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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh manusia dengan adanya proses alam 

yang berbentuk padat disebut dengan sampah. Sehingga sampah yang dihasilkan 

manusia dalam kesehariannya sangatlah beragam dikarenakan kebutuhan manusia 

dan aktivitasnya yang berbeda-beda, manusia sudah terbiasa dengan sistem kumpul, 

angkut, buang tanpa adanya pemilahan sampah terlebih dahulu. Hal ini sangat 

disayangkan karena dapat memicu tumpukan sampah yang ada di TPS sehingga 

harus bekerja dua kali untuk memilah dan memilih sampah agar dengan mudah 

diproses dalam pengelolaan sampah tersebut.  

Selain itu manusia/masyarakat didesa lebih memilih sistem kumpul, angkut, 

dan dibakar, hal ini dapat menimbullkan pencemaran udara akibat penumpukan 

sampah dan asap yang tidak bagus untuk kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, terdapat dalam Bab III Asas 

dan Tujuan dalam Pasal 3 pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas 

tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, 

asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pasal 

4 pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 

kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

Mengacu dalam perturan diatas permasalahan sampah sudah tidak asing lagi, 

dikarenakan masyarakatnya yang sudah terbiasa dengan pola pikir sistem angkut 

buang atau sistem angkut bakar, hal ini yang harus ditegaskan oleh pemerintah
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daerah pentingnya pengelolaan sampah dimulai dari masyarakat atau kesadaran 

masyarakat terlebih dahulu. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 Tentang 

Pengelolaan Sampah, guna meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan bersih, 

perlu adanya tindakan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang 

berwawasan lingkungan dan peran serta masyarakat. Guna menunjang terwujudnya 

Kabupaten Kudus bebas sampah, maka diperkuatlah dengan adanya Peraturan 

Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah 

Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga di Kabupaten Kudus. 

Sampah yang berasal dari rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari 

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah 

spesifik, sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sampah rumah 

tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, 

fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Penangan sampah 

dilakukan melalui: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan 

pemrosesan akhir. Hal ini yang akan menjadi tujuan pengamatan penulis, apakah 

dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sudah berjalan sama sesuai peraturan yang 

berlaku. 

Sampah dapat digolongkan berdasarkan sifatnya yaitu, 1) sampah organik/ 

sampah yang bisa diurai serta sampah yang cepat membusuk seperti sisa makanan, 

sayur-sayuran, serta  daun kering yang kemudian dapat diolah sebagai kompos, 2) 

sampah nonorganik merupakan sampah yang tidak bisa membusuk dan susah untuk 
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diurai contohnya kertas, plastik, kayu, kaleng bekas, botol dan gelas minuman, 

kemudian bisa dijadikan sampah komersial yang dapat dijual dan dijadikan produk 

lainnya, 3) B3 atau bisa disebut dengan limbah beracun yang terdiri dari limbah 

rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain. Berikut ini dapat dijadikan sebagai 

komposisi sampah terdiri sampah organik dan sampah nonorganik yang dapat 

dilihat secara mudah seberapa banyak komposisi sampah yang ada di Kabupaten 

Kudus berikut ini: 

Tabel 1.1 

Komposisi Sampah diKabupaten Kudus 

Periode 2017-2018 

No Jenis Sumber 
Presentase % 

2017 2018 

1 Non Organik 

Kertas 7,0  7,2 

Plastik 8,0 8,0 

Kaca 1,2 1,2 

Karet dan Kulit 1,0 1,0 

Kain / Tekstil 1,5 1,5 

Logam 2,1 2,1 

Lainnya 1,2 1,1 

2 Organik 
Sisa Makanan 75 75 

Kayu Ranting Daun 3,0 3,0 
Sumber: Dokumen Laporan Dinas PKPLH Kab. Kudus.  Periode (2018-2019). 

