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ABSTRAK 
 

 
 

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI REDUCE REUSE DAN 

RECYCLE (3R) DALAM PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 
 

RICHO RIANSYAH 

 

Pola konsumsi yang semakin modern memberikan kontribusi jenis sampah yang 

semakin beragam, salah satunya sampah plastik dan sterofoam yang berbahaya dan 

sulit diurai oleh proses alam. Pengelolaan sampah pada tingkat rumaah tangga dan 

tempat pembuangan sementara (TPS) dengan konsep reduce reuse dan recycle 

bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran 

lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku 

masyarakat terhadap sampah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor 

penghambat implementasi reduce, reuse, dan recycle dalam program pengurangan 

sampah di Kota Bandar Lampung terutama di lokasi yang telah memiliki bank 

sampah yaitu di Kecamatan Kemiling, Panjang, dan Teluk Betung Timur. Tipe 

penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori 

yang dikemukakan oleh Hovland (1953), terdapat tiga indikator  utama yaitu stimulus 

organism dan respons. Hasil penelitian menunjukan bahwa keikutsertaan masyarakat 

dalam pemilahan sampah sejak dari sumbernya yaitu rumah tangga masih belum 

dilakukan. Pemilahan dengan cara reduce,reuse, dan recycle baru dilakukan di bank 

sampah namun belum di tingkat rumah tangga. Bank sampah tersebut belum terdapat 

di setiap Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung.  Pelaksanaan 3R di bank 

sampah yang ada juga belum dilakukan secara maksimal seperti di Kecamatan Teluk 

Betung Timur yang memiliki alat lengkap namun tidak ada sumber daya manusia 

yang dapat mengoprasikannya. Tidak adanya dukungan kebijakan dan sumber daya 

manusia terlatih serta kurangnya sarana prasarana menjadi faktor penghambat 

implementasi reduce, reuse, dan recycle. Faktor dukungan kebijakan sebagai faktor 

utama dalam implementasi 3R terbukti dalam penelitian ini sebagai penghambat 

implementasi sampah di Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Program 3R, Sampah, Partisipasi Masyarakat 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

REDUCE REUSE AND RECYCLE IMPLEMENTATION INHIBITION 

FACTORS IN WASTE REDUCTION PROGRAMS IN BANDAR LAMPUNG 

CITY 

 

By 

 

RICHO RIANSYAH 

 

 

An increasingly modern consumption pattern contributes to an increasingly diverse 

type of waste, one of which is plastic and sterofoam waste which is dangerous and 

difficult to decompose by natural processes. Waste management at the household 

level and temporary landfills (TPS) with the concept of reduce reuse and recycle 

aims to reduce waste from its source, reduce environmental pollution, provide 

benefits to the community, and can change people's behavior towards waste. The 

purpose of this study was to determine the inhibiting factors of the implementation of 

reduce, reuse, and recycle in the waste reduction program in Bandar Lampung, 

especially in locations that already have waste banks, namely in the Districts of 

Kemiling, Panjang, and Teluk Betung Timur. This type of research uses descriptive 

qualitative data collection techniques including interviews, observation and 

documentation. This study uses a theory put forward by Hovland (1953), there are 

three main indicators namely organism stimulus and response. The results showed 

that community participation in sorting waste from the source, namely households, 

has not yet been carried out. Sorting by way of reduce, reuse, and recycle is only 

done at the garbage bank but not at the household level. The garbage bank is not yet 

available in every sub-district in Bandar Lampung City. The implementation of the 

3Rs at the existing garbage bank has also not been carried out to the fullest as in the 

East Betung Subdistrict which has complete equipment but no human resources can 

operate it. The lack of policy support and trained human resources and the lack of 

infrastructure are factors that hinder the implementation of reduce, reuse, and 

recycle. Policy support factor as the main factor in the implementation of 3R is 

proven in this study as a barrier to the implementation of waste in Bandar Lampung. 
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MOTTO 
 
 
 
 

 

Barangsiapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri. 

(QS. Al-Ankabut [29]: 6) 

 

 

 

Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. 

(Aristoteles) 

 

 

 

Better to feel how hard education is at this time rather than feel 

the bitterness of stupidity, later. 

(Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang daripada 

merasakan pahitnya kebodohan kelak) 

 

(Anonim) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola perkotaan di seluruh dunia 

adalah penanganan masalah persampahan. Sebanyak 384 kota besar di seluruh 

dunia telah menimbulkan sampah sebesar 80.2 juta ton setiap hari. Dari jumlah 

tersebut, penanganan sampah yang diangkut dan dibuang ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) adalah sebesar 4,2 persen, yang dibakar sebesar 37,6 

persen, yang dibuang ke sungai sebesar 4,9 persen dan tidak tertangani sebesar 

53,3 persen. Sebagai perbandingan, rata-rata volume sampah yang ditimbulkan 

oleh setiap penduduk perkotaaan seperti kota Jakarta adalah sebanyak 0,9 

kg/hari, Bangkok sebanyak 1,1 kg/hari, Singapura sebanyak 1,3 kg/hari, dan 

Seoul sebanyak 3,1 kg/hari (Bappenas, 2010:16). 

 

Permasalahan sampah terutama di wilayah perkotaan tidak saja mempengaruhi 

aspek keindahan dan kebersihan kota, namun lebih dari itu juga memberikan 

dampak negatif bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berbagai 

studi di kota-kota di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan sampah tidak 

akan pernah dapat diselesaikan jika hanya bertumpu pada peran pemerintah 

tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai sumber penghasil sampah. 

Yuni dan Mardwi (2012:4) menjelaskan bahwa saat ini masalah sampah juga 

telah menjadi persoalan dalam skala nasional sehingga pengelolaannya perlu 
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dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat 

memberikan manfaat secara ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, aman 

bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam arti bahwa 

penanganan sampah perlu dilakukan sejak dari sumbernya. 

 

Menyadari pentingnya peran pemerintah dan sekaligus partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2008 

yang lalu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat yang dihasilkan oleh setiap 

orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. 

 

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, 

pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan 

sampah dan penanganan sampah. Adapun pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 tersebut, diuraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan 

kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran 

ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut 

merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan 

lingkungan yang disebut Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). 

 

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih sebatas cara membuang bukan 

mengolah. Biasanya, sampah hanya dibuang langsung ke suatu lahan kosong, 

dan apabila lahan tersebut sudah penuh dan dianggap tidak layak, maka 
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masyarakat kemudian akan berpindah lagi mencari lahan yang lain. Penanganan 

sampah dengan cara seperti ini, tentu saja membutuhkan biaya operasional yang 

sangat besar dan efektif dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang 

sangat tidak efisien dan kurang aman karena adanya keterbatasan daya dukung 

lahan dan lingkungan yang semakin lama semakin sedikit.   

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah tanpa 

menggunakan biaya yang besar adalah dengan pengelolaan sampah berbasis 

komunitas dimana sampah dikelola secara kawasan dengan peran serta dari 

masyarakat. Peran serta tersebut antara lain adalah melakukan pemilahan 

sampah, mendirikan usaha pengelolaan sampah (UPS) dan membayar iuran 

retribusi kebersihan. Kegiatan pemilahan dapat dilakukan langsung di sumber 

sampah seperti di perumahan, sekolah, kantor, puskesmas, rumah sakit, pasar, 

terminal dan tempat tempat dimana manusia beraktivitas. Pemilahan sampah 

sebaiknya langsung dilaksanakan pada sumbernya. Proses pemilahan akan 

menjadi tidak efisien bila dilakukan di tempat pemrosesan akhir,  karena sampah 

yang sudah terlanjur bercampur akan memerlukan sarana dan prasarana yang 

mahal untuk dipilah. 

 

Sebagai tindak lanjut mengenai upaya pengurangan sampah, pemerintah 

kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012  tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga. Pada pasal 18 dalam PP tersebut, diamanatkan agar pemerintah daerah 

membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 3R pada wilayah-wilayah 

pemukiman. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada pra-riset 
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menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan sampah di Bandar Lampung selama 

ini dimulai dari sumber (rumah tangga/masyarakat) langsung di buang ke tong 

sampah atau plastik diletakkan di depan rumah, selanjutnya diambil oleh petugas 

gerobak sampah baik dari partisipasi masyarakat secara mandiri atau petugas 

dari Dinas Lingkugan Hidup. Selanjutnya, sampah tersebut diangkut ke TPS 

sementara yang ada di wilayah kelurahan, dan terakhir dari TPS sementara 

diangkut oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup ke TPA di Bakung, Kecamatan 

Teluk Betung Barat.  

 

Menurut ACCCRN, model pengelolaan sampah semakin berkembang sejalan 

dengan perkembangan jenis sampah yang akan dikelola. Beberapa cara 

pengelolaan akhir sampah yang selama ini dilakukan oleh masyarakat adalah  

sebagai berikut : 

1) Penimbunan: sampah yang telah dikumpulkan pada penampungan 

sementara diangkut ke suatu area tempat pemrosesan akhir (TPA), 

kemudian sampah tersebut ditimbun dan diratakan.  

2) Pengomposan: sampah-sampah organik diolah dengan cara pengomposan. 

Ada beberapa keuntungan dari sistem pengomposan antara lain pupuk yang 

dihasilkan bersifat ekologis atau tidak merusak lingkungan, masyarakat 

dapat membuat sendiri, serta tidak memerlukan peralatan dan instalasi 

yang mahal.  

