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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

1. “Untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, 

dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang 

implementasi dalam komponen-komponen utama” (George C. Edward)  

2. “Apabila kita sudah menyadari bahwa itu sebuah tanggung jawab, maka kita 

akan giat dalam menghadapinya” 
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SARI 

 

Arifin, Jafar. 2017. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2016 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Batang (Studi Kasus Di Badan 
Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Di Kecamatan 
Batang). Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM dan 

Dr. Eko Handoyo, M.Si. 183 halaman. 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Modal Sosial, Badan Lingkungan 
Hidup, Bank Sampah 
 

Masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat 

dibicarakan baik di Indonesia maupun kota-kota didunia, karena hampir semua 

kota menghadapi masalah persampahan termasuk Kabupaten Batang. Pemerintah 

Kabupaten Batang telah berupaya aktif dalam penanganan permasalahan sampah, 

salah satunya dengan menerbitkan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Sampah. Bentuk dari implementasi dari perda tersebut salah satunya 

adalah dengan pendirian bank sampah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah (1) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 3 

tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Batang melalui program bank sampah di Kecamatan Batang 

dalam perspektif teori George C. Edward III, (2) 2. Sejauhmana kontribusi modal 

sosial dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan beberapa bank sampah yang ada di 

Kecamatan Batang. Sumber data yaitu dengan data primer dan sekunder. Untuk 

memperoleh validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber. 

Simpulan dari penelitian ini menunjukan, komunikasi yang dilakukan oleh 

BLH dilakukan dalam sosialisasi yang dilakukan dibeberapa desa. Sumber daya 

manusia kurang memadai, karena ada lima bank sampah yang berhenti beroperasi 

karena tidak ada yang mau mengurus. Kemudian BLH Kabupaten Batang sudah 

berusaha meningkatkan SDM dengan melakukan beberapa pelatihan di berbagai 

desa. BLH sudah memberikan beberapa fasilitas kepada bank sampah seperti 

tetapi belum merata. Komitmen dari pengurus bank sampah cukup positif, 

walaupun tanpa gaji mereka tetap bersedia menjadi pengurus bank sampah. 

Standar Operating Prosedur yang digunakan mengacu pada Permen LH No. 13 

tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse,dan recycle melalui bank 

sampah. Sedangkan kontribusi modal sosial memberikan sumbangan positif 

dalam keberlangsungan bank sampah di Kecamatan Batang.  
Saran yang diajukan peneliti yaitu 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Batang hendaknya memberikan sarana dan prasarana yang lebih merata. Biaya 

dalam penganggaran fasilitas bisa melibatkan pihak swasta atau CSR. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 

empat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Badan Pusat 

Statistik (BPS) Nasional melaporkan berdasarkan data Susenas 2014 dan 

2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 255,4 juta jiwa. Jumlah tersebut 

naik dari tahun 2014 yang berjumlah 252 juta jiwa. Dengan bertambahnya 

jumlah penduduk bertambah pula masalah yang ditimbulkan. Salah satu 

diantaranya adalah masalah sampah. 

Menurut World Health Organization (WHO), definisi sampah adalah 

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

dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan 

sendirinya (Candra, 2007 dalam Subarna, 2014: 7). 

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. 

Besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu 

sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi 

penduduk tersebut terhadap barang ataupun material. 

 Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama terjadinya 

permasalahan sampah karena manusia merupakan penghasil utama sampah. 

Seperti yang diungkapkan oleh Undang Subarna sebagai berikut:
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“Pertambahan jumlah penduduk yang tidak imbangi dengan pengelolan 

sampah yang baik akan menyebabkan bertambahnya tumpukan sampah di 

berbagai tempat. Adanya kecenderungan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat serta diikuti kegiatan kota yang makin berkembang akan 

menimbulkan dampak adanya buangan/ limbah yang meningkat dan 

bervariasi.” (Subarna, 2014: 58). 

Sampah yang dihasilkan Indonesia secara keseluruhan mencapai 

175.000 ton per hari/ 64 juta ton pertahun pada tahun 2016 dan diperkirakan 

akan menjadi 67,1 juta ton per tahun pada tahun 2019 nanti. Sayangnya, pada 

2014, data statistik sampah di Indonesia mencatat bahwa Indonesia 

menduduki negara penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah 

China. (Sumber:http://geotimes.co.id, di unduh tanggal 13 November 2016).  

Jumlah yang besar tersebut apabila tidak ditangani dengan baik dan 

bila tidak diikuti dengan pengelolaan serta ketersediaan sarana dan prasana 

persampahan yang memadai, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat 

dan pencemaran lingkungan.   

Selain itu, sampah juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan 

manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada 

pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan 

yang serius. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja akan 

mendatangkan serangga (lalat, kecoa, kutu, dan lain-lain) yang membawa 

kuman penyakit. 



3 
 

 
 

Masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat 

dibicarakan baik di Indonesia maupun kota-kota didunia, karena hampir 

semua kota menghadapi masalah persampahan. Kabupaten Batang yang 

pernah meraih Piala Adipura sebagai kota kecil terbersih pada tahun 2013 pun 

tidak lepas dari permasalahan sampah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik  

(BPS) Kabupaten Batang, jumlah penduduk Kabupaten Batang adalah 722,026 

jiwa pada tahun 2014 dan naik menjadi 743, 090 jiwa pada tahun 2015. Dapat 

kita asumsikan bahwa dengan naiknya jumlah penduduk berarti naik pula 

produksi sampah di Kabupaten Batang 

Dikutip dari website radarpekalongan.com berdasarkan hasil 

wawancara dengan pengawas pengangkutan sampah di Kabupaten Batang 

Imam Setiawan mengatakan bahwa kian hari volume sampah di Kabupaten 

Batang kian naik. Kenaikan sendiri mencapai 40 kubik per harinya. Dari yang 

semula sekitar 140-150 kubik per hari kini menjadi 180-190 kubik perharinya. 

Seluruh sampah tersebut diangkut dengan system dua kali pengangkutan 

dengan bermuara di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randukuning. 

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat 

berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas 

pemeliharaan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang 

harus dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya 

pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya. 
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Pengelolaan sampah konvensional sistem open dumping yang 

menumpukkan sampah di tempat terbuka pada TPA Randukuning bukanlah 

merupakan pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas metana 

dan air limbah mencemari lingkungan sekitarnya. Apalagi penanganan yang 

terpusat pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang 

efisien. 

Di samping itu juga cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah 

terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan juga patut dipertanyakan. 

Dalam hal ini telah menjadi masalah sosial dan perilaku menyimpang 

masyarakat kota, bahwa citra dan cita-cita kebersihan dan kesehatan 

lingkungan hanya berlaku bagi wilayah privat dan bukan wilayah publik. 

Masyarakat tampaknya hanya peduli dengan kebersihan rumahnya saja 

dan tidak peduli lingkungan dan kotanya sehingga tak jarang ada masyarakat 

tanpa merasa berdosa yang membuang buntalan sampahnya ke wilayah hutan 

kota, sungai, laut bahkan kebun atau tanah kosong. Selain itu, anggapan 

bahwa kebersihan kota merupakan kewajiban dari pemerintah daerah 

menyebabkan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kebersihan kota. 

Hal tersebut didukung oleh Wintoko (28: 2014), yaitu pada dasarnya 

sampah bukan sekadar permasalahan Pemda atau Dinas Kebersihan setempat, 

namun lebih dari itu permasalahan individu, keluarga, organisasi dan akan 

menjadi masalah Negara bila sistem perencanaan dan pelaksanaannya tidak 

dilakukan denagn terpadu dan berkelanjutan. 
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Selain itu, Subarna (2014: 57) mengatakan, pemerintah daerah 

diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya mengenai 

pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh pemerintah pusat 

dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam teknis perencanaan, 

penyelenggaraan dan pengembangannya. 

Merangkum maksud dan tujuan dari pernyataan diatas pemerintah 

Kabupaten Batang telah berupaya aktif dalam penanganan permasalahan 

sampah di Kabupaten Batang. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Perda 

tersebut mengatur tentang kewajiban semua orang untuk ikut dalam 

pengelolaan persampahan dan kewajiban pengelola persampahan, baik itu 

pemerintah atau pihak-pihak lain. Bagi Pemerintah Kabupaten Batang, Perda 

tersebut merupakan salah satu payung hukum yang kuat dalam pengelolaan 

sampah. 

Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan Perda tersebut sudah 

melakukan beberapa hal dalam usaha penanganan sampah. Salah satunya 

adalah pengelolaan sampah yang merangkul elemen masyarakat melalui 

program Bank Sampah. Itu merupakana tugas pemerintah daerah sesuai ayat a 

Pasal 6 Perda No. 3 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi, 

“menumbukembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah” serta didukung oleh ayat 3 pasal 27 yang berbunyi, “ 

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan bank sampah oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan”. 
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Sementara itu, Kabupaten Batang sudah memiliki 72 buah bank 

sampah  yang berasal dari instansi, perusahaan dan kelompok masyarakat. Ke-

72 bank sampah tersebut dihimpun dalam satu forum yaitu Forum 

Komunikasi Bank Sampah (FKBS) yang dinaungi pemerintah Kabupaten 

Batang melalui lembaga terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup. 

Bank sampah adalah sebuah yayasan yang awalnya dibina di 

Yogyakarta, dan kini sudah diadopsi di kota-kota seluruh Indonesia termasuk 

Kabupaten Batang. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, 

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat 

didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. 

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu 

sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian 

masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapat manfaat 

ekonomi langsung dari sampah.  

Seperti yang diungkap oleh Wintoko (2014: 69), Bank sampah tidak 

dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak 

hanaya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan 

sehat.  

Mekanisme Bank sampah meliputi proses pemilahan sampah di rumah 

tangga, berdasarkan jenis sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3. 
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Setelah dipilah sampah-sampah tersebut disetorkan ke bank sampah. Petugas 

dan pengurus bank sampah akan melakukan penimbangan sampah-sampah 

yang telah dibawa warga ke bank sampah dan sampai pada pencatatan. 

Pencatatan adalah proses mendata sampah-sampah dan menulis berapa hasil 

dari penimbangan sampah yang nantinya akan dimasukan ke dalam buku 

tabungan bank sampah. 

Dengan adanya bank sampah tersebut di harapakan dapat mengurangi 

jumlah sampah yang di kirimkan ke TPA Randukuning karena sampah sudah 

dapat dikelola langsung dari sumbernya.  

Berdasarkan penelitian dari Anih Sri Suryani (Pusat Pengkajian, 

Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014) 

tentang peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah di Kota 

Malang,  menjelaskan bahwa sekitar 186 ton sampah perhari dikelola melalui 

program-program berbasis masyarakat yang salah satu programnya adalah 

bank sampah. 

Sama halnya dengan Kota Malang, Kabupaten Bangli pun merasakan 

manfaat dari program bank sampah. Kadis Tata Kota Bangli menjelaskan 

bahwa sejak awal 2015, jumlah sampah yang diangkut berkurang sekitar 12 

meter kubik akibat adanya bank sampah. (Sumber: http://fajarbali.com, 

diunduh tanggal 02 Februari 2017) 

Selain mengurangi jumlah sampah, bank sampah juga berguna untuk 

pemberdayaaan masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan Syafa’atur 

Rofi’ah (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 



8 
 

 
 

2013) mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah 

(Studi di Bank Sampah Surolaras, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, 

Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

masyarakat Suronatan, mereka sangat terbantu dengan adanya Bank Sampah 

karena bagi mereka sampah yang biasanya dibuang sia-sia menjadi barang 

yang bernilai ekonomis, menambah perekonomian keluarga, menambah 

sillaturahmi antar masyarakat satu dengan yang lain. 

Selain itu, modal sosial juga berperan penting dalam perubahan sistem 

pengelolaan sampah, seperti penelitian yang dilakukan Theresia Damai 

(Universitas Sebelas Maret 2015) mengenai perubahan sistem pengelolaan 

sampah sebagai dapak perubahan modal sosial. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa dampak modal sosial menemukan bahwa keyakinan 

mempengaruhi proses transfer pengetahuan dari warga untuk kader, norma 

mempengaruhi pelaksanaan pengorganisasian dan jaringan berpengaruh dalam 

perolehan sumber daya dari luar. 

Keterkaitan penelitian-penelitan diatas dengan penelitian ini adalah 

adanya kemiripan judul dan topik yang dibahas sehingga dapat digunakan 

peneliti sebagai referensi dan menguatkan bagi penelitian ini bahwa topik dan 

judul memang layak dan sangat perlu diteliti.  

Karena mengingat pentingnya program bank sampah dalam 

mengurangi volume sampah dan memperdayagunakan masyarakat. Kabupaten 

Batang pun ikut andil dalam penggalakan program bank sampah tersebut.  
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Program Bank Sampah merupakan salah satu solusi terbaik yang 

dicanangkan Permerintah Kabupaten Batang dalam pengelolaan sampah, 

maka diperlukan keseriusan dalam pelaksanaannya. Masyarakat memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan program Bank Sampah, sehingga program 

Bank Sampah tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak ada 

partisipasi dari masyarakat. 

Selain masyarakat, lembaga terkaitpun dituntut berberan aktif dalam 

pelaksanaan program bank sampah dan tidak lepas tangan dalam 

pelaksanaannya. 

Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Lingkungan Hidup 

selaku lembaga yang menaungi seluruh Bank Sampah yang ada di Kabupaten 

Batang bertugas mendampingi dan memberikan sarana prasarana dalam 

pelaksanaan bank sampah sesuai kebutuhan sesuai Perda No. 3 tahun 2016 

tentang pengelolaan sampah. 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori milik George C. 

Edward III mengenai empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan, yaitu sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur 

birokrasi. Selain lebih cocok menggunakan teori milik Edward III, teori ini 

memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dipahami dan jelas untuk digunakan 

untuk pembahasan penelitian ini. Sementara itu peran modal sosial sangat 

diperlukan dalam program pengelolaan sampah melalui bank sampah ini, 

karena suatu program kebijakan apabila tidak dibarengi dengan peran aktif 
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implementator, dan penerapan norma, serta kepercayaan dari berbagai pihak 

terkait, program tersebut tidak akan berjalan optimal dan berkesinambungan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini diberi judul 

“Program Bank Sampah Di Kecamatan Batang Sebagai Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Pengelolaan Sampah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana program bank sampah di Kecamatan Batang sebagai 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 3 tahun 2016 

tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif teori George C. Edward III? 

2. Sejauhmana kontribusi modal sosial dalam pengelolaan sampah melalui 

bank sampah di Kecamatan Batang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana program bank sampah di Kecamatan Batang 

sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 3 tahun 

2016 tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif teori George C. 

Edward III. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana kontribusi modal sosial dalam pengelolaan 

sampah melalui bank sampah di Kecamatan Batang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

pengembangan ilmu politik khususnya yaitu implementasi kebijakan 

publik dalam pengelolaan sampah dalam perspektif teori George C. 

Edward III. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terutama dalam mengoptimalkan 

implementasi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Sampah khususnya dalam program Bank Sampah. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam 

proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, 

bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi 

pembuat kebijakan itu sendiri. 

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007: 146) membatasi 

implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 
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pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan 

Sampah di Kabupaten Batang 

Salah satu bentuk wujud dari pelaksanaan otonomi daerah adalah 

dengan lahirnya beberapa kebijakan dan peraturan daerah yang dibuat oleh 

pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, kualitas 

serta daya saing masyarakat yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

dari masyarakat itu sendiri. 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disetujui oleh Bupati 

atau Walikota. 

Kabupaten Batang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak di jalur pantai utara dan berjarak kurang lebih seratus 

kilometer dari Kota Semarang.  

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah mengumpulkan, 

mengangkut, memproses, mendaur ulang, ataupun memisahkan dari 

material sampah. 

Kesimpulannya, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang adalah suatu bentuk peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Batang yang mengatur 

tentang pengelolaan sampah yang meliputi prosedur, pewadahan, 
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pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemusnahan atau pengolahan 

sampah serta sanksi dalam pelanggaran peraturan tersebut. 

3. Badan Lingkungan Hidup 

Badan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

dalam bidang lingkungan hidup. 

 

4. Bank Sampah di Kecamatan Batang 

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah 

yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai 

ekonomi. 

Kecamatan Batang merupakan ibukota dari Kabupaten Batang yang 

menjadi pusat aktivitas perkotaan Kabupaten Batang. 