Berdasarkan tabel data diatas, bisa dilihat jumlah presentasi terbanyak di 

Kabupaten Kudus pada komposisi sampah jenis nonorganik yaitu bersumber dari 

sampah plastik 8,0% dikarenakan setiap masyarakat belum mampu jauh dari yang 

namanya plastik, meskipun dipusat perbelanjaan tidak menyediakan kantong 

plastik, tetapi untuk wilayah pasar tradisional dan para pedagang kecil maupun 
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besar masih menyediakan kantong plastik, sedangkan masyarakat ketika 

membuang sampah selalu dirangkap dengan plastik, maka hal ini lah yang 

menyebabkan sampah plastik masih besar presentasenya dan susah untuk terurai. 

Kemudian sampah paling besar jumlahnya adalah sampah organik presentase 

terbanyak yaitu sumber sisa makanan yang masih 75%, dikarenakan masyarakat 

kabupaten kudus yang padat penduduknya masih berpola kehidupan konsumtif. Hal 

ini membuktikan bahwa masyarakat lebih cendurung kumpul, angkut, buang tanpa 

adanya pemilahan. 

Semakin banyak jumlah penduduk yang ada disuatu daerah maka, jumlah 

sampah dihasilkan semakin banyak pula, karena kegiatan setiap masyarakat 

sangatlah beragam. Sedangkan penyumbang sampah merupakan setiap manusia 

diakibatkan dari proses alam yang mampu menghasilkan sampah 

Peran penting dalam pengelolaan sampah yaitu kegiatan yang terus menerus, 

menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah. Pengelolaan sampah dapat dikatakan baik dan benar susuai peraturan yang 

berlaku. Tetapi kenyataanya, permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang 

serius diKabupaten Kudus. 

Karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran tanpa 

menghiaraukan peraturan yang berlaku, serta masih rendahnya sarpras yang kurang 

mendukung, insfratuktur yang masih kurang mendukung, dan kesadaran 

masyarakatnya yang masih kurang. Permasalahan sampah bukan hanya di suatu 

daerah saja melainkan menjadi permasalahan secara nasional.  
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Sampah dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang kultural karena 

dampaknya mampu mempengaruhi kehidupan dan kesehatan, karena setiap orang 

yang menghirup sampah dampaknya akan terasa untuk 5 tahun kedepan, karena 

sampah sendiri mengandung zat-zat yang berbahaya yang terdiri dari dioxin, 

hexachlorobenzene, klorin, petro polymers, timbal, arsenik. Hal ini yang harus 

mendapatkan prioritas tinggi untuk kesehatan para pegawai pengelola sampah di 

TPS maupun TPA. 

Selain dilihat dari presentase komposisi sampah, pengelolaan sampah dapat 

dilihat dari timbulan sampah. Timbulan sampah merupakan volume sampah atau 

berat sampah dapat dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per 

satuan waktu, timbulan sampah sangat penting dikarenakan memiliki fungsi untuk 

menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, 

timbulan sampah sering dinyatakan dalam satuan berat dan satuan volume. 

Tabel 1.2 

Timbulan Sampah Kabupaten Kudus 

Periode 2018 

  

Nama 

Kota 

 

Kab/Kota 

 

Provinsi 

 

Regional 

Jumlah 

Timbulan 

Harian Ibu Kota 

Jumlah 

Timbulan Non 

Ibu Kota 

Kudus Kabupaten 

Kudus 

Jawa 

Tengah 

Jawa   

Kudus Kabupaten 

Kudus 

Jawa 

Tengah 

Jawa 159.083 ton/hari 328.31 ton/hari 

    159.083ton/hari 328.31 ton/hari 

Data Dinas PKPLH  

(Diolah peneliti tahun, 2019) 
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 Timbulan sampah yang diperoleh pada tahun 2018 mengalami peningkatan 

1.841 ton/hari dari tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten 

Kudus 851.478 jiwa, timbulan sampah yang dihasilkannya 157.242 ton/hari. 

Sedangkan pada tahun 2018 jumlah penduduk meningkat kurang lebih menjadi 

861.601 jiwa, timbulan sampah yang dihasilkannya 159.083 ton/hari. Menurut SNI 

lingkungan hidup setip orang mampu menghasilkan sampah 0,5kg/hari baik balita 

maupun orang dewasa, karena berbagai pola hidup yang berbeda.  