3) Pembakaran: pembakaran dapat dilakukan pada tempat pembuangan 

sampah sementara, atau pembakaran dilakukan dengan insenerator. Proses 

insenerator ini mampu mereduksi limbah hingga 90 persen, meskipun 
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panas yang ditimbulkannya dapat digunakan sebagai sumber energi, namun 

penggunaannya dapat menimbulkan pencemaran udara tersendiri.  

4) Penghancuran: sampah yang telah dikumpulkan dipotong-potong menjadi 

ukuran kecil-kecil sehingga volumenya bertambah kecil, penghancuran 

yang demikian akan membantu proses pembusukan.  

5) Pemanfaatan ulang: sampah-sampah yang telah dikumpulkan dipilih sesuai 

dengan bahan pembuatnya seperti kertas, kaca, plastik, besi, karton, 

aluminium, dan dijual untuk dimanfaatkan kembali.  

6) Dumping: pengelolaan sampah secara dumping dengan menumpuk sampah 

pada suatu area, pengelolaan yang demikian akan menimbulkan penurunan 

estetika lingkungan. Jenis dumping yang lain dan sering dilakukan 

masyarakat dalam mengelola sampah adalah dumping in water di mana 

sampah dibuang ke dalam air misalnya ke sungai, laut, dan saluran air 

lainnya. 

 

Dari keenam model tersebut, ACCCRN menambahkan bahwa yang paling sesuai 

dan ideal dilakukan adalah cara pengomposan, pendauran ulang, dan 

pemotongan sehingga volume sampah dapat berkurang. Praktek ini sering 

disebut dengan 3R. Kota Bandar Lampung pernah memiliki TPS 3R yang berada 

di Kecamatan Teluk Betung Barat. Hal ini dibuktikan oleh berita yang dimuat 

pada website Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (13 oktober 2017), sebagai berikut: 

Walikota Bandar Lampung Herman HN mengapresiasi pembangunan tempat 

pemrosesan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle (TPS 3R), di 

Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Diatas lahan seluas 200 meter 

persegi, TPS 3R dibangun yang akan digunakan untuk meningkatkan kebersihan 

dan sanitasi lingkungan. Pembangunan TPS 3R yang dikerjakan Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Sukarame II Sukadanaham, menelan 
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anggaran sebesar Rp 550 juta dan akan digunakan oleh 200 Kepala Keluarga (KK) 

di Kelurahan Sukarame II Sukadanaham Bandar Lampung. (Methariska Sylvia – 

Randal Lampung/ari) 

 

Pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini bertujuan untuk mengurangi sampah 

sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan 

manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap 

sampah. Konsep 3R ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah dilaksanakan, 

tetapi sulit implementasinya. Namun dalam pelaksanaannya TPS 3R tersebut 

tidak bertahan lama bahkan saat ini TPS 3R tersebut sudah tidak beroperasi lagi. 

Hal ini dikarenakan tanah yang digunakan untuk membangun TPS tersebut 

merupakan tanah pribadi milik salah satu warga bukan merupakan tanah 

pemerintah maupun tanah wakaf. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam mengelola TPS 3R tersebut juga merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan TPS tersebut tidak beroperasi lagi. 

 

Pada beberapa tempat lain di Kota Bandar Lampung, pola 3R juga dilakukan 

melalui bank sampah, bahkan slogan dari bank sampah adalah  gerakan 3R. 

Pengelolaan sampah pada bank sampah secara umum memang tidak terlepas dari 

program 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan 

kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau untuk 

fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan 

sampah dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi 

barang atau produk baru yang bermanfaat. 

 

Gerakan bank sampah skala lokal di masyarakat sebenarnya juga dilakukan pada 

skala kota. Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali memiliki layanan bank 
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sampah yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) kepada Pemerintah Kota 

Bandar Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Hal 

ini dibuktikan pada berita yang dimuat Tribun Lampung, sebagai berikut : 

Kota Bandar Lampung kembali memiliki layanan Bank Sampah untuk mengelola 

sampah masyarakat di lingkungan wilayah Bandar Lampung.Bank Sampah kali ini 

merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Pegadaian (Persero) 

kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Bandar Lampung. Bangunan Bank Sampah yang diberi label The Gade Clean and 

Gold tersebut bertempat di samping Lapangan Kalpataru Kemiling, Bandar 

Lampung berdiri di atas tanah seluas 15 x 20 meter.Sarana dan prasarana (Sarpras) 

dalam pengelolaan sampah yang tersedia di layanan Bank Sampah tersebut cukup 

lengkap mulai mesin pencacah, alat timbangan, mesin untuk pencucian.Lalu ada 

outlet dari tim Pegadaian yang akan menghitung berapa jumlah uang yang diberikan 

kepada nasabah untuk dimasukan ke tabungan emas.Kemudian ada tambahan satu 

unit sepeda motor bak sampah agar dapat keliling mengambil sampah ke 

pemukiman-pemukiman di wilayah Kemiling khususnya.(Diakses pada 25 mei 

2019 pukul 09:20) 

 

Pelaksanaan bank sampah melalui koordinasi pemerintah daerah tersebut tidak 

seperti pengelolaan 3R sebelumnya di Bandar Lampung yang dibangun dan 

dikelola langsung oleh masyarakat. Pelaksanaan bank sampah ini dikelola oleh 

masyarakat namun diawasi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung sehingga dengan adanya bank sampah yang baru dimulai di kecamatan 

kemiling ini dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan pengurangan 

sampah yang masuk ke TPA Bakung dapat tercapai. 

 

Sampah sendiri  telah menjadi masalah bersama dan menggangu citra kota 

Bandar Lampung dan memiliki dampak hebat dalam tata lingkungan hidup 

sehingga pada 2018 yang lalu Kota Bandar Lampung masuk sebagai salah satu 

kota terkotor di Indonesia. Hal ini dibuktikan pada berita yang dimuat dalam 

detiknews, sebagai berikut: 

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penilaian 

terhadap sejumlah kota di Indonesia.Tak cuma kota terbersih yang diungkap 

http://lampung.tribunnews.com/tag/pegadaian
http://lampung.tribunnews.com/tag/pegadaian
http://lampung.tribunnews.com/tag/pegadaian
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kemudian mendapat penghargaan. Kota terkotor pun juga dicatat oleh 

kementerian.Untuk kategori kota metropolitan adalah Kota Medan, kategori kota 

besar Kota Bandar Lampung dan Kota Manado, untuk kategori kota sedang 

adalah Sorong, Kupang dan Palu. Sedangkan untuk kategori kota kecil adalah 

Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, 

Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada Penilaian 

mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang 

mana kota-kota itu mendapat nilai jelek karena melakukan pembuangan terbuka 

(open dumping) serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional 

(Jakstranas) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga.” (diakses pada 14 Januari 2019 Pukul 09:21 WIB) 

 

Timbunan sampah yang meningkat juga disebabkan pertambahan jumlah 

penduduk yang setiap tahun makin meningkat. Menurut Nurmandi (1999:143), 

pertumbuhan  kota yang  tidak selaras dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat kota juga akan berdampak pada menurunnya optimasi pelayanan 

prasarana kota. Hal tersebut dikarenakan peningkatan aktifitas masyarakat di 

perkotaan akan berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas sampah yang 

dihasilkan sehingga pada akhirnya  apabila  tidak dikelola dengan baik dapat 

menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan. Berikut 

merupakan data Kota Bandar Lampung mempunyai jumlah penduduk yang 

cukup banyak dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung  Dirinci menurut Jenis 

Kelamin, dan Sex Ratio Tahun 2013-2017 

 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 

2013 475 039 467 000 942 039 102 

2014 484 215 476 480 960 695 102 

2015 493 411 485 876 979 287 102 

2016 502 418 495 310 997 728 101 

2017 511 371 504 539 1 015 910 101 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2018 

Pada tabel 1 menunjukan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dirinci 

menurut jenis kelamin, dan sex ratio Tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, 

penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 942.039 jiwa, kemudian meningkat 
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pada tahun 2014 menjadi 960.695 jiwa, kemudian mengalami peningkatan 

kembali menjadi 979.287 jiwa pada tahun 2015. Data-data tersebut 

menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk Kota Bandar Lampung 

mengalami peningkatan sehingga tidak heran jika jumlah sampah yang 

dihasilkan perharinya terhitung cukup besar. Berikut merupakan data harian 

volume sampah di UPT TPA Bakung: 

 

Tabel 2. Data Harian Volume Sampah UPT TPA Bakung 

No Instansi Total Sampah Per Hari (Ton) 

1 UPT TPA Bakung 317.51 

2 UPT Tanjung Karang Pusat 46.74 

3 UPT Tanjung Karang Barat 27.89 

4 UPT Tanjung Karang Timur 27.76 

5 UPT Teluk Betung Selatan 27.52 

6 UPT Bumi Waras 27.33 

7 UPT Teluk Betung Utara 33.76 

8 UPT Teluk Betung Barat 14.61 

9 UPT Teluk Betung Timur 23.01 

10 UPT Langkapura 22.75 

11 UPT Kemiling 36.67 

12 UPT Enggal 23.58 

13 UPT Kedamaian 18.41 

14 UPT Kedaton 19.12 

15 UPT Labuan Ratu 18.84 

16 UPT Raja Basa 25.84 

17 UPT Way Halim 45.94 

18 UPT Sukarame 37.04 

19 UPT Tanjung Seneng 34.07 

20 UPT Sukabumi 32.75 

21 UPT Panjang 46.71 

22 UPT Dinas Perdagangan 68.71 

Total sampah yang masuk TPA Bakung per hari 976.56 

Sumber : Pengelola TPA Bakung juli 2019 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah penduduk dan 

masyarakat secara signifikan akan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat 

serta segala aktivitasnya yang dikhawatirkan akan melebihi daya dukung dan 
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daya tampung lingkungan. Jika tidak sesuai atau melebihi daya dukung dan daya 

tampung lingkungan maka akan menimbulkan dampak negatif yaitu dapat 

mencemari lingkungan. Salah satu pencemaran lingkungan yang timbul adalah 

limbah padat atau sering disebut dengan sampah, yang berujung menumpuk di 

tempat pembuangan akhir (TPA). 

