
 

 

ABSTRAKS 

Indri lestari : “ Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Bandung Nomor 

21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah Di Aliran Sungai yang 

Bermuara Ke Citarum “.  

Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua 

tujuan: mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis 

(pemanfaatan sampah), atau mengolah sampah agar menjadi material yang tidak 

membahayakan bagi lingkungan hidup. Salah satu pengelolaan sampah yang di 

berikan oleh pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup yaitu di Bidang 

Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung. Bedasarkan survey yang di lakukan 

penulis di temukan bahwa terdapat permasalahan mengenai banyaknya timbulan 

sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai 

masalah, bukan saja pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat, 

fasilitas yang di berikan juga kurang memenuhi, dan mengenai pembiyaan nya 

masih membutuhkan dana yang sangat besar.  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1)  Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung No 21 tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah (2) untuk mengetahui 

Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Bandung tentang pengelolaan sampah 

(3) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Bandung tentang pengelolaan sampah.  

Kerangka dalam penelitian ini untuk mempermudah melihat proeses 

Implementasi Perda Kabupaten Bandung No 21 tahun 2009 tentang pengelolaan 

sampah, penulis menggunakan teori Edward III dimana pengelolaan sampah di 

pengaruhi oleh 4 dimensi yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber-sumber, (3) Disposisi, 

(4) Struktur Birokrasi , keempat dimensi tersebut sekaligus di gunakan sebagai 

indikator sejauh mana pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung.  

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain 

deskriptif, jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data melalui survey, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 

Informan pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan 

Kasi Perencanaan pengelolaan sampah di Kab Bandung. Adapun langkah-langkah 

analisis data menurut Sugiyono yang terdiri dari tiga tahap yaitu (1) tahap reduksi 

data,(2) tahap penyajian data, (3) kesimpulan vertifikasi.  

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil mengenai Perda terdapat 2 

pengelolaan sampah yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam 

Implementasi kebijakan Pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung belum di 

kelola dengan baik  hal tersebut terlihat pada aspek-aspek pengelolaan sampah 

yaitu disposisi dan struktur birokrasi yang sudah terlaksana dengan baik dan hanya 

beberapa aspek dari keempat aspek tersebut yang belum terlaksana.  

Kata Kunci: Timbulan Sampah, Pengelolaan sampah, pengurangan sampah, 

penanganan sampah, pengangkutan sampah, tempat akhir sampah (TPA), Perda 

Kab Bandung tentang pengelolaan sampah, pelaksanaan kebijakan.   

 