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

sebagai berikut: 1) mengurangi, memilah dan menangani sampah dengan cara yang 

berwawasan lingkungan dengan menggunakan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Reycle; 

2) mengetahui dan memahami jenis-jenis sampah dengan kategori B3 (Bahan 

berbahaya dan Beracun); 3) menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis 

sampah. 

Data rekapitulasi penanganan sampah TPS 3R diKabupaten Kudus dapat 

dilihat dibawah ini: 

Tabel 1.3 

Rekapitulasi  Penanganan Sampah di TPS 3R 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 

 

No 

 

Nama TPS 

 3R 

Luas 

Bangunan 

TPS 3R 

(m2) 

Jumlah 

Sampah 

yang 

Masuk 

(kg/hr) 

Jumlah 

Sampah 

yang 

Terkelola 

3R 

(kg/hr) 

Jumlah  

Residu 

Sampah 

yang dibawa 

keTPA 

(kg/hr) 
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1 Purwosari 100 5.994,43 1.921,43 4.073,00 

2 Kajeksan 200 11.099,31 3.507,09 7.592,22 

3 Rendeng 200 17.766,13 5.631,22 12.134,19 

4 Tumpang 100 3.844,40 1.231,86 2.612,54 

5 Wergu Wetan 100 15.010,79 4.858,31 10.152,48 

6 Getas Pejaten 200 14.140,99 4.468,91 9.672,08 

7 Kudus Permai 200 1.602,88 512,63 1.090,25 

8 Pasuruhan 

Kidul 

100 1.336,06 432,95 903,18 

9 Dersalam 100 3.557,34 1.148,16 2.409,18 

10 Panjang 100 2.018,75 639,92 1.378,83 

11 Bakalan 

Krapyak 

100 9.907,95 3.210,18 6.697,77 

12 Pasuruhan Lor 100 11.229,98 3.638,51 7.591,47 

13 Jati Wetan 100 10.033,70 3.210,78 6.822,92 

14 Demaan 100 9.552,97 3.056,95 6.496,02 

15 Colo 100 11.565,95 3.701,10 7.864,85 

16 Jekulo 100 11.563,10 3.700,38 7.863,32 

17 Loram Kulon 100 13.225,70 4.232,22 8.993,48 

18 Muria Indah 100 9.579,30 3.017,51 6.561,79 

19 Gerbang 

Harapan 

100 11.679,90 3.784,29 7.895,61 

20 Mijen 100 11.229,70 3.593,50 7.363,20 

Jumlah (Kg/Hr) 185.940 59.498 126.442 

(Ton/Hr) 185,94 59,50 126,44 

Sumber : Dokumen Laporan Dinas PKPLH Kabupaten Kudus periode, 2019. 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa TPS dengan sistem 3R yaitu reduce, reuse, 

reycle, dapat disimpulkan bahwa sampah yang ada TPS 3R hanya beberapa saja 
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yang dapat terkelola selebihnya langsung ditangani bagian TPA, semakin sedikit 

sampah yang terkelola maka akan menimbulkan penumpukan sampah serta 

banyaknya sampah yang terbengkalai tanpa adanya penanganan. 

Banyaknya sampah yang tidak tekelola dapat dipengaruhi oleh kurangnya 

sumberdaya, sarana dan prasarana guna menunjang pengelolaan sampah, serta 

kurangnya kesadaran masyarakat. Di TPA Kabupaten Kudus yang memiliki lahan 

kurang lebih 5,6 hektar yang sumberdayanya terdiri dari 14 anggota termasuk 2 

orang satpam, 2 operator berat, 1 penarik retribusi, 1 kepala UPT TPA, 8 orang aktif 

yang menangani sampah tersebut kemudian dibantu leh 70 pemulung diarea TPA 

tersebut. Hal ini lah yang mampu menjadi sampah banyak yang tidak terkelola. 

Beberapa program pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolan sampah 

yaitu dengan adanya bank sampah, sekolah adiwiyata, bertujuan untuk mengurangi 

sampah yang tidak terkelola. Tetapi kenyataanya program tersebut tidak seluruhnya 

berjalan dengan baik, masih banyak sampah yang tidak terkelola. 

