
 

 

ABSTRAK 

Intan Habibah : “Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Walikota Tentang 

Kebersihan (Studi Implementasi Kebijakan Publik Tentang Pengelolaan 

Sampah di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung)” 

Salah satu masalah atau topik di masyarakat yang belakangan ini menarik 

untuk diperbincangkan, yaitu : mengenai pengelolaan sampah. Respon masyarakat 

terhadap implementasi peraturan pemerintah kota dengan studi implementasi 

kebijakan publik yang mucul sebagai salah satu alternatif guna untuk mengatasi 

perilaku individu atau masyarakat yang kurang menyadari akan menjaga, 

melindungi dan memelihara pengelolaan sampah yang ada. Kemudian kondisi 

pengelolaan sampah yang tidak layak digunakan sehari-hari, sehingga keluarlah 

penerapan kebijakan publik tentang pengelolaan sampah guna untuk mengatasi 

permasalahan sosial yang ada di masyarakat. 

Tujuan yang ingin diperoleh dari pembahasan ini adalah ingin mengatasi 

efektivitas penerapan peraturan walikota dan kebijakan publik itu sendiri seperti 

apa, serta ingin mengetahui respon dari masyarakat dan ingin mengetahui hasil 

penerapan-penerapan dan kebijakan publik tersebut. 

Konsep implementasi kebijakan publik ini dipandang dalam pengertian 

yang luas, merupakan tahapan-tahapan dari sebuah proses kebijakan segera 

setelah penetapan undang-undang dasar telah dikeluarkan. Implementasi 

mempunyai makna dalam penerapan dalam pelaksanaanya, dimana berbagai 

aktor, organisasi, prosedur dan teknik saling bekera bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-

program kegiatan-kegiatan yang ingin dicapainya. 

Metode dalam penelitian menggunakan metode deskriptif, ini memusatkan 

perhatiannya pada masalah sosial yang ada di masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung, yang bersifat aktual artinya benar-benar sedang terjadi di 

masyarakat. Adapun cara pengambilan data di dalam penelitian ini dengan 

observasi secara langsung, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. 

Hasil dari implementasi kebijakan publik tentang pengelolaan sampah 

yang dilakukan oleh Walikota Bandung dengan mendapatkan dukungan dari 

masyarakat khusunya Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung 

sehingga akan sering menghasilkan tindakan sosial dari individu atau masyarakat 

individu yang cenderung lebih patuh terhadap penerapan-penerapan kebijakan 

publik yang telah dibuat dan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat 

khusunya warga Keluarahan  Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. 

 

 


