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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang 

mengemuka pada seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia sehingga isu 

lingkungan sangat menarik untuk didiskusikan. Ada berbagai variabel yang 

mempengaruhi lingkungan mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya 

bahkan agama, sehingga pengelolaannya harus dipandang sebagai masalah yang 

inter disipliner.  

Pengelolaan lingkungan hidup yang diartikan sebagai adalah upaya 

terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencakup 

kebijaksanaan penataan , pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Pasal 1 angka 2 Undang-undang 

No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Amanat pasal 

tersebut memiliki makna terdapat korelasi antara Negara (state), wujud perbuatan 

hukumnya berupa kebijakan (policy making) serta sistem tata kelola lingkungan 

yang bertanggung jawab. 

 Dengan dimulainya era reformasi, pelaksanaan undang-undang No.22 

tahun 1999 yang telah diubah menjadi undang-undang No.32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah ternyata makin memperberat pembangunan dibidang 

lingkungan hidup. Perubahan kewenangan pemerintah yang mengisaratkan 

kesiapan berbagai pihak untuk dapat lebih meningkatkan kepemerintahan yang 
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lebih baik, transparan, dan demokratis di berbagai daerah banyak yang berjalan 

tidak mulus. 

 Saat ini Kabupaten Fakfak terus berkembang khususnya di wilayah 

perkotaan. Pembangunan wilayah perkotaan akan mempengaruhi kualitas 

lingkungan yang ada, oleh karena itu, pelaksanaannya harus selalu 

memperhitungkan dampak positif dan negatif, ini sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang 

menyatakan bahwa: “…Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah.” 

 Ada banyak hal yang harus diwaspadai dalam perkembangan kota di masa 

mendatang. Diperkirakan lebih dari 50% penduduk dunia 50% penduduk miskin 

dunia tinggal diperkotaan, sedangkan sebagian besar dari mereka tinggal didaerah 

kumuh dan kawasan pinggiran atau peri-urban. Hal ini yang akan semakin 

menambah permasalan perkotaan. Kota akan menghadapi masalah lingkungan 

yang semakin sulit untuk di selesaikan. Adanya sumber limbah domestik seperti 

cucian, air kamar mandi, air buangan toilet, dan air dapur menjadi salah satu 

faktor penyebab pencemaran lingkungan pada kota tersebut. Tidak hanya itu saja, 

bahkan pencemaran seperti sampah yang terdapat di beberapa kawasan seperti 

kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan pendididkan, kawasan 

kesehatan, kawasan transportasi, kawasan perairan, dan juga kawasan publik 

lainnya menjadi faktor pencemaran lingkungan di kota. 
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 Pada kasus dampak sampah misalnya, sampah menjadi tempat 

berkembangbiakannya lalat yang dapat mendorong penuluran berbagai penyakit. 

Sedangkan pada sampah menutup saluran penyaluran air menyebabkan timbulnya 

diare dan penyakit kulit. 

            Masalah kebersihan dan kesejukan harus dilakukan tidak semata untuk 

menghadapi lomba Adipura atau agenda penting lainnya. Namun sesungguhnya, 

kata Bupati, masalah kebersihan dan kesejukan kota sudah merupakan keharusan. 

Bahkan dianjurkan dalam agama, untuk menjaga kebersihan dan keindahan 

lingkungan sehingga bila ada tamu yang berkunjung ke daerah ini tidak terkesan 

kota tua, tetapi harus membawa kesan kota yang indah dan bersih dipandang 

mata. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kebersihan, membuat 

masih terdapat tumpukan sampah industri dan rumah tangga dimana-mana, 

sehingga menjadi kendala Dinas Kebersihan Kota Fakfak. Selain kurangnya 

kesadaran warga kota, tidak tersedianya tong-tong sampah di pusat keramaian 

kota, juga menjadi penyebab tumpukan sampah, ini juga kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kualitas sumber daya manusia dalam 

pengelolaan sampah Kurt Lewin dalam Wijaya (1998) mengemukakan bahwa 

suatu proses perubahan sosial berencana selalu meliputi tiga tahapan, yaitu 

tahapan unfreezing atau pencarian dari keadaan yang ada sekarang. Tahapan 

moving atau pembentukan perilaku/pola yang baru dan terakhir tahapan freezing 

atau tahapan pemantapan atau pembakuan perilaku atau pola yang akan 

dilembagakan.  