Selain hal tersebut kesadaran masyarakat masih sangat disayangkan, karena 

terus terjadi pembuangan sampah secara liar, pembuangan sampah disungai, serta 

masyarakat yang masih memilih untuk membakar sampah sehingga menghasilkan 

asap yang tidak bagus untuk kesehatan. Dengan adanya pengelolaan sampah 

diharapkan masyarakat sadar mengenai pentingnya mengelola sampah dimulai dari 

diri sendiri. 

Kemudian implementasi kebijakan publik dijelaskan sebagaimana kegiatan 

pelaksanaan suatu kebijakan publik yang sudah ditetapakan atau disetujui dengan 

penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Dalam suatu 
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proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat 

praktis dengan dibedakan dari formulasi kebijakan yang mampu dilihat sebagai 

tahapan yang bersifat teoritis. 

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengelolaan Sampah 

dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus 

2019”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat pembuangan sampah liar; 

2. Terdapat banyaknya sampah yang tidak terkelola; 

3. Kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan sampah; 

4. Rendahny kesadaran masyarakat dalam menangangani sampah; 

5. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Seperti uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat diambil penulis dan disusun secara spesifik kedalam 

pertanyaan sebagai berikut, “Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kudus 2019?”. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus 2019. 

 

E. Kegunaan Penulisan 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan teori-

teori yang sudah didapat serta memberikan pemikiran mengenai 

pengembangan dari Ilmu Administrasi Publik Khususnya yang 

berhubungan dengan implementasi kebijakn pengelolaan sampah di 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kudus 2019; 

b. Bagi lembaga UIN Sunan Gunung Djati Bandung kegiatan penelitian 

ini bisa memperkaya teori-teori atau ilmu mengenai pengembangan 

Administrasi Publik; 

c. Bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kudus kegiatan penelitian ini mampu memberikan 

kontribusi yang berkaitan  dengan pengembangan ilmu Administrasi 

Publik khusunya dalam ilmu implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah. 

2. Kegunaan Praktis 
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a. Bagi penulis khususnya, dalam penelitian ini sangat bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah, 

terutama menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan ilmu 

yang didapat selama perkuliahan; 

b. Bagi lembaga UIN Sunan Gunung Djati Bandung hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu administrasi 

publik; 

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memperoleh informasi yang 

bermanfaat dan memberikan masukan positif bagi Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut pendapat Carl Frederich mengenai kebijakan dalam Analisis 

Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, yang 

dikutip oleh Solihin Abdul Wahab (2001:3) mengemukakan sebagi berikut 

“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan 

oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dengan mencari peluang-peluang 

guna mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. 

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top down 

dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model 

implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on 
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Implementation (Agustino,2014:149). Menurut George C. Edward III yang 

dikutip oleh Widodo dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (1980:79), 

mengemukakan beberapa model yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan, yaitu: 

1. Komunikasi, komunikasi diartikan sebagi proses penyampaian 

informasi komunikator kepada komunikan. 

2. Sumber daya, sumber daya itu dibagi menjadi beberapa bagian, 

diantaranya: sumberdaya meliputi sumber daya manusia, sumber daya 

anggaran, sumber daya kewenangan, sumber daya sarana prasarana, 

dan juga sumber daya informasi. 

3. Disposisi atau sikap, merupakan kemauan keinginan, dan 

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan 

secara bersungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan kebijakan 

dapat diwujudkan. 

4. Stuktur birokrasi, mencakup aspek-aspek seperti stuktur organisasi, 

pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada 

dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan 

organisasi luar dan sebagainya. 

Sehingga dari pernyataan diatas penulis menilai bahwa teori ini akan 

memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang 

dilakukan, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan struktur birokrasi 

yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut 
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maka diharapkan dapat memberikan percontohan tentang pengelolaan sampah 

yang baik serta tercapainya tujuan pemerintah serta masyarakat. 

 

G. Proposisi 

Berdarsarkan uraian kerangka pemikiran diatas, dalam pengelolaan sampah di 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus 

2019 akan lebih baik jika sesuai dengan teori George C Edward III yang ditentukan 

oleh Communication (komunikasi), Resource (sumber daya), Dispotition or 

attitude (sikap), Bureaucratic structure (struktur birokrasi). 
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