 

Pada skala yang lebih luas, Indonesia berada di peringkat ke empat di dunia 

sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar. Jumlah penduduk di Indonesia 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 adalah sebanyak 

265.015.300 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk ini secara langsung akan 

meningkatkan laju konsumsi masyarakat yang diimbangi dengan pola hidup 

yang semakin modern. Pola konsumsi yang semakin modern memberikan 

kontribusi jenis sampah yang semakin beragam, salah satunya sampah kemasan 

yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. 

 

Pada sisi yang lain, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selama ini menggunakan dump truck, 

amroll/container truck dan truk engkel dari tempat pembuangan sampah 

sementara kemudian diangkut menuju TPA di Bakung. Namun kendaraan yang 

dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sebagai armada pengangkut sampah terdapat 

beberapa armada yang tidak dapat beroperasi karena kondisi yang usang. Fakta 

ini menunjukkan bahwa meningkatnya volume sampah di Kota Bandar 

Lampung tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah armada yang memadai. 
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Beberapa data dan fakta di atas menunjukkan bahwa program pengurangan 

sampah dengan konsep 3R belum terlaksana maksimal di Kota Bandar Lampung 

sehingga masih menimbulkan permasalahan di TPA yaitu dengan terus 

meningkatnya volume sampah yang masuk ke TPA. Hal ini dibuktikan pada 

berita yang dimuat dalam duajurai.co, sebagai berikut: 

“Volume sampah di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dalam dua 

tahun terakhir. Besaran peningkatan relatif tinggi, yakni sekitar 10 ton sampah. 

Berdasar data Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, 

Rabu, 30/1/2019, pada 2016, volume sampah sebanyak 790 ton per hari. Angka 

tersebut naik menjadi 800 ton per hari pada 2017. Artinya, terjadi peningkatan 

volume sampah sekitar 10 ton.Volume sampah di Kota Tapis Berseri terus 

merangkak naik sejak 2001. Mulai tahun tersebut, volume sampah terus 

bertambah hingga 2015. Rerata kenaikan volume sampah sekitar 30 ton-50 ton 

tiap tahun.Namun demikian, volume sampah sempat menurun pada 2016. Pada 

tahun tersebut, masyarakat Bandar Lampung menghasilkan sekitar 50 ton sampah 

per hari. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung telah 

menyiapkan sejumlah program terkait pengelolaan sampah. Berdasar data DLH 

hingga awal Januari 2019, volume sampah di Kota Tapis Berseri mencapai 840 

ton per hari. (Di akses pada 14 Januari 2019 Pukul 08:41 WIB). 

 

Menurut Marliani (2014:125) meningkatnya volume timbulan sampah 

memerlukan pengelolaan yang baik atau menggunakan metode yang baik. 

Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan 

sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan. 

Oleh karena itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R 

adalah salah satu upayanya. Program 3R akan sangat ditentukan keberhasilannya 

oleh partisipasi masyarakat yaitu dengan mengubah perilaku masyarakat yang 

semula membuang sampah menjadi mengelola sampah. Pemilihan sampah di 

tingkat rumah tangga merupakan langkah awal dalam hal pengelolaan yang 

dilakukan dari sumber sampah seperti pemukiman, sekolah, kantor, puskesmas, 
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rumah sakit, pasar, terminal dan tempat-tempat manusia beraktivitas dengan 

tujuan semakin berkurangnya volume sampah yang diangkut ke TPA.  

 

Timbulnya sampah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya tingkat 

kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, jumlah 

penduduk yang terus meningkat, sarana dan prasarana yang kurang memadai di 

permukiman kumuh, dan kurang tegasnya penerapan sanksi sehingga tidak 

membuat pelanggar jera. Untuk mengatasi itu, Lestari (2014:571) mengatakan 

bahwa paradigma lama dalam pengelolaan sampah yang bertumpu pada 

pendekatan akhir (end of pipe) yaitu hanya sebatas kumpul, angkut dan buang 

yang berakhir di TPA harus mulai ditinggalkan. Cara pengelolaan sampah 

dengan pendekatan lama terbukti menimbulkan banyak masalah salah satunya 

pencemaran air. Paradigma pengelolaan sampah dengan pendekatan akhir sudah 

saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah 

terpadu. 

 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian sejenis disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Jenis Tahun Judul 

1. 

 

Yuni Puspitawati dan 

Mardwi Rahdriawan 
Jurnal  2012 

Kajian Pengelolaan Sampah 

Berbasis Masyarakat dengan 

Konsep 3R ( Reduce, Reuse, 

Recycle ) di Kelurahan Larangan 

Kota Cirebon 

2. Feri Subekti Jurnal 2017 

Implementasi Reduce, Reuse, 

Recycle (3R) Dalam 

Menumbuhkan Kepedulian Anak 

Terhadap Lingkungan Di Paud 

Gajah Wong, Balerejo, 

Mujamumu, Umbulharjo, DIY 

3. S Rendra Utama R Skripsi  2018 

Identifikasi Dan Pengelolaan 

Persampahan Rumah Tangga Pada 

Perumahan Menengah Keatas Di 

Kota Bandar Lampung (Studi 

Kasus Di Kecamatan Sukabumi) 

4. 
Muhammad Marwan 

Tasdir 
Skripsi  2016 

Analisis Implementasi Kebijakan 

Bank Sampah Di Kota Makassar 

5. Lulu Fakta Imana Skripsi 2018 

Implementasi  Program 3R  

(Reduce, Reuse, Dan Recycle) 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Di Bank Sampah Purwokerto 

     Sumber: Diolah oleh Penelit, 2019 

 

Penelitian Yuni dan Mardwi (2012) mengkaji tentang pengelolaan sampah 

berbasis masyarakat dengan konsep 3R di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. 

Hasil penelitian pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R 

yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Larangan Kota Cirebon telah 

menunjukkan potensi replikasi di lokasi lain, sehingga menuntut suatu studi atas 

implementasinya. Studi ini mengidentifikasi karakter sosial dan kapasitas 

partisipasi masyarakatnya dalam kegiatan pengelolaan sampah. Studi ini 

menganalisis persepsi masyarakat terkait kemanfaatan kegiatan pengelolaan 

sampah dalam hal kesehatan masyarakat, ekonomi dan psikologi 
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Penelitian Feri Subekti (2017) membahas implementasi 3R dalam upaya 

menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan di PAUD Gajah Wong, 

Balerejo, Mujamumu, Umbulharjo, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana implementasi 3R, Bagaimana dampak implementasi 

3R dalam menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan di PAUD Gajah 

Wong; Implementasi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan  dan tahap evaluasi. Dampaknya yaitu peserta didik mengerti 

bahwa barang bekas bisa digunakan kembali, peserta didik menjadi kreatif, 

peserta didik terbiasa untuk tidak bergaya hidup konsumtif. 

 

Penelitian S Rendra Utama R (2018) membahas identifikasi dan pengelolaan 

persampahan rumah tangga pada perumahan menengah ke atas di Kota Bandar 

Lampung (Studi Kasus di Kecamatan Sukabumi). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tata kelola persampahan belum ditangani secara baik. Pengetahuan warga 

tentang pengelolaan persampahan merupakan faktor kekuatan, sedangkan 

adanya potensi pemanfaatan sampah organik rumah tangga untuk diubah 

menjadi pupuk kompos merupakan faktor peluang yang harus dimanfaatkan. 

Strategi yang tepat memaksimalkan atau mengutamakan unsur kekuatan dengan 

memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Pembuatan kompos secara 

mandiri dari sampah organik rumah tangga dengan menggunakan teknologi tepat 

guna yg dapat digunakan pada lahan terbatas, selain itu juga dikatakan perlu 

ditumbuh kembangkan kesadaran warga tentang pengelolaan sampah rumah 

tangga dengan melakukan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan. 
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Penelitian Muhammad Marwan Tasdir (2016), bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis implementasi dari kebijkan Bank Sampah Di Kota Makassar 

berdasarkan keadaan ideal normatif yang diatur dari Peraturan Kementrian 

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 dengan keadaan aktual empiriknya 

yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini menjukkan bahwa hadirnya Bank 

Sampah menjadi solusi baru dari penanganan masalah persampahan di Kota 

Makassar dengan meninggalkan paradigma lama yang hanya berkutat pada 

sistem kumpul-angkut-buang menjadi berbasis pada pengelolaan sampah terpadu 

dengan sistem 3R. Penelitian Lulu Fakta Imana (2018), hasil penelitian ini 

adalah bahwa implementasi program 3R yang maksimal mampu 

memberdayakan masyarakat meskipun terdapat komparasi dalam setiap kegiatan 

3R yang dimiliki bank sampah tersebut. Pemberdayaan masyarakat yang 

diwujudkan melalui program 3R di bank sampah dibuktikan dengan pendapatan 

masyarakat yang bertambah dan kemandirian masyarakat dalam berpartispasi 

secara penuh di setiap kegiatan 3R tersebut. 