4 
 

Oleh karenanya penyelenggaraan pelayanan umum haruslah mendapat 

dukungan partisipasi dari masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat terhadap 

fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah dapat berupa partisipasi dalam hal 

mentaati pemerintah, membangun kesadaran hukum, kepedulian terhadap 

peraturan yang berlaku, dan dapat juga berupa dukungan nyata dengan membantu 

secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum.  

            Manusia dan lingkungan pada hakekatnya satu bangunan yang seharusnya 

saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan sedang 

lingkungan juga bergantung pada aktifitas manusia numun dilihat dari sisi 

manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedang manusia yang aktif, 

sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia. Sayangnya 

manusia sering lupa bahwa lingkungan yang berkualitas buruk juga akan 

berpengaruh pada kaulitas kehidupannya juga. Dari sini jelas bahwa subyek dari 

kehidupan manusia dan kondisi lingkungan pada dasarnya adalah manusia itu 

sendiri. Lebih baik manusia, akan lebih baik pula kualitas kehidupan dan 

lingkungannya, sedang lebih buruk manusia tentu akan lebih buruk kualitas 

kehidupan dan lingkungannya.       

            Sampah di Kabupaten Fakfak bermacam-macam jenisnya dan sebagian 

besar berasal dari sampah domestik, sedangkan yang lainnya bersumber dari 

sampah komersiel, industri, pertanian, dan rumah sakit. 

 Beberapa jenis sampah tersebut antara lain: sampah organik mudah 

membusuk (sampah basah yang berasal dari sisa pertanian, sisa makanan, sayuran, 

dan buah-buahan), sampah abu atau sisa pembakaran, sampah bangkai binatang, 
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sampah sapuan, dan sampah sisa industri, ini bias dibuktikan dengan bertumpunya 

sampah-sampah ini didalam kota fakfak khususnya jalan Isak telusa. 

 Persoalan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Fakfak adalah masih 

rendahnya kesadaran peran masyarakat dalam penanggulangan sampah. Hal ini 

bisa dilihat dengan banyaknya sampah yang berserahkan dimana-mana di tambah 

lagi dengan rusaknya fasilitas-fasilitas pembuangan sampah. Tempat pembuangan 

akhir sampah yang diharapkan menjadi tempat yang mampu mengelola sampah 

kondisinya sekarang sangat memprihatinkan, hal ini ditambah dengan belum 

adanya kebijakan yang betul-betul mengatur tentang pengolaan sampah. sampai 

saat pengelolaan sampah di Kabuapten Fakfak masih berdasarkan pada PERDA 

No. 11 Tahun 1990 Tentang  Penyelenggara Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, 

Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Fakfak, serta PERDA N0. 2 Tahun 2000 

tentang Retribusi Pelayanan Sampah. yang dirasa masih jauh dari harapan 

khususnya persoalan perkembangan masyarakat dan jaman. Oleh karena itu 

penelitian ini mengambil topik: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam 

Pengelolaan Sampah (Studi pada Dinas Kebersihan Kabupaten Fakfak Papua 

Barat). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan 

peneliti menggunakan model pertanyaan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaima Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten 

Fakfak? 
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2. Bagaimana Peran Dinas dalam Kebersihan Pengelolaan Sampah dalam 

Melaksanakan Sampah di Kabupaten Fafak 

3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Fakfak dalam Pengelolaan Sampah? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

masalah yang muncul berkenaan dengan fenomena yang diteliti dan kemudian 

mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan 

perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan dan menganalisis : 

1. Mengetahui dan mengalisis peran Dinas Kebersihan Kabupaten Fakfak 

dalam pengelolaan sampah. 

2. Mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Kebersihan Kabupaten Fakfak 

dalam pengeloaan sampah. 

3. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dalam 

pengelolaan sampah dan penyadaran apa saja yang telah dilakukan dalam 

menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat : 
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1. Secara teoritik, memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dan ikut 

memberi solusi terhadap masalah-masalah publik terkini khususnya 

masalah penanggulangan sampah di Kanbupaten Fakfak 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

praktis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan 

bagi Dinas Kebersihan Kabupaten Fakfak. 

 

E. Definisi Konseptual 

Konsep adalah abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan di teliti atau 

generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat di pakai untuk 

menggambarkan berbagai fenomena yang sama atau suatu data atau lambang yang 

menggambarkan kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda 

(Adi, Rianti dan Prasaja, Hari, 1991:17). 

 Dalam studi kebijakan publik (public policy study) yang menjadi fokus 

perhatianya selalu kepentingan publik (public interest). Oleh karena itu, dalam 

konteks ini, kebijakan publik dan pengambil keputusan (birokrasi) harus memiliki 

orientasi pada kepentingan publik. Seperti yang ditegaskan oleh Islamy (2007:12), 

“bahwa kebanyakan warga negara menaruh banyak harapan pada administrator 

publiknya, yaitu harapan agar mereka selalu memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya pada publik. Untuk dapat menjadi abdi masyarakat yang selalu 

memperhatikan kepentingan publik, maka administrator publik perlu memiliki 

semangat “kepublikan” (the spirit of publicness). Semangat responsibilitas 

administratif dan politis harus melekat juga pada diri administrator publik, 
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sehingga ia dapat menjalankan peran profesionalnya dengan baik. Kalau 

kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik yang 

selalu berusaha meningkatkan responsibilitas objektif dan subjektifnya serta 

meningkatkan aktualisasi dirinya. Dengan demikian, maka ukuran yang dapat 

dipakai untuk menyatakan apakah administrator publik itu sudah “publik” atau 

belum dapat dilihat dari keputusan administratif yang ia buat atau dirumuskan itu 

atau bertentangan dengan kepentingan publik. Dari pernyataan tersebut, maka 

semakin tegas bahwa tujuan kebijakan publik adalah untuk kepentingan publik 

(public interest).  

Dalam penelitian ini konsep sangat penting bagi penyusun sebab dengan 

konsep penyusun dapat melakukan penilitian dengan arahan yang sangat jelas dan 

tidak kabur. Perlunya memberikan batasan konsep, bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena dalam penelitian dengan maksud agar mendapatkan 

pengertian yang sama dengan pembaca dan penulis didalam memahami isi dari 

tulisan ini.  

a. Pengelolaan Sampah 

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

yang berbentuk padat (pasal 1  ayat 1 undang-undang pengelolaan sampah). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah yang menyatakan 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (pasal 1  

ayat 4 undang-undang pengelolaan sampah). Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan PERDA No. 11 Tahun 

1990 Tentang Penyelenggara Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, Keamanan dan 

Ketertiban di Kabupaten Fakfak, serta PERDA N0. 2 Tahun 2000 tentang 

Retribusi Pelayanan Sampah. 

1. pengangkutan 

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi 

pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan 

akhir. Untuk mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berlokasi di jalan torea 

menggunakan truk, diantaranya jenis dump truck dan Arm Roll truck. Berdasarkan 

observasi lapangan, masih ada sistem pengangkutan yang dilakukan 3 hari sekali. 