Jadi kesimpulannya, Bank Sampah di Kecamatan Batang adalah 

tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang 

dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi yang terletak di 

Kecamatan Batang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Carl Friedrich (Anderson, 2000 dalam 

Handoyo, 2012: 10), kebijakan adalah sejumlah tindakan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 

menyediakan rintangan sekaligus kesempatan dimana kebijakan yang 

diajukan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi usaha mencapai tujuan atau 

merealisasikan tujuan dan sasaran. 

Anderson (Anderson, 1979 dalam Indiahono, 2009: 17) merumuskan 

“kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh 

seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau 

persoalan tertentu yang dihadapi”. 

Sedangkan menurut Thomas R. Dye (Dye, 1975 dalam Winarno, 

2007:17) mengungkapkan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga 

yang dipilih oleh pemerintahan, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak 

mengerjakan ‘mendiamkan’ sesuatu itu”. Menurutnya bahwa apabila 

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan 

kebijakan Negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, 

bukan semata-mata pernyataan keiinginan pemerintah atau pejabatnya. 

Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun 
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termasuk kebijakan Negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak 

dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama 

besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”. 

Dengan demikian kebijakan yang diungkapkan oleh Dye merupakan 

upaya untuk memahami: 

1) Apapun yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, 

2) Apa faktor penyebab atau yang mempengaruhinya, dan 

3) Apa dampak dari kebijakan tersebut apabila dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan. 

Kalau konsep ini diikuti, maka dengan demikian perhatian kita 

dalam mempelajari kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang nyata 

dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang diinginkan. 

Dari berbagai penjelasan diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah 

dalam rangka mengatasi suatu masalah yang muncul di dalam masyarakat. 

Dalam konteks ini, maka program bank sampah di Kabupaten 

Batang dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan publik (public policy), 

karena merupakan tindakan yang sengaja diambil oleh pemerintah dalam 

rangka merespon masalah sampah yang berada di Kabupaten Batang. 
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2. Implementasi Kebijakan Pubik 

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Ada kesan seolah-olah aktivitas mengimplementasikan 

kebijakan publik merupakan pekerjaan yang paling mudah, karena 

tinggal menerapkan model kebijakan yang telah dipilih. Pendapat 

tersebut tidak benar, karena implementasi suatu kebijakan justru 

aktivitas yang sulit, karena model kebijakan yang disusun belum tentu 

dapat diterapkan seperti halnya rumus matematika (Handoyo, 2012: 

93). 

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas 

dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang 

diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebgai batu 

sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Mazmanian dan 

Sabatier, 1979  dalam Wahab, 2009: 65), menjelaskan: 

Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian impelentasi kebijakan, 

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul 

sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

 

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (Van Meter dan Van 

Horn, 1975, dalam Winarno, 2007: 146) membatasi implementasi 

kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 
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pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Selain itu Edward III mengajukan pendekatan masalah 

implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan 

pokok, yakni: faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi 

kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat 

faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses 

implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam 

implementasi suatu kebijakan. 

Sehubungan dengan itu Anderson (Anderson 1978 dalam Tahir, 

2014: 56) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu 

kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu: 

1) Siapa yang dilibatkan dalam implementasi, 

2) Hakikat proses administrasi, 

3) Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan 

4) Efek atau dampak dari implementasi. 

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus 

menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada 

penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang 

diinginkan. 
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b. Model Implementasi Kebijakan Publik 

1) Model George C. Edward III 

Edward III biasah menyebut model ini direct and indirect 

impact on implementation. Edward III (dalam Indiahono (2009: 

31-33) memberikan 4 faktor yang berpengaruh pada keberhasilan 

atau kegagalan implementasi kebijkan. Empat faktor itu adalah 

communication, resources, dispositions dan beureucratic stuktur. 

a) Faktor komunikasi (communication) 

Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan 

dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif 

antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok 

sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari 

program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga 

dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. 

b) Sumber daya (resources) 

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus 

didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya 

manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya 

peralatan/fasilitas. Sumber daya manusia adalah kecukupan 

baik kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat 

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial 

adalah kecukupan modal investasi atas sebuah 

program/kebijakan. Sedangkan sumber daya peralatan/fasilitas 
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(gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang 

diperlukan di dalam melaksanakan kebijakan. 

c) Disposisi (dispostion) 

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan 

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan 

kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang 

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. 

d) Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti 

struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara 

unit-unit organisasi yang bersangkutan dan hubungan antara 

organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.  

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh 

Edward III memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai 

tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi 

dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat 

mempengaruhi variabel yang lain. 

Misalnya saja, implemantor yang tidak jujur akan mudah sekali 

melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan 

program tidak akan optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun 

ketika watak dari implementator kurang demokratis akan sangat 

mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. 
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Model dari Edward III ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edward III 

(Indiahono, 2009: 33) 

Model implementasi dari Edward III ini dapat digunakan 

sebagai alat mencitra implementasi program diberbagi tempat dan 

waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat 

digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan 

publik. 

2) Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun 

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2009: 

71-78) memberikan model Top down approach. Menurut 

Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakasanaan secara sempurna memerlukan beberapa syarat, 

yaitu : 

Komunikasi 

Implementasi 

Sumberdaya 

Disposisi 

Struktur Birokrasi 

leme

Birokr

Implp

Struk

mberd

p
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a) Kodisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana 

tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius 

b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber 

yang cukup memadai 

c) Perpaduan sumber-sumber yang di perlukan benar-benar 

tersedia 

d) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh 

suatu hubungan kausalitas yang Andal 

e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata 

rantai penghubungnya 

f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil 

g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 

h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat 

i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna 

 

3) Model Van Meter dan Van Horn 

Van Meter dan Van Horn (Wahab 2009: 79) juga 

memberikan penjelasan bahwa perbedaan dalam proses 

implementasi akan di pengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan 

akan dilaksananakan. Mereka mencoba untuk menghubungkan 

kebijaksanaan dan prestasi kerja. Yang mana didalamnya terdapat 

variabel-variabel diantaranya : 

a) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan 

b) Sumber-sumber kebijaksanaan 

c) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana 

d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 
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e) Sikap para pelaksana 

f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan  2.2  Model Proses Implementasi kebijakan Van Meter dan Van  

Horn, 1978 (Wahab, 2002: 79) 

 

4) Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

Model Mazmanian dan Sabatier (dalam Handoyo 2012: 106) 

disebut dengan model Kerangka Analisis Implementasi. Proses 

implementasi  meliputi tiga variable. 

Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah 

dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis 

pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki. 

Komunikasi antar 

organisasi dan kegiatan 

pelaksanaan 

Ukuran dan Tujuan 

kebijaksanaan

Ciri Badan Pelaksana  
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pelaksana 

 

Prestasi

kerja 

 

Lingkungan ekonomi, 
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kebijaksan 

laksan

k

kap paSi



25 
 

 
 

Kedua, variabel intervening, yaitu variable kemampuan 

kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan 

indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori 

kasual, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis 

diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga 

pelaksana, perekrutan pejabat pelaksanan dan keterbukaan kepada 

pihak luar, serta variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi 

proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi 

social ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap konstituen, 

dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas 

kepemimpinan dari pejabat pelaksana. 

Ketiga, variabel dependem, yaitu tahapan dalam proses 

implementasi dengan lima tahapan, yakni pemahaman dari 

lembaga atau badan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, 

penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada 

revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut 

ataupun keseluruhan ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat 

mendasar 

 

3. Modal Sosial 

Teori modal sosial merupakan teori yang paling tegas, dapat 

diringkas dalam dua kata: soal hubungan. Dengan membangun hubungan 

dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, 
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orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang 

tidak dapat dilakukan sendiri, atau dapat dicapai tetapi dengan susah 

payah. Orang berhubungan melalui jaringan dan mereka cenderung 

memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut; 

sejauh jejaring menjadi sumber daya, dapat dipandang sebagai modal 

(Field, 2010: 1). 

Dalam tata cara anggota kelompok professional mangamankan 

posisi mereka, awalnya Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial 

sebagai 

“Modal hubungan sosial yang diperlukan akan memberikan 

‘dukungan-dukungan’ bermanfaat: modal harga diri dan 

kehormatan yang seringkali diperlukan jika orang ingin menarik 

para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan 

yang bisa menjadi alat tukar, misalnya dalam karier politik” 

(Bourdieu dalam Field, 2010: 23). 