 

Seluruh penelitian di atas menunjukkan bahwa penerapan 3R di banyak daerah 

memiliki potensi dan permasalahan sendiri yang akan sangat berpengaruh pada 

efektif tidaknya atau maksimal tidaknya program 3R. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti akan 

membahas tentang faktor penghambat pelaksanaan program pengurangan 

sampah di Kota Bandar Lampung dengan cara 3R yang terbukti belum berjalan 

maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor 
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Penghambat Implementasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) Dalam 

Program Pengurangan Sampah di Kota Bandar Lampung”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi 3R dalam 

program pengurangan sampah di Kota Bandar Lampung?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor penghambat atau yang mempengaruhi implementasi 

3R dalam program pengurangan sampah di Kota Bandar Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1.  Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

pemerintahan khususnya dalam aspek evaluasi kebijakan khususnyta 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

melalui program 3R sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan 

ilmiah bagi ilmu pemerintahan serta dapat digunakan sebagai bahan 

informasi bagi peneliti selanjutnya. 

b. Sebagai proses pembelajaran peneliti dalam menganalisis masalah secara 

ilmiah. 
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2.  Secara Praktis  

a. Secara Praktis skripsi ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 

saran bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam implementasi 

program 3R agar program 3R dapat dilaksanakan dengan maksimal di 

seluruh wilayah dan dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota 

Bandar Lampung pada masa mendatang. 

b. Bagi masyarakat agar menjadi bahan informasi pentingnya memilah dan 

mengelola sampah sejak dari rumah tangga dengan cara 3R sehingga 

dapat mengurangi tumpukan sampah yang masuk ke TPA. 

c. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pihak lain terutama dunia 

usaha, dimana dengan adanya program 3R di masyarakat dapat menjadi 

tambahan penghasilan, masyarakat dapat memilah bahan yang dapat 

didaur ulang dan dijual kembali. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

A. Tinjauan Kebijakan Publik  

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk 

mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik akan 

dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi 

pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah 

pelayanan publik, yang segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. 

 

Menurut Friedrick (dalam Sugandi, 2011:78), kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah, 

dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut.  

Kebijakan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan 

yang telah disepakati bersama. Luankali (2007:145) berpendapat bahwa 

kebijakan adalah ilmu tentang hubungan pemerintah dengan warga negara atau 

apa yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah secara riil untuk warga Negara. 

Hal ini berarti bahwa pemerintah dalam membuat suatu kebijakan tidak hanya 

untuk kepentingan pribadinya saja, namun berdasarkan kepentingan masyarakat. 
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Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang berupa program, 

keputusan, undang-undang, usulan-usulan dan rancangan-rancangan. Pada 

kebijakan publik, pemerintah harus memperhatikan tujuan dari kebijakan itu 

karena yang dilakukan pemerintah tentu berdampak bagi semua elemen. Oleh 

karena itu, pemerintah harus menyesuaikan dengan masalah dan kondisi yang 

dihadapi. 

 

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah 

atau suatu persoalan (Winarno, 2002:16). Dalam praktiknya kebijakan publik 

baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Widodo, 2001:190): 

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. 

2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. 

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan 

bukan apa yang bermaksud akan dilakukan. 

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai 

sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu). 

5. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan 

tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). 

 

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah memiliki tujuan agar 

tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Adapun tujuan perumusan/ pembuatan kebijakan publik yaitu:  

1. Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat  
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2. Untuk melindungi hak-hak masyarakat  

3. Untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat  

4. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

 

2. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik  

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 

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

beberapa ahli politik untuk membagi proses penyusunan kebijakan publik ke 

dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini memudahkan dalam mengkaji 

kebijakan publik. 

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan 

agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi 

kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang 

dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Budi Winarno, 2007: 32–34): 

a. Penyusunan agenda; adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis 

dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk 

memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam 

agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut 

juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Penyusunan agenda 

kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, 

juga keterlibatan stakeholder. 
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b. Formulasi Kebijakan; adalah Masalah yang sudah masuk dalam agenda 

kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah 

tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan 

kebijakan yang ada. 

c. Adopsi Kebijakan; Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi 

pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu 

masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti 

arahan pemerintah. 

d. Implementasi Kebijakan; Dalam tahap implementasi kebijakan akan 

menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan 

ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan 

atau tidak. 

e. Evaluasi Kebijakan; dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut 

estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi 

dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan 

fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap 

akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan 

demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-

masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan 

masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 
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B. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik  

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk 

melaksanakan sebuah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya untuk 

mencapai tujuan (output) dan menghasilkan sebuah dampak (outcome) dari 

proses kebijakan tersebut. Menurut Mulyadi (2015:45), suatu kebijakan 

publik bukan hanya proses formulasi dan melegitimasi kebijakan saja, tetapi 

terkait dengan implementasi dan evaluasinya. Sebaik apapun suatu substansi 

kebijakan publik yang dibuat atau diformulasikan, tidak akan berguna jika 

tidak terimplementasikan dengan baik dan sukses. Implementasi kebijakan 

merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu 

kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan 

yang diinginkan. 

 

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan 

sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung 

jawab jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, 

tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang dan dana 

disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut namun juga 

menyangkut tentang bagaimana sumber daya dikelola serta pendukung 

implementasi lainnya dimanfaatkan. 
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2. Model Implementasi Kebijakan Publik  

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan para pakar analisis 

kebijakan menggunakan alat konseptual tertentu untuk membantu pekerjaan 

mereka dalam memvisualisasikan realita implementasi kebijakan yang 

kompleks. Terdapat dua model yang berpacu dalam tahap impelementasi 

kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Kedua model ini 

terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan, model elit, model proses 

dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijkan 

berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat 

dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan. 

 

Model top down dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn model 

mereka yang disebut dengan istilah a model of the policy implementation 

process. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dengan istilah perfect 

Implementation. Sabatier dan Mazmanian dengan istilah a frame workfor 

implementation analysis. Model Goggin dan Bowman dan Lester dengan 

istilah communication model. Model Merilee S. Grindle ditentukan oleh isi 

kebijakan dan konteks impelentasinya. Model Edward III menegaskan 

masalah utama dari administratsi publik adalah lack of attention  to 

implementation. Model Nakamura dan Smallwood dengan istilah 

environments influencing implementation). 

 

Sedangkan untuk model bottom up dikembangkan oleh Richard Elmore, 

Michael Lipsky, Benny Hjern, dan David O’Porter yang dikenal dengan 

Model Elmore. Model selanjutnya model kesesuaian yang dikembangkan 
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oleh David C. Korten. Model yang ketiga adalah Model Jaringan, berikut 

adalah penjelasan dari model bottom up: 

1. Model Jaringan  

Model jaringan (dalam Nugroho, 2014:677), memahami bahwa proses 

impelemntasi kebijakan merupakan sebuah complex of interaction 

processes di antara sejumlah besar aktor yang berada di dalam suatu 

jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Interaksi diantara para 

kator di dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana 

implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang 

harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi 

bagian penting di dalamnya. 

 

Pada pendekatan ini, koalisi dan/ atau kesepakatan di antara aktor yang 

berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu dari impelementasi 

kebijakan dan keberhasilannya.  

 

2. Model Kesesuaian  

Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari 

tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program 

dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh 

program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran 

(pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi 

pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program 

dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara 

kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian 
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antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output 

program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran 

program. 

 

3. Model Elmore, dkk (1979)  

Menurut Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny 

Hjern dan David O‟Porter (1981, dalam Nugroho, 2014:672-673), model 

ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam 

proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, 

aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini 

didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat 

untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih 

melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di dalam tataran rendah. 

Karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, 

keinginan publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula 

dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan 

model ini biasanya di prakasarai oleh masyarakat, baik secara langsung 

ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).   

 

Menurut Wahab (2012:216-217), pendekatan ini dimulai dengan 

identifikasi jejaring aktor-aktor yang terlibat dalam peyampaian layanan 

di satu atau lebih area lokal, dan mereka kemudian ditanyai tentang 

tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak yang sudah mereka buat.  
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Selanjutnya kontak-kontak tersebut digunakan sebagai sarana 

pengembangan teknik pembentukan jejaringan untuk mengidentifikasi 

aktor-aktor lokal, regional, dan nasional yang terlibat selama proses 

perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program-program pemerintah 

maupun non pemerintah yang terkait. Sehingga memberikan pergerakan 

dari birokrat level bawah (bottom) hingga ke para pembuat kebijakan 

puncak (top) dalam sektor publik maupun privat. Terdapat empat hal 

utama yang membuat implementasi kebijakan efektif, yaitu:  

1. Clearly specified tasks and objectives that accurately reflect the 

intent of policy (tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat 

merefleksikan maksud dari suatu kebijakan) Implementasi kebijakan 

yang dalam hal ini terdiri dari satu set rincian dari tujuan pelaksanaan 

suatu kebijakan yang secara akurat mencerminkan maksud dari 

kebijakan tertentu, memberikan tanggung jawab dan standar kinerja 

kepada unit yangdapat melaksanakannya secara konsisten dengan 

tujuan dari kebijakan tersebut. Tugas dan tujuan organisasi pelaksana 

diasumsikan sebagai unit yang beroperasi dalam pelaksanaan 

kebijakan sebagai unit yang memiliki tugas dan tujuan yang jelas 

yang digunakan untuk mengatur semua tugas dan tujuannya.  