Hal ini menimbulkan bau yang kurang sedap terhadap lingkungan disekitar TPS 

tersebut. Sarana pengangkutan yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis 

Pertamanan, Kebersihan dan PBK Kabupaten Fakfak 

adalah: 

a) 5 unit Dump Truck kapasitas 6 m3/rit dengan kondisi kendaraan 60%-

80%. Setiap Dump Truck melakukan kegiatan pengambilan sampah mulai 

pukul 07.00 pagi sampai dengan jam 12.00 siang, dengan cara berpindah-

pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Truk jenis ini dioperasikan oleh 1 

orang sopir dan dibantu oleh 6 orang tenaga kerja dengan hari kerja 7 hari 

dalam seminggu. 

b) 3 unit Arm roll truck kapasitas 6 m3/rit dengan kondisi kendaraan 50%-

80%. Ritasi pengangkutan sampah dilakukan rata-rata 2-3 rit/hari, yang 
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dimulai pada jam 07.00 pagi, berakhir sore hari jam 18.00. Arm roll truck 

dioperasikan oleh 1 orang sopir dan dibantu oleh 3 orang tenaga kerja 

dengan hari kerja 7 hari dalam seminggu. 

2. Manejemen keuangan persampahan 

Pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak masih sangat 

bertumpu pada subsidi APBD serta retribusi kebersihan, walaupun persentasenya 

masih kecil. Dasar hukum pemungutan retribusi kebersihan adalah Perda Nomor 2 

Tahun 2000 tentang tentang retribusi pelayanan kebersihan. Adapun besaran 

retribusi kebersihan Dalam pelaksanaannya, peraturan daerah tersebut belum 

optimal dilaksanakan karena hingga saat ini belum ada petunjuk teknis tentang 

mekanisme pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Disamping itu, karena usia 

perda ini sudah cukup lama, sehingga besarnya retribusi untuk kondisi saat ini 

sudah tidak memadai lagi. Ketaatan masyarakat terhadap kewajiban membayar 

retribusiMekanisme pembayaran dilakukan dengan cara ditagih langsung oleh 

petugas sampah, melalui RT/RW. 

3. Sosialisasi 

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat UPT PK dan PBK 

Kabupaten Fakfak telah melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat. 

Penyuluhan yang telah dilakukan adalah dengan iklan layanan masyarakat 

dimedia elektronik (radio setempat). Iklan ini berupa ajakan dan himbauan untuk 

memelihara kebersihan serta ajakan untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan 

sampah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam skala kawasan 
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cukup baik. Saat ini telah banyak pokmas yang mengelola sampah kawasan secara 

swadaya. 

b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 

Caiden (1991) dalam Thoha (2003:87), mengemukakan bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan kajian yang penting dalam kebijakan publik. Partisipasi 

masyarakat dalam kebijakan publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan 

warga negara, mempengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan publik. 

Peran masyarakat Fakfak dalam membantu pemerintah daerah dalam 

pengelolaan sampah sangat penting ini menjadi tujuan utama dari penelitian ini 

antara lain: 

1. Melibatkan kepada UMKM 

Pelibatan UMKM dikabupaten Fakfak adalah usaha pemerintah daerah 

dikarenakan pertumbuhan ekon omi yang begitu pesat, persoalan utam dari 

banyaknya UMKM adalah tingkat sampah buangan yang cukup besar oleh sebab 

itu pemerintah daerah coba melakukan pengawasan dan pelibatan UMKM dalam 

pengelolaan sampah atau limbah yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Ini bias 

dilihat dari hasil pengelolaan sampah UMKM didesa torea dalam pembuatan 

manisan dan sirup pala bila limbah atau sampah ini tidak di kelola dengan baik 

maka sangat berbahaya bagi kesehatan. 

2. Pembayaran uang sampah 

Pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak masih sangat 

bertumpu pada subsidi APBD serta retribusi kebersihan, walaupun persentasenya 

masih kecil. Dasar hukum pemungutan retribusi kebersihan adalah Perda Nomor 2 
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Tahun 2000 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN. Adapun 

besaran retribusi kebersihan adalah sebagai berikut: 