Kemudian ia memperbaiki pandangannya, dengan menyampaikan 

kesimpulan dalam pernyataan sebagai berikut: 

“Modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang 

berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki 

jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan 

pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan” (Bourdieu 

dalam Field, 2010: 23). 

 

Bourdieu pun menambahkan bahwa agar modal sosial tersebut 

bertahan nilainya, individu harus mengupayakannya. 

James Coleman memberikan definisi panjang lebar tentang modal 

sosial sebagai bagian dari upaya yang lebih luas lagi untuk memaparkan 
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teori umum sosiologi pilihan rasional. Mengambil dari makalah 

sebelumnya, Coleman kemudian mendefinisikan modal sosial sebagai 

 

“Seperangkat sumber daya yang melekat pada hubungan keluarga 

dan dalam organisasi sosial komunitas dan yang berguna bagi 

perkembangan kognitif atau sosial anak atau orang yang masih 

muda. Sumber-sumber daya tersebut berbeda bagi orang-orang yang 

berlainan dan dapat memberikan manfaat penting bagi anak-anak 

dan remaja dalam perkembangan modal manusia mereka” (Coleman 

dalam Field, 2010: 38). 

 

Pada bagian lain, ia mendefinisikan modal sosial dalam kaitannya 

dengan perkembangan anak sebagai 

“Norma, jaringan sosial, dan hubungan antara orang dewasa dan 

anak-anak yang sangat bernilai bagi tumbuh kembang anak. Modal 

sosial ada di dalam keluarga, namun juga di luar keluarga, di dalam 

komunitas” (Coleman dalam Field, 2010: 38). 

 

Dengan demikian, menurut Coleman, modal sosial bukan hanya 

bernilai dalam memperoleh  pengakuan, namun juga dalam perkembangan 

kognitif dan evolusi ke arah identitas diri yang lebih mapan. 

Robert Putnam menggunakan konsep modal sosial untuk lebih 

banyak menerangkan perbedaan-perbedaan dalam keterlibatan yang 

dilakukan warga. Ia baru mendefinisikan istilah ini setelah menyajikan 

diskusi terperinci tentang bukti kinerja institusional relatif dan level-level 

keterlibatan warga: 

“Dalam hal ini modal sosial merujuk pada bagian dari organisasi 

sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat 

meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-

tindakan terkoordinasi” (Putnam dalam Field, 2010: 49). 
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Definisi Putnam tentang modal sosial sedikit berubah pada tahun 

1996-an, ia menyatakan bahwa 

“Yang saya maksud dengan modal sosial adalah bagian dari 

kehidupan sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan) yang 

mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk 

mencapai tujuan-tujuan bersama” (Putnam dalam Field, 2010: 51). 

 

Selanjutnya dalam buku terkenalnya, Putnam berargumen bahwa 

“Gagasan inti dari teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial 

memiliki nilai….. kontak sosial memengaruhi produktivitas individu 

dan kelompok” (Putnam dalam Field, 2010: 51). 

 

Istilah itu sendiri didefinisikannya merujuk pada 

“Hubungan antar individu (jaringan sosial dan norma resiprositas 

dan keterpercayaan yang tumbuh dari hubungan-hubungan tersebut” 

(Putnam dalam Field, 2010: 51). 

 

Rumusan ini tampaknya menandai perbaikan definisi yang 

dikemukakan sebelumnya, yang di dalamnya disajikan kepercayaan 

(bersama dengan resiprositas) sebagai elemen mendasar dari norma yang 

muncul dari jaringan sosial, dan dengan demikian memberikan kita dua 

ketimbang tiga ramuan primer, yaitu jaringan dan norma. 

Sementara itu, dalam penelitian ini penulis lebih merujuk pada teori 

yang dikemukakan oleh Robert Putnam dikarenakan konsep modal sosial 

yang dikemukakan Robert Putnam lebih cocok untuk meneliti kontribusi 

modal sosial dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah dalam 

penelitian ini. Dimana modal sosial didalam bank sampah itu sebagai 

sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk 

mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu 

didalam bank sampah modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen 
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utama dalam menggerakan kebersamaan, mobilitas ide, saling 

kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan 

bersama. 

 

4. Sampah 

Sampah, siapapun pasti mengetahuinya. Ketika masih dibutuhkan, 

barang sangat diajaga dan diperlakukan dengan baik. Namun, ketika tidak 

terpakai, barang dibuang begitu saja tanpa dipedulikan. Padahal, tidak 

semua sampah adalah musuh yang harus dimusnahkan, melalui 

pengelolahan secara terpadu, sebagaian besar sampah tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai kawan. 

Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah 

berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan dan 

konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Didalam proses-proses alam 

tidak dikenal adanya sampah, yang ada hanyalah produk-produk tidak 

bergerak. Sampah bagi setiap orang memang memiliki pengertian relatif 

berbeda dan subjektif. Sampah bagi kalangan tertentu bisa saja menjadi 

harta berharga. Hal ini cukup wajar mengingat setiap orang memiliki 

standar hidup dan kebutuhan tidak sama. 

Sampah atau waste (Inggris) memiliki banyak pengertian dalam 

batasan ilmu pengetahuan. 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah 

berakhirnya suatu proses (Suryati, 2014: 3). Sementara menurut Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses 

alam yang berbentuk padat. 

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa sampah adalah sisa 

atau bahan yang dibuang dari aktivitas manusia. 

a. Jenis Sampah 

Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. 

Sampah dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik. 

1) Sampah Organik 

Sampah Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan 

dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan 

pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah 

diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian  

besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, 

misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan 

daun. 

2) Sampah Anorganik 

Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui 

seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. 

Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan 

aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat 

diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat 

diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada 
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tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas 

plastik, dan kaleng. 

Kertas, koran, dan karton merupakan perkecualian. 

Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk sampah 

organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang 

seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng, dan 

plastik), maka di buku ini dimasukkan ke dalam kelompok sampah 

anorganik. 

b. Sumber Sampah 

Sementara itu sumber sampah dapat dibagi sebagai berikut: 

1) Sampah dari Pemukiman  

Umumnya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan 

makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, 

kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain. 

2) Sampah dari Pertanian dan Perkebunan 

Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, 

seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang 

dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk 

pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk 

buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. 

Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup 

tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi 
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penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini 

bisa didaur ulang. 

3) Sampah dari Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung 

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan 

pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun 

anorganik. Sampah Organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. 

Sampah Anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, 

besi dan baja, kaca, dan kaleng. 

4) Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran 

Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, 

pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, 

pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan 

dan restoran. 

Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor 

pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis-

menulis (bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, 

kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita 

mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain- lain. Baterai 

bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah 

dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan 

beracun. 
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5) Sampah dari Industri 

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi 

(bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan 

pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh 

dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan 

kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus 

sebelum dibuang. 

(Sumber: Suryati, 2014: 4-5) 

 

5. Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, 

pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan 

secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. 

(Kodoatie, 2005:205) 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2011: 193-194),  

“Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari 

sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab 

penyakit, dan juga binatang serangga sebagai pemindah atau 

penyebar penyakit. Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan 

baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam 

kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik, bukan 

untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga keindahan 

lingkungan.” 

 

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah pengumpulan, 

pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, datau pembuangan dari 

material sampah (Subarna, 2014: 29). 
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Menurut Kastaman dan Kramadibrata (2007: 18-21) cara-cara 

pengelolaan sampah antara lain : 

a. Pewadahan Sampah 

Pewadahan adalah tahap awal proses pengelolaan sampah 

yang merupakan  usaha  menempatkan  sampah  dalam  suatu  

wadah  atau tempat agar tidak berserakan, mencemari lingkungan, 

menganggu kesehatan masyarakat, serta untuk tujuan menjaga 

kebersihan dan estetika. Alatnya dinamakan tempat sampah. 

Pewadahan ini dapat bersifat  individual  dan  komunal  (dipakai  

untuk  umum).  Pewadahan yang bersifat individual biasanya 

diterapkan di daerah komersial, perkantoran,  dan  pemukiman  

yang  teratur.  Peralatan  yang dipergunakan adalah drum (tong) 

atau batu bata. Pewadahan komunal diterapkan di daerah 

pemukiman yang tidak teratur (dari segi bangunan dan jalan), 

pemukiman yang masih jarang penduduknya, dan di pasar. 