 

Kegagalan dalam implementasi kebijakan sering dikaitkan dengan 

manajemen yang buruk. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu 

bahwasanya kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan 

disebabkan dari ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepada seseorang terhadap hasil yang ingin dicapai dalam 
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suatu kebijakan tersebut. Serta adanya orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab atas kinerja yang mereka lakukan. Manajemen 

yang baik tentu saja adalah kebalikan dari semua hal di atas. 

Manajemen ini dimulai dari asumsi normatif bahwa manajemen yang 

efektif adalah yang melaksanakan tujuan yang diarahkan.  

 

2. A management plan that allocates tasks and performance standards 

to subunits (manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan 

standar kinerja ke organisasi pelaksana). Manajemen perencanaan 

merupakan proses dimana perencanaan dilakukan untuk memastikan 

bahwa sumber daya yang diperoleh, tugas, standar kinerja dapat 

digunakan dan berjalan secara efektif dan efisien dalam melaksanaan 

suatu kebijakan. Selain itu didalam manajemen perencanaan terdapat 

pengendalian operasional yang dilakukan sebagai proses untuk 

meyakinkan bahwa tugas-tugas tertentu telah dilaksanakan secara 

efektif dan efisien.  

 

Penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan dilakukan melalui proses 

perencanaan dalam mengalokasikan tugas dan standar kinerja. 

Manajemen perencanaan dan pengendalian di dalamnya memberikan 

pernyataan singkat tentang transisi dari kebijakan untuk operasi. 

Perencanaan strategis ini adalah sebagai proses untuk menentukan 

tujuan, sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan dari 

kebijakan tersebut. Selanjutnya fungsi ini kemudian didistribusikan 

dalam urutan dari yang tertinggi sampai tingkat terendah dalam 
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organisasi. Secara bersama-sama mereka menggambarkan aturan 

umum keputusan untuk alokasi sumber daya yang optimal, tugas, dan 

standar kinerja organisasi pelaksana.  

 

3. An objective means of measuring subunit performance (pengukuran 

kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin 

dicapai). Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat konsistensi 

organisasi pelaksana kebijakan dengan tujuan dari program tersebut, 

namun dalam pelaksanaannya proses ini dapat bersifat dinamis, tidak 

statis, lingkungan terus memaksakan tuntutan baru yang 

membutuhkan penyesuaian internal apabila terjadi yang demikian 

dapat dibuat toleransi sebagai penyesuaian internal demi untuk 

mencapai tujuan kebijakan. Tetapi implementasi tetap selalu 

diarahkan untuk memaksimalkan tujuan dan nilai akhir yang 

diinginkan. Keberhasilan atau kegagalan organisasi pelaksana dapat 

dinilai dengan mengamati perbedaan antara deklarasi kebijakan 

dengan perilaku organisasi pelaksana yang meliputi fokus pada 

kejelasan, presisi, kelengkapan, dan kewajaran antara isi deklarasi 

kebijakan dengan hasil akhir kebijakan. 

 

4. A system of management controls and social sanctions sufficient to 

hold subordinates accountable for their performance (sistem 

manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga bawahan agar 

tetap akuntabel). Implementasi sebagai proses kontrol administratif. 

Definisi ini berangkat dari asumsi serta kecenderungan umum bahwa 
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organisasi pelaksana yang paling banyak terlibat dalam proses 

implementasi. Agen-agen pelaksana tersebut sangat mungkin 

membuat kesalahan ketika melakukan interpretasi atas kebijakan dan 

menerjemahkannya ke dalam berbagai program dan proyek, yang 

biasanya selalu disertai bias kepentingan, ideologi, dan kerangka 

acuan. Berdasarkan hal tersebut, karenanya keberhasilan 

implementasi akan ditentukan oleh tingkat penegakan kontrol atas 

organisasi pelaksana serta dilengkapi dengan arahan dan aturan yang 

jelas untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan.  

 

Manajemen kontrol yang kuat menunjukkan bahwa organisasi telah 

mendekati nilai ideal dalam artian dapat memaksimalkan kinerja dari 

unit organisasi. Kinerja yang demikian dinilai dalam hal pencapaian, 

yakni adanya kesesuaian hasil target dengan standar kebijakan. 

Dalam prakteknya, biasa disebut sebagai kriteria kinerja yang 

cenderung untuk melihat lebih sebagai kesesuaian dengan standar 

kebijakan yang pada akhirnya dapat mencapai hasil yang 

memuaskan.  

 

Selain mengidentifikasi hal-hal yang dapat membuat implementasi 

kebijakan efektif di atas, Elmore juga telah/mengidentifikasi 

beberapa faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi 

kebijakan diantaranya penyimpangan dari perencanaan, spesifikasi, 

dan kontrol. Artinya keberhasilan implementasi kebijakan sangat 
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ditentukan oleh perencanaan yang dibuat dan manajemen yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

 

Implementasi program pengurangan sampah dengan 3R tidak dapat berjalan 

jika tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam program tersebut. Penelitian 

ini model yang digunakan adalah model S-O-R yang ditemukan oleh Hovland 

(1953). Sesuai dengan namanya, teori ini memiliki tiga elemen yakni pesan 

(stimulus), penerima (organism), dan respon (response). Stimulus adalah 

sumber rangsangan, organism adalah penerima rangsangan, dan respon adalah 

umpan balik yang dihasilkan. 

 

Menurut teori stimulus response ini, dalam proses komunikasi, berkenaan 

dengan perubahan sikap adalah aspek “ how” bukan “ what” dan “why”. 

Jelasnya how to communicate dalam hal ini how to change the attitude, 

bagaimana mengubah sikap komunikan. Dalam proses perubahan sikap, 

tampak bahwa sikap dapat berubah, hanya jika stimulus yang menerpa 

benarbenar melebihi semula. 

 

Menurut model ini, organisme menghasilkan perilaku tertentu jika ada kondisi 

stimulus tertentu pula, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 

kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Pola S-O-R ini dapat 

berlangsung secara positif atau negatif, misalnya jika orang tersenyum akan 

dibalas tersenyum ini merupakan reaksi positif, namun jika tersenyum dibalas 

dengan palingan muka maka ini merupakan reaksi negatif. 
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Respon dalam teori S-O-R dapat diasumsikan sebagai sebuah efek timbal balik 

yang dihasilkan oleh media. Dalam teori effect memfokuskan pada efek yang 

ditimbulkan pada khalayak setelah menggunakan media tersebut. Hal ini 

berkaitan dengan bagaimana media mengolah suatu pesan agar dapat 

tersampaikan kepada khalayaknya. Dengan demikian media akan mampu 

untuk mempengaruhikhalayak sebagai suatu akibat dari efek yang 

ditimbulkan. Hasil dari sebuah komunikasi massa dan beberapa kaitannya 

dengan penggunaan media akan membawa pada bagian terpenting berikutnya 

dari teori ini. 

 

Mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa 

dalamteori effect terdapat 3 tahap respon yang dialami oleh komunikan 

organism. 

Adapun  tahap-tahap respon adalah: 

a. Tahap kognitif yaitu meliputi perhatian, ingatan terhadap pesan, kesadaran 

atau pengenalan terhadap pesan dan pengetahuan terhadap pesan tersebut. 

b. Tahap afektif meliputi kesediaan untuk mencari lebih banyak lagi 

informasi,evaluasi terhadap pesan, dan minat untuk mencoba. 

c. Tahap konasi atau behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri 

 khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan (Mar’at, 

1982:87). 
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Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teori S-O-R (Framanik, 

2012 : 58): 

a. Komunikator, hal ini berkaitan dengan siapa yang memberikan stimuli, 

seorang komunikator dituntut untuk memiliki kredibilitas yang tinggi, 

kemampuan berkomunikasi yang memadai, dan juga daya tarik yang dapat 

menarik perhatian komunikan. 

b. Media, agar pesan atau gagasan dapat mudah diterima oleh komunikan 

maka seorang komunikator harus mampu menggunakan media yang sesuai 

dengan karakteristik komunikan, hal ini bertujuan untuk memudahkan 

proses pemahaman. 

c. Karakteristik komunikan (organisme), faktor ini sangat menentukan apakah 

gagasan yang disampaikan akan diterima atau tidak, sehingga pendalaman 

terhadap komunikan akan memungkinkan tingkat keberhasilan stimuli yang 

diberikan sangat besar. 

 

Terdapat beberapa jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang 

menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Effendy, 2003:45): 

a. Gangguan Mekanik 

Gangguan mekanik berupa gangguan fisik, yang disebabkan oleh 

adanyasuara atau kebisingan lain di sekitar tempat pemberian stimulus 

dilakukan.Misalnya suara mobil yang lalu lalang, suara musik dari luar, dll. 

b. Gangguan Semantik 

Gangguan semantik berupa gangguan disebabkan oleh adanya perbedaan 

makna yang dipahami oleh sumber dan penerima. Gangguan ini biasanya 

berhubungan dengan keterbatasan atau perbedaan bahasa, misalnya 



 

33 
 

perbedaan pemahaman mengenai kata-kata verbal, isyarat nonverbal, 

simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon 

dengan cara tertentu.  

c. Kepentingan, komunikan akan selektif dalam menerima pesan/ stimulus 

yang diberikan berdasarkan kepentingannya. 

d. Motivasi Terpendam, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. Perbedaan 

motivasi dapat menjadi penghambat keberhasilan penerapan teori S-O-R. 