TABEL RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN 

FAKFAK NO.2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

KEBERSIHAN 

No. Kategori Retribusi (Rp) Keterangan 

1. Rumah makan 50.000.00/ bln 

2. Pertokoan 50.000,00 / bln 

3. Warung makan 50.000,00 / bln 

4. Jasa pelayanan 20.000,00 / bln 

5. Industri 50.000,00 / bln 

6. Gedung / kantor 25.000,00 / bln 

7. Hotel 50.000,00 / bln 

8. Pasar 

• Pelataran   Rp. 1.000.00/bulan 

• Los Rp. 2.500.00/bulan 

• Kios Rp. 5.000.00/bulan 

Besaran retribusi untuk kondisi saat ini sudah tidak memadai lagi Dalam 

pelaksanaannya, peraturan daerah tersebut belum optimal dilaksanakan karena 

hingga saat ini belum ada petunjuk teknis tentang mekanisme pelaksanaan 

peraturan daerah tersebut. Disamping itu, karena usia perda ini sudah cukup lama, 

sehingga besarnya retribusi untuk kondisi saat ini sudah tidak memadai lagi.  



13 
 

Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara ditagih langsung oleh petugas 

sampah, melalui RT/RW. 

3. Kesadaran masyarakat 

Peran serta masyarakat di Kabupaten Fakfak pada umumnya masih 

rendah. Belum ada program yang berkesinambungan tentang hal ini. Peran serta 

yang ada saat ini masih berupa kegiatan insidentil yaitu kerja bakti massal, seperti 

”sabtu” yang pelaksanaannya belum kontinyu. Dalam pewadahan sampah, 

masyarakat yang menerima pelayanan persampahan belum menyediakan wadah 

sampah secara swadaya, sebagian besar masih dengan wadah berupa keranjang 

bekas dan masih banyak juga yang membuang sampah bukan pada tempatnya. 

kesadaran masyarakat terhadap estetika lingkungan merupakan langkah 

awal partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam upaya 

meningkatkan peran serta masyarakat dinas PU bidang kebersihan Kabupaten 

fakfak telah melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat. Penyuluhan yang 

telah dilakukan adalah dengan iklan layanan masyarakat di Dalam upaya 

meningkatkan peran serta masyarakat dinas PU bidang kebersihan Kabupaten 

fakfak telah melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat. Penyuluhan yang 

telah dilakukan adalah dengan iklan layanan masyarakat di media elektronik 

(radio setempat). 

 

E. Definisi Operasional 

Adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan 

karakteristik-karakteristik variabel tersebut (Suparmoko,1999:30). Karena 
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penelitian ini bersifat studi kasus, maka memerlukan data yang benar-benar valid 

dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Maka harus ditetapkan batasan-batasan 

untuk penelitian terdahulu, dengan menggunakan indikator-indikatornya terhadap 

data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, sebagi indikator yang akan di jadikan 

sebagai orientasi untuk dikaji menyangkut proses pengelolaan sampah dan juga 

proses kebijakan apa yang telah diambil oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Fakfak 

maka penyusun melihat beberapa hal penting dari persoalan sampah di Kabupaten 

Fakfak yaitu: 

1. Persoalan pelaksanaan kebijakan sampah 

2. Peran Dinas dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan faktor-faktor 

apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. 

               

F. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini berbasis pada pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini 

diharapkan penyusun mampu menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistic) 

dalam menganalisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak. Untuk 

mengetahui gambaran tentang keadaan partispasi masyarakat dalam pengelolaan 

sampah tersebut maka penelitian ini berupaya pengelolaan sampah dan kebijakan 

partisipatif menjelaskan keadaan fenomena atau masyarakat.  Hal  ini sebagai 

mana di kemukakan oleh Schwandt dalam Abdul Wahab (2002)  yaitu: 

“explanatory research as studies that are conducted to develop a causal 
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explanation of some social phenomenon”. ( Penelitian yang menggunakan sampel 

yang berdasarkan pada fenomena sosial) 

Hal tersebut selaras dikemukakan oleh White dalam Abdul Wahab (2002) 

yakni: “ interpretative research helps us understand people action in social 

circumtances and situasion”.( peneliti biasa menggunakan pertolongan termasuk 

kondisi masyarakat). Dalam kondisi yang beragam kultur dan struktur di 

Kabupaten Fakfak dalam hal ini Dinas kebersihan dalam melaksanakan segala 

kegiatannya. Untuk itu diperlukan suatu kritik yang konstruktif dari segenap stake 

holder. Diharapkan kritik itupun lahir dari penyusun guna memberikan 

konstribusi yang positif bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan serta 

adanya keadilan bagi masyarakat . Hal ini sesuai dengan pendapat Blyler dalam 

Abdul Wahab (2002) yang mengemukakan sebagai berikut :  