Peralatan yang dipergunakan adalah bak sampah dari batu bata 

atau kontainer.  

1) Pengumpulan Sampah 

Pengumpulan sampah (pengambilan sampah dari wadahnya 

ditiap sumber) dilakukan oleh petugas organisasi formal baik unit 

pelaksana dari Pemerintah Daerah (Pemda), petugas dari 

lingkungan masyarakat setempat,ataupun dari pihak swasta yang   

telah   ditunjuk   oleh Pemerintah  Daerah. Sampah  yang  



35 
 

 
 

dikumpulkan  tersebut  kemudian dipersiapkan untuk proses 

pemindahan ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pengelolaan 

atau pembuangan akhir. Pengumpulan ini dapat bersifat individual 

(door to door) maupun pengumpulan komunal. Pengumpulan 

individual artinya petugas pengumpulan mendatangi dan 

mengambil  sampah  dari  setiap  rumah  tangga,  toko,  atau  

kantor  di daerah pelayanannya. Peralatan yang dipergunakan 

untuk aktivitas pengumpulan  ini  adalah  truk  ataupun  gerobak. 

Sedangkan pengumpulan komunal berarti tempat pengumpulan 

sampah sementara. Ini  merupakan  wadah  dari  sampah  yang  

didapat  dari  rumah-rumah yang dibawa oleh gerobak. 

2) Pemindahan Sampah 

Pemindahan sampah merupakan proses pemindahan hasil 

pengumpulan sampah ke dalam peralatan pengangkutan (truk). 

Lokasi tempat berlangsungnya proses pemindahan ini dikenal 

dengan nama Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang 

berfungsi langsung sebagai tempat pengomposan. 

3) Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan sampah berkaitan dengan kegiatan  membawa 

sampah dari lokasi pemindahan ke lokasi pembuangan akhir. Bila 

tidak menggunakan fase pemindahan, termasuk proses 

pengumpulan langsung. 
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4) Pemusnahan dan pengolahan sampah 

Pemusnahan dan atau pengolahan sampah padat ini dapat 

dilkukan melalui berbagai cara, antara lain: 

a) Ditanam (landfill), yaitu pemusnahan sampah dengan   

membuat lubang  di  tanah  kemudian  sampah  dimasukkan  

dan  ditimbun dengan tanah. 

b) Dibakar (inceneration), yaitu memusnahkan sampah dengan 

jalan membakar di dalam tungku pembakaran (incinerator). 

c) Dijadikan pupuk (composting), yaitu pengolahan sampah 

menjadi pupuk (kompos), khususnya untuk sampah organik 

daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain yang dapat 

membusuk. Di daerah pedesaan hal ini sudah biasa, 

sedangkan di daerah perkotaan hal ini perlu dibudayakan. 

Apabila setiap rumah tangga  dibiasakan  untuk memisahkan 

sampah organik dengan an-organik, kemudian  sampah 

organik diolah menjadi pupuk tanaman dapat dijual atau 

dipakai sendiri. Sedangkan sampah an-organik dibuang, dan 

akan segera dipungut oleh para pemulung. Dengan demikian 

maka masalah sampah akan berkurang. 

d) Pembuangan Akhir Sampah 

Pembuangan akhir sampah merupakan proses terakhir dalam 

siklus pengelolaan   persampahan   formal.   Fase   ini   dapat   

menggunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga 
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tingkat teknologi tinggi. Metode pembuangan akhir yang 

banyak dikenal adalah : 

(1) Open dumping, yakni membuang sampah pada tempat 

pembuangan sampah akhir secara terbuka di suatu 

lokasi. 

(2) Control  landfill,  yakni  pembuangan  sampah  pada  

tempat pembuangan sampah akhir seperti halnya pada 

open dumping, namun di sini terdapat proses 

pengendalian atau pengawasan sehingga lebih tertata. 

(3) Sanitary landfill, yakni pembuangan sampah pada 

tempat pembuangan sampah akhir  dengan menimbun  

sampah ke dalam tanah hingga periode waktu tertentu. 

Dengan demikian, cara ini dapat menekan polusi atau 

bau dan kebersihan lingkungan lebih baik dari metode 

lainnya. Konsekuensi dari pembuangan sampah di 

tempat pembuangan sampah akhir ini adalah 

dibutuhkannya lahan yang luas serta biaya pengelolaan 

yang besar. 
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6. Bank Sampah 

Bank sampah adalah sebuah yayasan yang awalnya dibina di 

Yogyakarta, dan kini sudah diadopsi di kota-kota seluruh Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, 

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang 

dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. 

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah 

itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian 

masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapat manfaat 

ekonomi langsung dari sampah.  

Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus 

diintegrasikan dengan gerakan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) 

sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanaya ekonomi, namun 

pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat(Wintoko,2014: 69). 

Mekanisme Bank sampah meliputi proses pemilahan sampah di 

rumah tangga, berdasarkan jenis sampah organic, sampah anorganik dan 

sampah B3. Setelah dipilah sampah-sampah tersebut disetorkan ke bank 

sampah. Petugas dan pengurus bank sampah akan melakukan 

penimbangan sampah-sampah yang telah dibawa warga ke bank sampah 

dan sampai pada pencatatan. Pencatatan adalah proses mendata sampah-

sampah dan menulis berapa hasil dari penimbangan sampah yang nantinya 

akan dimasukan kedalam buku tabungan bank sampah. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Untuk memperkuat tema yang akan dilakukan dalam penelitian ini, 

penulis mengambil rujukan dari beberapa penelitian yang dilakukan 

sebelumnya.  

1) Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Ardyatmoko (Ilmu Administrasi 

Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014) mengenai 

implementasi gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Luluk 

melakukan penelitian ini di Kota Tangerang, dimana Kota Tangerang 

memiliki fungsi sebagai kota penyangga DKI Jakarta yang menyebabkan 

perkembangan pembangunan, perdagangan dan jasa berkembang pesat 

sehingga menimbulkan berbagai masalah salah satunya sampah. Guna 

untuk mengatasi masalah sampah serta untuk mengajak masyarakat 

berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, pemerintah Kota Tangerang 

yang dimotori Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)  meluncurkan 

program gerakan 1000 bank sampah. Penelitian ini termasuk dalam 

kategori implementasi kebijakan yang berkenaan hasil dari suatu 

kebijakan dalam mengatasi permasalah tentang sampah di Kota 

Tangerang berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah, Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman 

pelaksanaan reduce, reuse,dan recycle melalui bank sampah, serta 

kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2009 mengenai pengelolaan sampah di 

Kota Tangerang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi 

program gerakan 1000 bank sampah masih kurang berjalan dengan baik 
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dalam pelaksanaanya, ini terlihat dari pelaksanaan dilapangan terdapat  

banyak kekurangan yang dialami pemerintah. Penelitian yang dilakukan 

Luluk dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode 

kualitatid-deskriptif. Hal yang membedakan dalam penelitian adalah  

penelitian yang dilakukan Luluk lebih fokus pada pelaksanaan, peranaan 

dan kendala, sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada pelaksanaan 

dan kontribusi konsep modal sosial dalam bank sampah. 

2) Penelitian yang dilakukan  Jordan Wella De Villa (Ilmu Pemerintahan, 

Universitas Brawijaya, 2015) mengenai implementasi kebijakan bank 

sampah di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tahun 2011-

2013. Jordan menjelaskan bahwa Kabupaten Lamongan mengalami 

permasalahan sampah yang komplek, diantaranya keterbatasan luas 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang hanya seluas 3,7 hektare (ha), 

keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan 

minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Dari 

permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan mempunyai 

kebijakan Bank Sampah melalui program Lamongan Green and Clean 

(LGC) yang membuat Jordan tertarik untuk meneliti bagaimana 

implementasinya. Hasil penelitan yang dilakukan Jordan menjelaskan 

bahwa mayoritas penduduknya tergolong dalam ekonomi kelas 

menengah ke atas sehingga cenderung pasif dalam program ini, kesulitan 

pemasaran, modal, sosialisasi, pendamipangan, kurangnya control dari 

pemerintah serta pemulung yang dirugikan karena tidak dapat lagi 



41 
 

 
 

mengambil sampah warga. Persamaan dalam penelitian Jordan dan 

penelitian ini adalah metode yang dipakai kualitatif-deskriptif. Hal yang 

membedakan dalam penelitian adalah  penelitian yang dilakukan Jordan 

lebih fokus pada pelaksanaan dan faktor pendukung penghambat 

sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada pelaksanaan dan 

kontribusi konsep modal sosial dalam bank sampah 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Anih Sri Suryani (Pusat Pengkajian, 

Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 

2014) mengenai Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan 

Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). Hasil penelitian ini adalah  

aspek kelembagaan, koperasi dinilai cukup efektif membuat BSM bisa 

mandiri dan berdikari. Hambatan masih banyak dialami dari segi 

pembiayaan, sedangkan dari segi regulasi masih diperlukan regulasi 

pendukung untuk memperkuat kinerja BSM. Selama ini, peran serta 

masyarakat sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan 

pengetahuan dan pemahaman yang belum merata. Aspek teknik 

operasional sudah berjalan dengan efektif namun kendala tempat 

menjadi masalah utama. Persamaan dari penelitian Anih dan penelitian 

ini adalah metode penelitian yang dipakai yaitu metodelogi kualitatif. 