Ketika motivasi yang terkandung dalam stimulus yang diberikan 

komunikator sesuai dengan motivasi komunikan, maka stimulus akan 

diterima. Jika tidak sesuai, komunikan akan mengabaikannya. Semakin 

sesuai stimulus yang diberikan dengan motivasi yang dimiliki komunikan, 

akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerapan teori S-O-R ini. 

e. Prasangka, berkaitan dengan rasa curiga yang timbul dalam diri komunikan 

prasangka bisa menjadi hambatan yang sangat berat dalam keberhasilan 

teori S-O-R, sebab rasa curiga akan membuat komunikan bersikap 

menentang komunikator, bahkan sebelum komunikator menyampaikan 

apapun. Prasangka dapat timbul pada etnis, agama, pandangan politik, atau 

kelompok tertentu. 

f. Evasi Komunikasi, berkaitan dengan gejala mencemooh atau mengelakkan 

pesan (stimulus) yang diberikan komunikator dengan tujuan untuk 

mendiskreditkan pesan tersebut. 
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C.  Pengertian Sampah 

Pengelolaan persampahan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan kota, sehingga membutuhkan penanganan yang tepat.  

Keberadaan jumlah sampah yang semakin hari semakin bertambah seiring 

pertambahan jumlah penduduk akan menjadi masalah apabila tidak ditangani 

dengan baik. Keberadaan sampah dapat  mencemari lingkungan tanah, air, dan 

udara udara. Selain itu kehadiran sampah dapat mengurangi nilai estetika serta 

mengganggu kesehatan. 

 

Sampah pada umumnya dikenal masyarakat sebagai sesuatu benda yang 

dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan oleh manusia dan di 

buang karena sudah tidak bernilai bagi pemiliknya. Menurut definisi World 

Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, 

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

kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah memiliki 

banyak jenis, banyak sumber serta memiliki karakteristik yang khas. Ciri-ciri 

sampah berdasarkan artinya yaitu :   

1. Sampah adalah bahan sisa, baik bahan yang sudah tidak digunakan lagi 

maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya.   

2. Sampah dari segi sosial ekonomis adalah bahan yang sudah tidak ada 

harganya. 

3.  Sampah dari segi lingkungan adalah bahan buangan yang tidak berguna 

dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada 

kelestarian lingkungan.  
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Menurut Hadiwiyoto (1983:12), berdasarkan ciri-ciri diata sampah adalah sisa-

sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil 

bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada 

manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan 

dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan 

kelestarian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia 

dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah spesifik adalah 

sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan 

pengelolaaan khusus. 

 

Menurut sifatnya sampah dibagi menjadi 3 yaitu :  

 Sampah organik - dapat diurai (degradable) 

Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa 

makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat 

diolah lebih lanjut menjadi kompos. 

Contohnya daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, 

kotoran hewan dan manusia, Sisa makanan, Sisa manusia. kardus, kertas 

dan lain-lain. 

 Sampah anorganik - tidak terurai (undegradable) 

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti 

plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan 

gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan 

sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk 

laiannya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik 
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wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, 

kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton. 

 Beracun (B3): limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti 

limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain. Khusus sampah B3 ini 

memerlukan penanganan khusus. 

 

D. Dampak Yang Ditimbulkan Sampah  

Menurut Bahar (1986:7-8), masalah yang ditimbulkan oleh sampah 

menyebabkan turunnya nilai estetika lingkungan, menimbulkan berbagai 

penyakit, menurunkan nilai sumber daya, menimbulkan polusi, dan 

menyumbat saluran air. 

1. Nilai estetika  

Sampah menumpuk dan dibiarkan pada tempat-tempat terbuka (open 

dumping), menyebabkan rendahnya nilai estetika di sekitar tempat 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh penampilan fisik yang tidak layak untuk 

dilihat, bau busuk yang tidak sedap, dan berkembangnya berbagai 

organisme. Banyaknya sampah yang berterbangan di karenakan angin di 

pemukiman penduduk sekitar tempat tersebut sehingga mengganggu 

kenyamanan.  

2. Polusi udara dan air  

Dengan pembakaran sampah secara terbuka dan tidak dikendalikan, 

dapat menimbulkan emisi pada atmosfir dengan peningkatan komponen-

komponen polutan di udara, seperti gas Karbondioksida (CO2), 

Karbonmonoksida (CO), Nitrogen Monoksida (NO) dan partikel-partikel 
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kecil di udara. Polutan ini dapat menyebabkan penyakit pernafasan, 

penyakit kulit, dan lain-lain.  

3. Sumber penyakit  

Tempat-tempat penumpukan sampah merupakan tempat perkembangan 

tikus, nyamuk, lalat dan insekta. Organisme tersebut dapat menimbulkan 

dan menyebarkan berbagai jenis penyakit kepada penduduk disekitar 

tempat penimbunan dan penampungan sampah. Penyakit ini bukan hanya 

menyerang manusia tapi dapat menyerang ternak di sekitar tempat 

tersebut yang akhirnya secara tidak langsung juga menyerang pada 

manusia. 

4. Penyumbatan saluran air  

Kebiasaan buruk sebagian masyarakat adalah membuang sampah ke 

sungai, got, atau saluran air lainnya. Hal ini bisa menimbulkan polusi 

pada air dan menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan saluran air, 

sehingga bila hujan datang saluran air itu akan tersumbat dan 

menimbulkan banjir. 

 

E. Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)  

1.  Pengertian Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) 

Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) merupakan prinsip yang 

diterapkan dalam pengolahan sampah. Menurut Subaris (2016:31) 

Pengolahan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan 

pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, 

pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah 

dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan 
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masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan 

pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap 

masyarakat. 

 

Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. 

Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan 

untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Recycle berarti mengolah 

kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang 

bermanfaat. 3R sebenarnya sederhana dapat dilakukan oleh siapa saja, 

dimana saja, dan kapan saja serta tidak membutuhkan biaya yang besar. 

Namun dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan 

bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan. 

 

2. Tujuan Program Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). 

Penerapan program 3R dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi jumlah sampah yang 

dibuang ke TPA, mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah, serta 

mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang pengolahan 

sampah, dan memberdayakan masyarakat supaya mandiri dalam memilah 

sampah dari sumbernya.  

 

Program 3R yang diterapkan dalam pengelolaan sampah juga bertujuan 

untuk bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi, karena dalam 

penanganan sampah melalui 3R dilakukan pemilhan. Sampah-sampah yang 

dapat didaur ulang diharapkan dapat dijadikan produk-produk yang 
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mempunyai nilai jual tinggi oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

ekonomi masyarakat itu sendiri (Bambang, 2012:22). 

 

3. Konsepsi Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)  

Kerusakan lingkungan dapat terjadi bisa dikarenakan sampah yang 

dibiarkan menumpuk dan tidak dapat sepenuhnya diolah oleh manusia. Oleh 

karena itu diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak menambah 

kerusakan lingkungan terutama karena disebabkan oleh sampah.  

 

Penerapan pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, 

dan Recycle) dapat dijadikan solusi untuk menjagakelestarian lingkungan 

dengan cara yang sangat mudah dan murah. Sampah yang diolah dapat 

dijadikan sebagai pupuk kompos atau bahkan menjadi sumber listrik baru. 

Penerapan program 3R ini dapat diterapkan oleh siapa saja setiap hari. 

Konsep ini memiliki inti yakni Reduce, Mengurangi segala sesuatu yang 

mengakibatkan sampah. Reuse, menggunakan kembali sampah sampah yang 

masih bisa digunaakan dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. 

Recycle, mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk 

atau barang yang dapat bermanfaat.  

 

Dengan prinsip Reduce, maka kita mengurangi pemakaian dari bahan-bahan 

yang dapat merusak lingkungan. Caranya dengan mengurangi belanja 

barang-barang yang tidak terlalu perlu seperti baju baru dan juga aksesoris 

tambahan, mengurangi penggunaan tissue dan mengurangi penggunaan 
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kertas dengan cara lebih teliti sebelum mencetak file menggunakan print 

preview supaya dapat menghemat penggunaan kertas.  

 

Reuse atau memakai kembali barang yang dirasa tidak perlu lagi, salah 

satunya adalah dengan memberikan barang-barang tersebut kepada pihak 

yang lebih membutuhkan seperti baju, sepatu dan lainnya. Sehingga barang 

tersebut bisa digunakan dan berfungsi kembali.  

 

Kemudian konsep recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi barang 

baru yang dapat digunakan kembali dan layak fungsi, caranya mendaur 

ulang sampah organik menjadi pupuk kompos, menjadikan botol minuman 

sebagai wadah pot tanaman atau pendaur ulangan kertas menjadi kertas 

kembali (Katsumi, 2017:40-41). 

 

F.  Kerangka Pikir 

Pengelolaan sampah perlu dilakukaan secara kompherensif dan terpadu dari 

hulu ke hilir sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan cara 

memilah sampah yang bersumber dari hulu yaitu sampah yang dihasilkan 

oleh rumah tangga, agar mengurangi timbunan sampah yang berada di hilir. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa permasalahan sampah mencakup 

banyak aspek, oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan secara 

komprehensif dan terintegrasi. 
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Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan 

sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan 

penanganan sampah. Dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan 

sampah, diuraikan tiga aktivitas utama yaitu pembatasan timbulan sampah, 

pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga 

kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah 

yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R. Reduce berarti mengurangi 

segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse berarti menggunakan 

kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama 

ataupun fungsi lainnya. Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) 

sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. 