“Critical perspective aims at empowerment and emancipation. 
It reinterprets the relationship between researcher and 
participants as one of collaboration, where participants define 
research questions that matter to them and where social action 
is desire goal”. (peneliti dan obyek penelitian sebagai sebuah 
kolaborasi, bisa dilihat sebagai “ perspektif kritis bertujuan 
pemberdayaan dan kerjasama. Ini menafsirkan hubungan antara 
peneliti dan obyek atau orang yang diteliti sehingga menentukan 
pertanyaan yang akan muncul bagi mereka besdasarkan tujuan 
penelitian) 
 

Dari uraian diatas jelas bahwa kesemuanya merupakan strategi-

strategi penelitian kualitatif. Hal ini dijelaskan McNabb (dalam Abdul 

Wahab, 2002) yaitu:  

“Qualitative research strategies can be grouped into three 
broad strategic classes: (1) Explanatory research 
studies,(penjelasan studi penelitian) (2) Interpretative research 
studies, and (menginterpretasi penelitian ,  (3) Critical research 
studies. (studi penelitian kritis) 
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Penekanan penelitian ini adalah pada organisasi yang mengelola dan 

melaksanakan kegiatan pengeloaan dan kapasitas aparatur juga keterlibata 

masyarakat tersebut. Sedangkan karakteristik organisasi dalam penelitian ini sama 

yaitu Dinas Kebersihan Kabupaten Fakfak maka penelitian ini dapat digolongkan 

dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan 

oleh Schwandt dalam McNabb (dalam Abdul Wahab 2002) yaitu: “ Case Study 

approach to research in social and administrative science focuses on agency, 

organization, person or group under study rather than dealing with variable”. 

(pendekatan studi kasus untuk penelitian dalam ilmu sosial dan administrasi 

berfokus pada lembaga, organisasi, orang atau kelompok yang diteliti tidak 

dituntut bedasarkan variabel). 

Berkaitan dengan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui secara 

mendalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka penelitian ini juga dapat 

digolongkan dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang di ungkapkan Islamy 

dkk (16: 2001) untuk membedah wacana makna dibalik suatu peristiwa atau 

fenomena dengan memberikan dasar-dasar penelitian atau pemahaman berdasar 

alasan-alasan berfikir yang dapat diterima oleh logika, maka penelitian ini dapat 

digolongkan dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian ini selain memperoleh data kualitatif tentang pengembangan 

sumber daya manusia, dimana data kualitatif ini dideskripsikan untuk memberikan 

gambaran terhadap latar secara holistik. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005) bahwa metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
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tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut 

Moleong (2005) metode ini dipergunakan karena berbagai pertimbangan. 

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi. 

Selanjutnya Newman (dalam Islamy dkk, 2001) menyebutkan adanya 6 

karakteristik utama penelitian yaitu:  

1.  Mengutamakan konteks sosial, Dalam melakukan  penelitian penyusun 

mencoba mengamati terlebih dahulu lokus dan fokus penelitian 

kemudian mengenali konteks  sosial agar penyusun dapat diterima 

didalam melakukan penelitian. 

2.  Pendekatan studi kasus, Penyusun mengumpulkan sejumlah besar 

informasi hanya pada suatu atau beberapa (sejumlah kecil) kasus yang 

terjadi didalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, 

tetapi dengan cara masuk kedalam dan mendetail agar dapat 

menemukan dan menggambarkan pola-pola dalam kehidupan tindakan 

sikap perasaan, kata-kata dari orang-orang di dalam konteks sosialnya 

secara utuh dan menyeluruh. 

