosedur, hal ini demi menunjang keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan. Kerjasama yang dijalin harus lebih baik agar dalam 

pelaksanaan kebijakan berjalan efektif untuk mencapai tujuan. Namun nyatanya 

masih adanya aparat yang belum bisa bekerja secara efektif dan efisien, hal ini 

yang sering kali menyebabkan menurunnya hasil kinerja yang dinilai masyarakat. 

 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam Implementasi Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampungdapat dilihat pada 

indikator yang ada sebagai berikut : 

a. Pada Indikator Standar Operating Procedure (SOP) dalam implementasi 

retribusi pelayanan persampahan ini sudah tersedia dengan baik. Pihak 
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pelaksana sudah menjalankan pelaksanaan sesuai petunjuk lapangan yang 

ada, sehingga pelaksanaan berjalan terstruktur dan sistematis. 

 

b. Pada indikator fragmentasi dalam implementasi retribusi pelayanan 

persampahan ini sudah berjalan baik. Hal ini terlihat dari terjalinnya kordinasi 

dan pembagian tugas antara pelaksana kebijakan yaitu Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan kota, pihak UPT dan masyarakat. Kordinasi ini merupakan salah 

satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan 

persampahan agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi di lapangan. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan diatas, maka peneliti memberikan 

beberapa saran, yaitu : 

 

1. Perlunya komunikasi yang terjalin lebih baik lagi antara setiap pelaksana 

intansi terkait pelaksanaan retribusi persampahan ini. Hal tersebut berupa 

dalam pengambilan keputusan yang terkait di dalam kebijakan seharusnya 

melibatkan aspirasi pihak UPT dimana pihak UPT adalah aktor penting dalam 

pelaksanaan. Dalam pengambilan keputusan juga perlu peninjauan yang rinci 

dan melihat aspek-aspek terkait di dalam kebijakan agar tidak ada pihak 

manapun yang mengalami kerugian. 

 

2. Pola koordinasi seharusnya bisa ditingkatkan lebih intensif, agar pelaksanaan 

kegiatan dilapangan lebih bertanggung jawab dan terprosedur. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dilapangan. 

 

3. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kerja kepada aparat terkait 

retribusi pelayanan persampahan untuk lebih efektif dan efisien dalam 

bekerja. Peningkatkan pengawasan kepada para aparatur dalam jam kerja 

meraka. Meningkatkan kesadaran yang lebih kepada masyarakat dalam 

retribusi persampahan serta lebih berperan aktif untuk menjadwalkan tanggal 

penarikan retribusi dan biaya kepada masyarakat. 
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