 

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Implementasi 

Program 3R dalam pengurangan sampah di Kota Bandar Lampung, 

menggunakan model penelitian S-O-R. Sesuai dengan namanya, teori ini 

memiliki tiga elemen yakni:  

 

- Pesan (stimulus), Stimulus adalah sumber rangsangan 

Merupakan gagasan untuk menyadarkan masyarakat dalam mengelola 

sampah dengan cara 3R. 

 

- Penerima (organism), organism adalah penerima rangsangan,  

Masyarakat yang tinggal di kawasan yang memiliki bank sampah yaitu di 

Kecamatan Kemiling, Teluk Betung Timur dan Panjang untuk memilah 

sampah dengan cara 3R. 
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- Respon (response). adalah umpan balik yang dihasilkan  

Efek yang diharapkan terjadi, masyarakat mulai memilah sampah yang 

dapat di olah kembali. 
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Dengan demikian, pada penelitian ini alur pikir peneliti dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Keterbatasan Lahan TPA 

 

Pengelolaan Sampah dilakukan dengan Pengurangan dan Penanganan 

 

Implementasi 3R 

Secara Individu 

Inovasi Kebijakan Optimalisasi 3R di Bandar Lampung 

 

Program 3R(Reduce, Reuse, dan Recycle) di Kota Bandar 

Lampung kurang berhasil, serta Faktor-faktor yang 

Menghambat Implementasi Program 3R dalam 

Pengurangan sampah di Kota Bandar Lampung dengan 

model penelitian S-O-R yang ditemukan oleh Hovland 

(1953) 

1. Stimulus, Sumber rangsangan 

2. Organism, Penerima rangsangan 

3. Respons, Umpan balik yang dihasilkan 

Implementasi 3R 

Secara Kelembagaan 
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III. METODE PENELITIAN 

 
 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif  dengan pendekatan 

kualitatif,  karena penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran 

mengenai suatu fenomena secara terperinci dan memusatkan perhatian pada 

masalah yang bersifat aktual, sehingga pada akhirnya memberikan 

pemahaman secara lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. 

 

Nazir (2003:63-64) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis 

penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas 

mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti, adapun tujuan 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

fenomena yang diselidiki. Metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara 

holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan metode kualitatif dalam 

penelitian ini sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengapa implementasi program 3R di Kota Bandar Lampung tidak terlaksana 

atau tidak dapat berjalan secara maksimal. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membatasi 

peneliti dalam melakukan penelitiannya.Menurut Idrus (2009:24) fokus 

penelitian adalah batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya 

penelitian kualitatif menetapkan batas dalam penelitian atas dasar fokus yang 

timbul sebagai masalah penelitian seorang peneliti kualitatif dapat dengan 

mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya. 

 

Adapun batasan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini seperti 

yang dijelaskan dalam kerangka pikir penelitian, yaitu mengetahui faktor 

yang Menghambat Implementasi Program 3R dalam Pengurangan sampah di 

Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori model S-O-R sebagai 

singkatan dari Stimulus-Organism–Response. 

 

1. Pesan (Stimulus) 

Merupakan pesan maupun gagasan ataupu carayang dilakukan pemerintah 

untuk mengajak masyarakat agar dapat mengelola sampah nya sendiri mulai 

dari rumah tangga. Agar masyarakat mampu memilah mana barang yang 

dapat diolah menjadi fungsi lain maupun barang yang dapat digunakan 
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kembali agar tidak menjadi sampah dan menumpuk di Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA). 

 

2. Komunikan (Organism) 

Komunikan adalah penerima pesan, pada penelitian ini adalah masyarakat di 

tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kemiling, Kecamatan Panjang dan 

Kecamatan Teluk Betung Timur. Karena di wilayah mereka tinggal telah 

memiliki bank sampah untuk memilah sampah dengan cara 3R baik itu dari 

partisipasi masyarakat maupun bank sampah milik pemerintah. 

 

3. Efek (Respons). 

Efek yang diharapkan terjadi, masyarakat sudah mengerti tentang reduce 

reuse dan recycle dan sudah mulai memilah sampah yang dapat di olah 

kembali sejak dari tingkat rumah tangga sehingga tidak menimbulkan 

penumpukan di tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan 

akhir. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung 

dengan memfokuskan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung,Kecamatan Kemiling, Teluk Betung Timur, dan Kecamatan 

Panjang. Kecamatan kecamatan tersebut dipilih karena memiliki bank sampah 

baik yang dibangun oleh pemerintah maupun dikelola secara mandiri oleh 

masyarakat. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Peneliti harus mendapatkan data secara langsung dan akurat sesuai dengan 

data yang diteliti di lapangan.Peneliti harus mencari data dari sumber utama, 

dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung 

dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut 

dengan masalah penelitian.Wawancara dilakukan melalui panduan 

wawancara.Informan-informan berasal dari unsur pelaksana kebijakan 

serta beberapa orang yang berkaitan langsung dengan program.Data-data 

primer ini merupakan unit analisis utama dalam kegiatan analisis data. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-

dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya 

yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh 

peneliti dengan menggumpulkan berbagai buku-buku atau literatur 

penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang 

dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, pengelola 

bank sampah di Kecamatan Panjang, di Kecamatan Teluk Betung Timur 

dan di Kecamatan Kemiling. 
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E. Informan 

Informan adalah orang yang diperkirakan memahami data, informasi, ataupun 

fakta dari suatu objek penelitian. Pada sebuah penelitian, penentuan informan 

sangat penting dilakukan agar peneliti dapat menentukan informan yang tepat 

untuk mendapatkan data lapangan yang akan dijadikan pendukung penelitian. 

Teknik penentuan informan dalam metode kualitatif tidak menggunakan 

populasi dan sampel yang banyak.Pada metode kualitatif memerlukan sampel 

yang sedikit dan dipilih menurut tujuan (purpose) penelitian. 

 

Pada penelitian ini informan yang dipilih adalah mereka yang dipandang 

cukup untuk memahami dalam implementasi program pengurangan sampah 

dengan prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle). Informan dalam penelitian  ini 

akan disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. Data Informan 

No Nama Jabatan 

1 Anisar Kasi Pengembangan Teknologi dan Inovasi 

Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung 

2 Lorensana Reni Sekretaris Camat Kemiling 

3 Epri Kusumayuda Sekretaris Camat Panjang 

4 Syamsi Sekretaris Camat Teluk Betung Timur 

5 Setiawan Batin Kepala UPT TPA Bakung 

6 Riski Petugas Bank Sampah Kemiling 

7 Kusnan RT di Kelurahan Panjang Utara 

8 Sahrial Lurah Kota Karang 

9 Nurfaidah Petugas Bank Sampah Teluk Betung Timur 

10 Tanjung Masyarakat Kecamatan Kemiling 

Sumber : Diolah oleh peneliti 2019 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebaga berikut: 

1. Wawancara mendalam 

Metode indeptinterview (wawancara mendalam) adalah alat pengumpulan 

data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah 

pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data (interviewer) sebagai 

pencari informasi yang dijawab secara lisan oleh informan (interviewe) 

sebagai pemberi informasi. Singkatnya wawancara dalam penelitian ini 

berupa tanya jawab antara peneliti dan informan mengenai faktor 

penghambat implementasi 3R di Kota Bandar Lampung. Mengenai hal ini 

peneliti menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan 

sebelumnya. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental 

dari seseorang.Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode 

wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini.Dokumen di 

gunakan untuk mengambil data faktor penghambat implementasi 3R di 

Kota Bandar Lampung.Dokumen diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung, serta dokumen lainnya berupa Peraturan daerah 

yang terkait, dan foto-foto dokumentasi. 
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3. Observasi 

Sugiyono (2014:145) menegaskan bahwa observasi sebagai teknik 

pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner, sedangkan menurut Hadi 

(1986,134)mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan. 

 

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan dengan cara penelitian 

secara langsung oleh peneliti, yang berkunjung di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung, kecamatan Kemiling, kecamatan panjang, dan 

kecamatan Teluk Betung Timur. Observasi yang digunakan adalah 

observasi pasif, yaitu peneliti tetap bisa mengamati penelitian tanpa harus 

terus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh objek diteliti. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing Data 

Editing data adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan 

menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin 

validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya, 

dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan 

disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara 

dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. 
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Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang 

menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik. 

2. Interpretasi 

Peneliti memberikan jabaran dari berbagai data yang telah melewati 

editing sesuai dengan fokus penelitian.Pelaksanaan interpretasi dilakukan 

dengan memberikan penjelasan berupa kalimat yang bersifat narasi dan 

deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan analisis data. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam  penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari 

awal hingga akhir penelitian, dengan induktif dan mencari pola, model, serta 

teori. data-data dianalisis dimana prosesnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

berlangsung secara bersamaan yaitu:   

1. Reduksi Data  

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, 

menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, 

abstraksi dan transformasi data-data kasar dari field notes (catatan 

lapangan). Peneliti mengumpulkan data wawancara dengan beberapa 

informan kemudian, peneliti membuang data yang tidak sesuai dengan 

fokus penelitian. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 
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3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  

Melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses pengumpulan 

data mentah kemudian mengambil data yang sesuai dengan penelitian, 

menyajikan data berbentuk teks deskriptif dan berbentuk tabel telah 

dilakukan kemudian peneliti menarik kesimpulan pada penelitian ini.  