3.  Mengutamakan integritas penyusun, dalam melakukan penelitian ini 

penyusun mencoba menyatu dengan subyek penelitian namun demikian 

penyusun harus tetap independent artinya tidak terkooptasi oleh subyek 
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penelitian sehingga membuat distorsi data. Hal ini dimaksudkan agar 

hasil penelitian yang diperoleh tetap obyektif dan tidak bias. 

4.  Membangun teori dari data, Penyusun untuk mengelarkan suatu 

kesimpulan atau proporsisi tentang pengelolaan sampah yang terjadi 

Fakfak haruslah berdasar pada data fokus penelitian  atau mendasar  

(grounded) didalam data yang telah diperoleh dilapangan sehingga 

kesimpulan atau proporsisinya lebih valid dan dipercaya. 

5.  Mencermati proses dan sekuen, Mengamati proses pelaksanaan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban 

berdasarkan urutan peristiwa serta mempelajari kasus-kasus yang 

terjadi didalam proses pelaksanaan tersebut agar penyusun dapat 

melihat perkembangan yang terjadi pada kasus tersebut. 

6.  Interpretasinya kaya dan mendalam. Menginterpretasikan data fokus 

maupun subfokus hasil penelitian tentang pengelolaan sampah mulai 

dari interpretasi awal kemudian diikuti interpretasi berikutnya yang 

pada akhirnya interpretasinya yang dihasilkan lebih kaya dan lebih 

mendalam. 

Berdasarkan karakteristik tersebut penyusun berkeyakinan bahwa dengan 

penelitian kualitatif akan diperoleh informasi selanjutnya dengan informasi 

tersebut penyusun bisa membuat dan mendiskripsikan, menganalisis serta 

menginterpretasikan keadaan pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak. 

2. Fokus Penelitian 

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian 

guna mempertajam fokus dan menetapkan lokasi penelitian. Dengan menetapkan 

fokus penelitian yang jelas peneliti dapat memilih  dan menentukan data yang 
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diperlukan dan data yang tidak diperlukan atau bahkan di buang, sehingga 

penyusun tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh 

dilapangan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian memiliki 

peran yang sangat menentukan dalam memandang dan mengarahkan jalanya 

penelitian (Moleong, 2005). 

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak ? 

2. Bagaimana Dinas Kebersihan dalam mengelola sampah di Kabupaten 

Fakfak ? 

3. Bagaimana partisipasi masyarakat Fakfak dalam pengelolaan sampah?  

3. Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian 

a. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penyusun dapat menangkap keadaan yang 

sebenarnya dari obyek yang diteliti. Untuk menentukan lokasi penelitian terdapat 

beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh penyusun. Terkait dengan ini 

Moleong (2006:127) berpendapat bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam 

penentuan lokasi penelitian ini  adalah dengan mempertimbangkan teori 

substantif, pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat 

kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Di samping itu keterbatasan 

geografis praktis seperti, waktu, biaya dan tenaga menjadi pertimbangan dalam 

lokasi penelitian.   

b. Situs Penelitian 

Situs penelitian yaitu tempat-tempat dimana penyusun dapat memperoleh 

informasi dan berbagai macam fenomena yang diteliti guna menambah dimensi 

terhadap pemahaman dan kreadibilitas penelitian. 
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Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Tholchah Hasan dkk (2003) 

mengemukakan bahwa penetapan situs, latar dan partisipan harus dideskripsikan 

seperti siapa saja yang ada didalam latar dan dalam situasi apa sebuah topik atau 

fenomena diteliti, dimana kesemuanya akan membawa dan  menambah dimensi 

terhadap pemahaman dan kkredibilitas potensial dari temuan-temuan penelitian. 

4. Sumber Data  

Pemahaman mengenai macam sumber data merupakan bagian yang sangat 

penting bagi penyusun, karena ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber 

data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh (Tholchah 

Hasan dkk, 2003). Sedangkan menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong 

(2005) dikatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data terdiri dari 2 (dua) jenis 

yaitu data primer dan data sekunder, yang dapat diuraikan sebagai  berikut:  

1. Data primer yaitu data yang diperoleh penyusun langsung dari 

sumbernya atau narasumber  yang berupa kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau di wawancarai. Informasi sebagai sumber data 

dipilih secara purposive, hal ini didasarkan pada subyek yang 

menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data.  