Perbedaannya adalah dari segi fokus, jika penelitian milik Anih lebih ke 

peran bank sampah dalam pengelolaan sampah. 

4) Penelitian yang dilakukan Tugas Darmanto (Magister Kebijakan Publik, 

Universitas Airlangga, 2012) mengenai Implementasi Kebijakan Tata-
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Kelola Persampahan di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian yang 

didapat oleh Tugas adalah Implementasi kebijakan tata kelola 

persampahan di kabupaten Jombang dirasakan tidak maksimal. Hal ini 

terlihat dengan banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik, 

menunjukkan koordinasi yang lemah dari semua pihak yang terkait tata 

kelola persampahan. Hal ini disebabkan pula partisipasi masyarakat 

selaku penghasil sampah yang rendah. Sistem pengelolaan sampah 

konvensional tidak mampu mengatasi permasalahan dalam proses 

operasional pengelolaan sampah saat ini di Kabupaten Jombang. Oleh 

sebab itu dibutuhkan suatu sistem yang lebih modern, dapat diandalkan 

dan efisien serta teknologi ramah lingkungan. Persamaan penelitian 

Tugas dan penelitian ini adalah metode yang digunakan kualitatif, serta 

salah satu poin rumusan masalahnya sama. Perbedaannya adalah fokus 

dari penelitian milik Tugas ini pada segela upaya pemerintah dalam 

pengelolaan sampah. 

5) Penelitian yang dilakukan Ahmad Fadillah (Ilmu Pemerintahan, 

Universitas Mulawarman 2015) mengenai Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Sampah (Studi Kasus Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota 

Samarinda). Hasil penelitian yang dilakukan Ahmad adalah Pengelolaan 

sampah yang ada di Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai peraturan 

daerah yang ada, hal itu dikaitkan dengan sistem pengelolaan sampah 

meskipun menurut Ahmad ada beberapa hal yang dirasa masih belum 
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maksimal. Persamaan dalam penelitian Ahmad dengan penelitian ini 

adalah metode yang digunakan. Perbedaanya adalah fokus penelitiannya, 

dimana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad lebih fokus pada tata cara 

pengelolaan sampah sedangkan pada penelitian ini adalah pengelolaan 

sampah melalui bank sampah. 

6) Penelitian yang dilakukan Bayu Agung (Ilmu Administrasi Negara, 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 2011) mengenai Implementasi Perda 

Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota 

Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). Hasil 

penelitian Bayu adalah perda tersebut telah terealisasikan dengan benar 

akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan 

Perda tersebut salah satunya ialah minimnya sarana dan prasarana yang 

diberikan oleh pemerintah ( Penyediaan Tong Sampah). Persamaan 

dalam penelitian Ahmad dengan penelitian ini adalah metode yang 

digunakan. Perbedaanya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmad lebih fokus pada tata cara pengelolaan 

sampah sedangkan pada penelitian ini adalah pengelolaan sampah 

melalui bank sampah. 

7) Penelitian yang dilakukan Iin Indah Sari (Ilmu Administrasi Negara, 

Universitas Sultan Ageng Serang 2012) mengenai Implementasi Perda 

No. 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersiham di 

TPA Jatiwaringin oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Peamakaman 

Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian Iin menjelaskan bahwa 
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implementasi pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin masih terdapat 

beberapa hambatan yaitu saran dan prasaran yang kurang memadai, 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta 

pemerintah kurang memberikan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. 

Persamaan dalam penelitian Iin dengan penelitian ini adalah metode 

yang digunakan. Perbedaanya adalah fokus penelitiannya, dimana 

penelitian yang dilakukan oleh Iin lebih fokus pada tata cara pengelolaan 

sampah di TPA Jatiwaringin sedangkan pada penelitian ini adalah 

pengelolaan sampah melalui bank sampah. 

8) Penelitian yang dilakukan Muhammad Andi Wahyudi (Ilmu 

Administrasi Negara UNESA 2014) mengenai Implementasi Kebijakan 

Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan). Hasil penelitian 

Andi ini menunjukan pelaksanaan kebijakan retribusi sampah di 

Kabupaten Sidoarjo yang dilihat dari 6 variabel model analisis Van 

Matter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya 

manusia, keuangan dan waktu, karakteristik agen pelaksana, sikap para 

pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas dan pengaruh 

lingkungan ekonomi, sosial dan politik masih terdapat kendala seperti 

tidak tercapainya target pendapatan retribusi sampah, minimnya 

kesadaran masyarakat dan kurangnya petugas penarik retribusi. 

Persamaan dalam penelitian Iin dengan penelitian ini adalah metode 
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yang digunakan. Perbedaanya adalah fokus penelitiannya, dimana 

penelitian yang dilakukan oleh Andi lebih fokus pada tata cara 

pengelolaan sampah/kebersihan dan retribusi sampah/kebersihan, 

sedangkan pada penelitian ini adalah pengelolaan sampah melalui bank 

sampah. 

9) Penelitian yang dilakukan Syafa’atur Rofi’ah (Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijag Yogyakarta 2013) mengenai 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi di Bank 

Sampah Surolaras, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 

Ngampilan, Yogyakarta). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

masyarakat Suronatan, mereka sangat terbantu dengan adanya Bank 

Sampah karena bagi mereka sampah yang biasanya dibuang sia-sia 

menjadi barang yang bernilai ekonomis, menambah perekonomian 

keluarga, menambah sillaturahmu antar masyarakat satu dengan yang 

lain. Persamaan dalam penelitian Syafa dengan penelitian ini adalah 

metode yang digunakan yaitu kualitatif. Perbedaanya adalah fokus 

penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Syafa lebih fokus 

pada pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah sedangkan pada 

penelitian ini adalah implementasi pengelolaan sampah melalui bank 

sampah. 

10) Penelitian yang dilakukan Agung Saras (Fisip UGM 2014) mengenai 

Modal Sosial Dalam Pengelolaan Bank Sampah. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa modal sosial yang dijalankan dalam pengelolaan 
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Bank Sampah di Kelurahan Brontokusuman secara langsung 

memberikan kontrbusi dalam menjaga semangat dan konsistensi 

masyarakat untuk mengelola sampah. Hal tersebut juga mendorong 

masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan 

terintegrasi, baik dalam konteks horisontal maupun vertical. Persamaan 

dalam penelitian Agung dengan penelitian ini adalah metode yang 

digunakan yaitu kualitatif. Perbedaanya adalah fokus penelitiannya, 

dimana penelitian yang dilakukan oleh agung lebih fokus pada peran 

modal sosialnya saja sedangkan pada penelitian ini juga pada 

implementasi pengelolaan sampah melalui bank sampah. 

11) Penelitian yang dilakukan Desiana (Universitas Bina Nusantara Jakarta 

2013 mengenai ANALISA PROGRAM BANK SAMPAH” (Studi 

Kasus Kontribusi Yayasan Unilever Indonesia Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Malakasari, Jakarta Timur Periode Februari Sampai Dengan 

Mei 2013). Hasil penelitian ini mengungkapkan Dari hasil dan bahasan 

maka didapatkan simpulan bahwa mekanisme pembentukan sistem bank 

sampah terdiri dari enam tahapan yang terdiri dari sosialisasi awal, 

pelatihan teknis, pendampingan system bank sampah, pengembangan 

sistem bank sampah, menjalankan sistem bank sampah, dan monitoring 

serta evaluasi sistem bank sampah. Kemudian didapatkan juga hasil 

bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan YUI dapat dikatakan 

berhasil. Serta Program Bank Sampah ini bagi beberapa orang dapat 

merubah dan membentuk perilaku konsumen untuk mengkonsumsi 
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produk atau tetap setia dengan produk Unilever. Persamaan dalam 

penelitian Desiana dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan 

yaitu kualitatif. Perbedaanya adalah teknik penelitiannya, dimana 

penelitian yang dilakukan oleh Desiana menggunakan analisis 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan implementasi. 