 

I. Teknik Validasi atau Keabsahan Data 

Teknik kebasahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam 

menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, 

teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Tekhnik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa sumber data dari wawancara dan dokumentasi. 

 

Dalam penelitian ini, triangulasi yang peneliti gunakan ialah triangulasi 

sumber. Menurut Sugiyono (2014:274) triangulasi sumber yaitu untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber informasi. Berdasarkan sumber tersebut, 

tidak dapat diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi 

dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, 

dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Triangulasi sumber 

merupakan cara menguji data dan informasi dengan mencari data dan 

informan yang sama kepada lain subjek. Data dan informasi tertentu perlu 

ditanyakan kepada informan yang berbeda atau dengan bukti dokumentasi. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Kota Bandar Lampung  

 

Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung, merupakan daerah 

yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik, pendidikan, 

kebudayaan dan juga sebagai pusat perekonomian di Provinsi 

Lampung.Provinsi Lampung memiliki letak yang strategis karena merupakan 

pintu gerbang antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Bandar Lampung 

juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di pulau 

Sumatera setelah Medan dan Palembang  menurut jumlah penduduk, serta 

termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar pulau 

Jawa. 

 

Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatra, 

tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil 

penting dalam jalur transportasi darat dan pendistribusian logistik dari jawa 

menuju Sumatra mau[un sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas 

wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 

Kelurahan.   

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
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Kota Bandar Lampung berada antara 50º20’-50º30’ LS dan 105º28’-105º37’ 

BT dengan luas wilayah 192.96 km2. Kota Bandar Lampung berada di bagian 

selatan Provinsi Lampung (Teluk Lampung) dan ujung selatan Pulau 

Sumatraberbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan di 

sebelah Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Sebelah 

Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Kecamatan Padang 

Cermin, Kabupaten Pesawaran, Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Tanjung 

Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 197,22 km2 yang 

terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 

979 287 jiwa, kepadatan penduduk sekitar 4.478 jiwa/km2 dan diproyeksikan 

pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini kota 

Bandar Lampung merupakan pusat jasa dan perdagangan serta perekonomian 

di Provinsi Lampung. 

 

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran pantai 

sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan 

antara 0 sampai 500 m Daerah dengan topografi perbukitan hinggga 

bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi 

pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu 

Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
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a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau 

dibagian Selatan. 

b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame dibagian 

Utara. 

c. Wilayah perbukitan terdapat disekitar Telukbetung bagian Utara, barat, dan 

timur 

d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar 

TanjungKarang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung 

Dibalau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur. 

 

B. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

 

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota 

yang melaksanakan unsur pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadam Walikota melalui 

Sekretaris Daerah.Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup. 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 
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c. Pengordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan 

pemantauan, dan evaluasi dibidang Lingkungan Hidup. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 

 

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris 

1. Sub Bagian Program dan Informasi 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset Daerah 

c. Bidang Tata Lingkungan 

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS 

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

d. Bidang Pengelolaan Sampah 

1. Seksi Pengelolaan Sampah 

2. Seksi Sarana Prasarana Sampah 

3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 

1. Seksi Pemantauan Lingkungan 

2. Seksi Pencemaran Lingkungan 

 

Dalam melaksanakan tugasnya dalam pembersihan di Kota Bandar Lampung, 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung telah melakukan beberapa 

kegiatan dalam menangani persampah di Bandar Lampung yaitu : 
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a. Pemilahan 

Pemilahan sampah yang dilakukan di Kota Bandar Lampung masih sebatas 

pengelolaan di bank sampah saja belum diterapkan di tingkat rumah 

tangga.Bank sampah tersebut pun belum terdapat di seluruh wilayah di 

Kota Bandar Lampung namun baru terdapat di 3 wilayah, yaitu di 

Kecamatan Teluk Betung Timur, kemiling, dan Kecamatan Panjang. 

b. Pembersihan 

Pembersihan sampah yang ada di Bandar Lampung dilakukan setiap hari 

oleh petugas sapu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

Pembersihan tersebut dilakukan setiap jam 15.00 WIB (Sore Hari) S.D 

19.00 WIB (malam hari) pukul 23.00 (malam hari) S.D 06.00 WIB (pagi 

hari). Petugas sapu tersebut juga dikerahkan jika telah ada acara-acara yang 

menggunakan jalan untuk kegiatannya misalnya jalan sehat, setelah 

kegiatan tersebut berlangsung biasanya banyak sampah yang menumpuk, 

maka petugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang membersihkan nya. 

Berikut merupakan table jumlah petugas kebersihan : 

Tabel 5.Data Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung 

No Jabatan 
Jumlah Pegawai 

Total 
TKS (Orang) PNS (Orang) 

1 Sopir 88 30 118 

2 Kenek 168 21 189 

3 Satgas Kebersihan 52 0 52 

4 Petugas Kali 25 0 25 

5 Petugas Sapu 239 13 252 

6 Operator Doze 1 2 3 

7 Petugas Kompos 5 0 5 

Jumlah 158 66 644 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 2019 
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c. Pengumpulan 

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan petugas dengan mengambil 

sampah dari sumber sampah yaitu dari rumah tangga maupun kedai kuliner 

untuk dikumpulkan ke tempat penampungan sementara (TPS).Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung juga telah memfasilitasi tempat 

penampungan sampah sementara (TPS) di setiap kecamatan yang ada di 

Bandar Lampung. 

d. Pengangkutan 

Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) di setiap 

kecamatan yang ada di Bandar Lampung dilakukan setiap hari oleh petugas, 

kemudian sampah tersebut diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

di Bakung.Sampah tersebut dikumpulkan di TPA di Bakung hingga 

menggunung tanpa diolah lebih lanjut. Berikut merupkan data kendaraan 

pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup : 

 

Tabel 6. Data Kendaraan Pengangkut Sampah Kota Bandar Lampung. 

No Jenis Kendaraan Jumlah (Unit) 

1 Pick Up 31 Unit 

2 Dump Truck 65 Unit 

3 Truck Arm Roll 28 Unit 

4 Kontainer Sampah 105 Unit 

5 Excavator 1 Unit 

6 Buldozer 2 Unit 

7 Motor Roda 2 4 Unit 

8 Motor Roda 3 18 Unit 

9 Gerobak Sampah 135 Uni 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 2019 
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Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan peneliti mengenai gambaran 

umum lokasi penelitian, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang 

menangani urusan persampahan di Kota Bandar Lampung telah melakukan 

beberapa kegiatan dalam hal penganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup juga 

telah memfasilitas armada pengangkut sampah maupun menurunkan petugas 

untuk menangani sampah yang ada di Bandar Lampung. Namun penanganan 

sampah dengan cara tersebut belum bisa membatasi timbulan sampah yang 

masuk ke TPA, maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih memaksimalkan 

program pengurangan sampah dengan cara 3R tersebut mulai dari tingkat 

rumah tangga sehingga sampah yang masuk ke TPA menjadi berkurang. 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan 3R di Bandar Lampung belum dilakukan secara maksimal. 

Pelaksanaan 3R di Kota Bandar Lampung masih sebatas pengelolaan di 

bank sampah yang terdapat di Kecamatan Teluk Betung Timur, Panjang, 

dan Kemiling belum dilakukan di timbulan sampah yaitu rumah tangga. 

Namun, kegiatan di bank sampah tersebut tidak bertahan lama karena masih 

kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurang maksimalnya pemerintah 

dalam mengkampanyekan kegiatan pengurangan sampah dengan 3R. 

 

b. Masyarakat dalam mengatasi sampah masih sebatas kumpul angkut buang, 

belum banyak yang menerapkan 3R di tingkat rumah tangga. Faktor yang 

mempengaruhi yaitu tidak adanya dukungan kebijakan dan sumber daya 

manusia terlatih serta kurangnya sarana prasarana menjadi faktor 

penghambat implementasi reduce, reuse, dan recycle. Hal tersebut ditandai 

dengan tidak adanya dukungan dana dari pemerintah, masyarakat tidak 

diberikan pengetahuan (Stimulus) dari pemerintah tentang pentingnya 

mengolah sampah sebelum dibuang. Namun, sebagian masyarakat 
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(organism) sudah ada yang berinisiatip untuk membuat bank sampah di 

lingkungan mereka dengan bekerja sama dengan pihak swasta. 

 

B. Saran 

 

a. Sosialisasi mengenai persampahan atau kampanye penyadaran publik 

tentang masalah sampah. Seharusnya pemerintah dapat membuat 

sosialisasi rutin kepada masyarakat atau aparatur setempat digerakkan 

agar melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan sampah, pembuangan 

sampah yang benar, pemilahan sampah dan sosialisasi tersebut sebaiknya 

dapat diberikan kepada masyarakat secara rutin, dan dari sosialisasi 

tersebut dapat dibentuk tim ataupun kelompok dimasyarakat yang 

sekiranya peduli terhadap lingkungan untuk membuat kegiatan dalam 

pengelolaan sampah agar masyarakat dapat aktif dalam pelestarian 

lingkungan. 

 

b. Pemerintah seharusnya lebih mendukung kebijakan tentang pegelolaan 

sampah dengan cara 3R di Bandar Lampung karena mengelola sampah 

sebelum dibuang dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung. Selain dukungan kebijakan, 

pemerintah juga harus menyediakan sumber daya manusia yang ahli di 

bidang pengelolaan sampah. 
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