12) Penelitian yang dilakukan Kusuma Damayanti (Universitas Negeri 

Yogyakarta) mengenai  Peran Modal Sosial Dalam Membangun  

Kepedulian Lingkungan(Studi Di Bank Sampah Tri Guyub Rukun Di 

Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo). Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa:1) unsur-unsur modal sosialnya yaitu jaringan, 

kepercayaan,  norma,  sikap  proaktif  dan  resiprositas. 2) Bentuk  

kepeduliannya  berupa kepedulian  publik,  terorganisir  dan  

institusional. 3) Peran  jaringan  adalah  membantu masyarakat   

memilah   sampah,   mendukung   program   bank   sampah   dan   

membantu sosialisasi  sampah. . Persamaan dalam penelitian Kusuma 

dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif. 

Perbedaanya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian yang 

dilakukan oleh Kusuma lebih fokus pada peran modal sosialnya saja 

sedangkan pada penelitian ini juga pada implementasi pengelolaan 

sampah melalui bank sampah. 

13) Penelitian yang dilakukan Theresia Damai (Universitas Sebelas Maret 

2015) mengenai perubahan system pengelolaan sampah sebagai dapak 

perubahan modal sosial. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 
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dampak modal sosial menemukan bahwa keyakinan mempengaruhi 

proses transver pengetahuan dari warga untuk kader, norma 

mempengaruhi pelaksanaan pengorganisasian dan jaringan berpengaruh 

dalam perolehan sumber daya dari luar. Persamaan penelitian Theresia 

dan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif. 

Perbedaannya adalah fokus dari penelitian Theresia lebih ke dampak 

modal sosial tersebut. 

14) Penelitian yang dilakukan Ichsan Pramatya (Prodi Sosiologi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 2013) mengenai Modal Sosial Pedagang Kaki 

Lima Di Jalan Gambir Tanjungpinang (Studi PKL Sayur-Sayuran). Hasil 

penelitian ini mengungkapkan Aspek-aspek utama dalam modal sosial 

yang mengacu pada (trust) kepercayaan, norma-norma (norms) dan 

jaringan-jaringan (networks) yang terlihat pada Pedagang Kaki Lima 

(PKL) sayur-sayuran di Jalan Gambir menunjukkan adanya nilai modal 

sosial yang terbentuk dan terjalin diantara pedagang dari aturan-aturan 

informal yang berlaku di kelompok pedagang mampu mereka patuhi 

bersama, meskipun tidak ada perjanjian tertulis, sehingga aturan-aturan 

informal tersebut menjadi norma-norma tersendiri yang berkembang 

serta dilaksanakan secara bersama-sama, merefleksikan semangat saling 

memberi (reciprocity), saling percaya (trust), dan adanya jaringan-

jaringan sosial (social networking). Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif. 

Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya dimana dalam 
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penelitian ini lebih fokus pada implementasi program bank sampah oleh 

pemerintah dan sejauhmana kontribusi modal sosial didalam bank 

sampah tersebut. 

15) Penelitian yang dilakukan . Cheryl L. Wagner dan Maria E. Fernandez-

Gimenez (Environmental Management (2009) 44:632–645) mengenai 

“Effects of Community-Based Collaborative Group Characteristics on 

Social Capital”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 10 kelompok 

kolaboratif dilaut Colorado: dirasakan sukses, konflik, keaktifan, 

keragaman stakeholder, pengalaman kolaborasi sebelumnya, nilai-nilai 

yang sama dan kepercayaan, ukuran kelompok, kelompok umur, dan 

modal sosial awal. Dirasakan keberhasilan dan tingkat awal modal sosial 

adalah prediktor terkuat dari level saat ini dan perubahan modal sosial 

dari waktu ke waktu. Kerjasama dipengaruhi kepercayaan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kelompok kolaboratif mungkin perlu 

mempertimbangkan hasil dari interaksi kolaboratif dalam rangka 

membangun modal sosial. 

16) Penelitian yang dilakukan Quoc Dinh Hoang and Thomas Bernhard 

Dufhues (Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and 

Eastern Europe (IAMO), Halle (Saale), Germany 2015) mengenai 

“Individual social capital and access to rural services in Northern 

Vietnam”. Hasil temuan penelitian ini bahwa hubungan jaringan sosial 

tidak homogen. Hasil ekonometrik menunjukkan bahwa modal sosial 

dengan ikatan lemah dalam kombinasi dengan hubungan yang jauh 
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secara sosial berpotensi dapat meningkatkan akses rumah tangga ke 

layanan pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ke 

layanan di pedesaan Vietnam itu masih terlalu pribadi dan subjektif. 

Dengan demikian, tinjauan menyeluruh dari prosedur akses dan 

membuat mereka lebih obyektif akan menjadi pilihan yang lebih baik. 

Ini juga akan membasmi potensi korupsi dan nepotisme. 

17) Penelitian yang dilakukan Raharjo dkk (J Mater Cycles Waste Manag 

(2017) 19:201–212) mengenai “Community-based solid waste bank 

program for municipal solid waste management improvement in 

Indonesia: a case study of Padang city”. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa kondisi yang ada pada tahun 2013 menunjukkan 

bahwa jumlah sampah daur ulang oleh aktivitas Bank SW hanya 0,05% 

dari total generasi MSW. Kondisi ini menyebabkan limbah 35% tanpa 

perawatan yang tepat. Untuk memperbaiki kondisi yang ada, skenario 

pembangunan direncanakan selama 15 tahun. Skenario perkembangan 

ini dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah daur ulang aktivitas Bank 

SW 6% dari total generasi MSW di 2028. Analisis SWOT menunjukkan 

bahwa beberapa strategi seperti membuat peraturan daerah dapat 

diadopsi untuk memanfaatkan potensi bank SW untuk lokal perbaikan 

manajemen MSW. 

18) Penelitian yang dilakukan Tri Nanda (Ilmu Administrasi Unmul 2013) 

mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan 
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Sungai Kunjang Kota Samarinda. Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Sampah belum diimplementasikan secara optimal. Penelusuran lebih 

jauh menemukan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat belum 

dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal tersebut antara lain 

disebabkan oleh terbatasnya anggaran, kurangnya jumlah sarana dan 

prasarana, lemahnya pengawasan serta rendahnya kepedulian 

masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

metode yang digunakan yaitu kualitatif dan bidang kajiannya yaitu 

implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian ini 

lebih fokus pada program bank sampah dan sejauhmana kontribusi 

modal sosial didalam bank sampah tersebut. 

19) Penelitian yang dilakukan Singhirunnusorn dkk Faculty of Environment 

and Resource Studies, Mahasarakham University, Thailand mengenai 

“Contextual Factors Influencing Household Recycling Behaviours: A 

Case of Waste Bank Project in Mahasarakham, Municipality”. Hasil 

yang ditemukan dari penelitian, pengetahuan dan sikap lingkungan dapat 

berpengaruh terhadap persepsi orang, kesadaran dan kerentanan mereka 

terhadap proyek berbasis masyarakat. Proses penyampaian informasi 

terus menerus dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan 

dan pengelolaan sampah yang tepat adalah kunci penting untuk 

keberhasilan proyek komunitas Bank daur ulang. 
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20) Penelitian yang dilakukan Nur Indrayanti (Industrial Engineering 

Department, Faculty of Industrial Technology, Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2016 dalam 

http://www.sciencedirect.com) mengenai “Community-based Solid 

Waste Bank Model for Sustainable Education” atau dalam bahasa 

Indonesia “Model Bank Sampah Berbasis Masyarakat untuk Pendidikan 

Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (Miftahul Jannah 

Solid Waste Bank) MJSWB dapat mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Ini membuktikan bahwa MJ-SWB mampu mendukung 

secara finansial proses belajar TPA Mifhathul Jannah secara 

berkelanjutan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif serta objek yang diteliti 

yang bank sampah. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya 

dimana dalam penelitian ini lebih fokus pada implementasi program 

bank sampah oleh pemerintah dan sejauhmana kontribusi modal sosial 

didalam bank sampah tersebut. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir memberikan gambaran umum mengenai pemikiran 

penelitian. Tujuannya untuk mempermudah pembaca memahami isi dari 

penelitian. Hal ini menjadi perlu karena dapat mengarahkan ke alur dari 

penelitian, sehingga kerangka berpikir ditarik berdasarkan suatu landasan 
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konseptual, lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar dari pemecahan 

suatu masalah. 

Permasalahan masalah sampah sudah menjadi masalah kota seluruh 

dunia tidak terkecuali Kabupaten Batang. Masalah persampahan di Kabupaten 

Batang antara lain: 

1. Pengelolaan lahan TPA 

2. Volume sampah yang terus meningkat 

3. Pencemaran Air, tanah, dan udara 

4. Perilaku membuang sampah sembarangan 

5. Kuranganya sarana prasarana pengangkutan dan pengelolaan 

sampah 

Dari permasalahan tersebut, salah satu solusi pengelolaan sampah 

yang sudah terbukti berhasil diberbagai kota di Indonesia adalah bank 

sampah. 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2016 

tentang pengelolaan sampah, pemerintah wajib memfasilitasi dalam 

pendirian bank sampah. Dibutuhkan keseriusan pemerintah Kabupaten 

Batang dan dukungan aktif oleh masyarakat dalam mengimplementasikan 

program bank sampah agar program tersebut berjalan secara maksimal. 

Kemudian, program bank sampah merupakan tanggung jawab dari Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Batang yang menaungi lebih dari 70 bank 

sampah di Kabupaten Batang. 
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Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

pertama dalam penelitian ini adalah model implementasi keijakan yang 

diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model Direct and Indirect 

Impact on Implementation. Adapun dalam melakukan penilaianya dengan 

mengacu pada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau 

kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu sumber daya, komunikasi, 

dispossisi dan struktur birokrasi. 

Sementara itu peran modal sosial sangat diperlukan dalam program 

pengelolaan sampah melalui bank sampah ini, karena suatu program 

kebijakan apabila tidak dibarengi dengan peran aktif implementator, dan 

penerapan norma, serta kepercayaan dari berbagai pihak terkait, program 

tersebut tidak akan berjalan optimal dan berkesinambungan. 

Berdasarkan hal tersebut, guna meneliti sejauhmana kontribusi modal 

sosial dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, peneliti 

menggunakan perspektif teori modal sosialnya Robert Putnam.  Indikator 

modal sosial sendiri yaitu jaringan, kepercayaan, dan norma.  

Apabila implementasi dan modal sosial tersebut dapat berjalan dengan 

mestinya dipastikan program bank sampah akan berhasil dalam mengatasi 

ataupun mengurangi sampah yang ada di Kecamatan Batang.. Lebih jelasnya 

lihat Bagan 2.3 berikut ini:    
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Bagan 2.3. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah 

Bank Sampah 

Implementasi Kebijakan 
 (Edward III) 

1. Sumber Daya 

2. Komunikasi 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokasi 

BLH Kab. Batang 

Permasaalahan Sampah 
Di Kabupaten Batang: 

1. Pengelolaan lahan TPA 

2. Volume sampah yang terus meningkat 

3. Pencemaran Air, tanah, dan udara 

4. Perilaku membuang sampah sembarangan 

5. Kuranganya sarana prasarana pengangkutan dan pengelolaan sampah 

Modal Sosial 
(Robert D. Putnam) 
1. Kepercayaan 

2. Jaringan 

3. Norma 

 

abupa

Mod

Keberhasilan 
Pengelolaan Sampah 

melalui Bank Sampah 

Kab B

k Sam
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 

2016 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Batang dalam pelaksanaan program bank sampah di 

Kecamatan Batang dalam perspektif teori George C. Edward III dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dilakukan 

dalam sosialisasi yang dilakukan di RW 4 Perum Korpri Desa 

Pasekaran, Perumahan Citra Harmoni Desa Rowobelang, Kelurahan 

Sambong dan Desa Kalipucang Wetan. 

b. Sumber daya manusia pelaksanaan bank sampah di Kecataman Batang 

masih kurang memadai, karena ada lima bank sampah di Kecamatan 

Batang berhenti beroperasi karena tidak ada reorganisasi dan ditinggal 

pengurusnya, yaitu bank sampah Makmur, Gemah Ripah, Lestari 

Wuguna, Pengayoman, dan Nyiur hijau. Kemudian BLH Kabupaten 

Batang sudah berusaha meningkatkan SDM dengan melakukan 

beberapa pelatihan yaitu pelatihan pengolahan sampah skala rumah 

tangga, pembuatan kerajinan dari sampah, pelatihan pemanfaatan 

lubang resapan biopori, pembuatan kompos, pelatihan keterampilan 

pengelolaan limbah anorganik dan pelatihan pengembangan limbah 
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ternak menjadi pupuk. Begitu pula sumber daya pedukung yaitu sarana 

dan prasarana, Badan Lingkungan Hidup sudah memberikan beberapa 

fasilitas kepada bank sampah seperti timbangan, becak angkut, motor 

viar, tempat komposer tetapi belum merata ke seluruh bank sampah 

yang ada di Kecamatan Batang. 

c. Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dalam 

pelaksanaan program bank sampah terlihat dari pengadaan baik 

sosialisasi, pelatihan dan pemberian sarana dan prasarana. Sementara 

itu, komitmen dari pengurus bank sampah, walaupun tanpa upah 

ataupun insentif dari pemerintah, mereka tetap giat dalam pelaksanaan 

bank sampah. 

d. Standar Operating Prosedur (SOP) yang digunakan Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Batang adalah mengacu pada Permen LH No. 13 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle 

melalui Bank Sampah. Namun, SOP tersebut merupakan posisi ideal 

bank sampah, sehingga dalam pelaksanaanya yang terpenting bank 

sampah bisa jalan tidak terlalu terikat dengan SOP. Kemudian, struktur 

organisasi pelaksana itu sendiri. Program bank sampah merupakan 

tanggung jawab dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. 

Jadi dalam hal apapun menyangkut bank sampah larinya ke BLH 

Kabupaten Batang. 

 



113 
 

 
 

2. Kontribusi modal sosial dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah 

dapat dilihat dari unsur modal sosial yaitu jaringan, norma dan 

kepercayaan. Jaringan, norma, dan kepercayaan ini memberikan 

sumbangan positif dalam menjaga keberlangsungan bank sampah di 

Kecamatan Batang. Jaringan sosial terwujud dalam terhimpunnya bank 

sampah dalam Foum Komunikasi Bank Sampah se-Kabupaten Batang. 

Jaringan sosial juga terwujud dalam kerjasama yang terjalin antara bank 

sampah dengan pemerintah, pengepul, dan nasabah. Norma terwujud 

dalam kesepakatan antara pengurus bank sampah dengan nasabah yang 

mengatur tentang pengumpulan sampah dan waktu pengambilan tabungan. 

Terakhir wujud kepercayaan pemerintah kepada bank sampah Resik Assik 

dan Mandiri Sejahtera untuk mendampingi 15 bank sampah yang ada di 

Kecamatan Batang serta keteladanan pengurus yang ikhlas tanpa digaji 

juga termasuk peran penting dalam mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat. Modal sosial yang ada saling berkaitan satu sama lain dan tak 

dapat dipisahkan dalam pelaksanaan bank sampah. Karena apabila salah 

satu saja unsur itu tidak ada maka bank sampah tidak akan berjalan dengan 

maksimal. 
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B. Saran 

Saran yang diberikan peneliti kepada pemerintah Kabupaten Batang, yaitu: 

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang hendaknya memberikan 

sarana dan prasarana yang lebih merata. Biaya dalam penganggaran 

fasilitas bisa melibatkan pihak swasta atau CSR. 

2. Badan Lingkungan Hidup hendaknya rutin dalam melakukan monitoring, 

evaluasi, pelatihan dan sosialisasi agar hasil yang didapat lebih maksimal. 

3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang hendaknya memberikan 

insentif kepada pengurus bank sampah agar para pengurus lebih terpacu 

dan giat dalam menjalankan bank sampah. 
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