2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari data-data  yang sudah 

diolah  dalam bentuk laporan tertulis atau dokumen lainnya. 
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5. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 

a. Wawancara secara mendalam (indepth interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviever) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

b. Dokumentasi (Dokumentation) 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, 

yang tidak dipersiapkan karena tidak adanya permintaan seorang 

penyidik. (Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2006: 216-217). 

c. Observasi 

Teknik yang dilakukan penyusun yakni dengan cara berperan pasif 

yaitu dengan cara mendatangi peristiwa dengan mengamati atau 

mengobservasi secara mendalam peristiwa tersebut. 

6. Analisa Data 

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan modal 

interaktif dari Miles dan Huberman (1992) dengan prosedur dari pengumpulan 

data yang kemudian dianalisa dengan tiga alur kegiatan yaitu, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Reduksi data 

Proses pemilihan dan pemusatan perhatian melalui seleksi yang ketat 

terhadap fokus yang akan dikaji lebih lanjut, penajaman fokus, pembuatan 

ringkasan hasil pengumpulan data, pengorganisasian data sehingga siap 

untuk di analisis lebih lanjut begitu selesai melakukan pengumpulan data 

keseluruhan. 
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2. Penyajian data 

Penyajian data atau “display data“ dimaksudkan agar memudahkan 

penyusun melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari bagian penelitian. Oleh karena itu dalam bentuk seperti matrik, grafik, 

bagan tabel.  

3. Menarik kesimpulan 

Verivikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus 

menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki 

lapangan dan selama proses pengumpulan data penyusun berusaha untuk 

menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yang 

dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentatif, akan tetapi dengan 

bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus maka 

diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. 

Hubungan ketiga komponen analisa data tersebut dapat di gambarkan 

dalam sebuah model interaktif dalam gambar sebagai berikut:  

Gambar 3.1 Skema Proses Analisis Data 
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7. Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data didalam penelitian ini penyusun 

menggunakan tekhnik yang didasarkan pada empat kriteria (Moleong, 2005), 

adapun kriteria-kriteria yang dimaksud adalah:  

1. Derajat kepercayaan (Credibility) yaitu sebuah tekhnik yang menggantikan 

konsep validitas internal dari non kualitatif yang berfungsi:  

a. Melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai. 

b. Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan 

jalan pembuktian penyusun pada kenyataan ganda yang diteliti. 

Untuk memperlihatkan derajat kepercayaan dengan jalan pembuktian oleh 

penyusun dengan kenyataan ganda yang sedang diteliti maka dilakukan cara 

sebagai berikut:  

a. Memperpanjang masa observasi 

 Dengan cara ini penyusun berharap mempunyai cukup waktu agar 

benar-benar mengenal suatu lingkungan sehingga dapat menguji 

ketidak benaran informasi yang di perkenalkan oleh distorsi baik dari 

diri sendiri maupun dari responden sehingga distorsi itu seperti upaya-

upaya berdusta, menipu, berpura-pura dari pihak responden dapat 

terdeteksi dan dapat dieleminir sehingga dapat membangun 

kepercayaan para subyek pada penyusun yang akhirnya dapat 

meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan oleh 

penyusun. 
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b. Triangulasi 

 Tujuan Triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu 

dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, 

pada berbagai fase penelitian dilapangan, pada waktu yang berlainan 

dan dengan metode yang berlainan; seperrti halnya membandingkan 

hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara (interview).  

 Ada tiga pola Triangulasi yaitu, perbandingan terhadap data, sumber 

data dan tekhnik pengumpulan data. Dalam rangka Triangulasi untuk 

mengecek kebenaran pada penelitian ini maka kegiatan yang telah 

dilakukan adalah melakukan perbandingan data dan informasi dari 

beberapa sumber baik itu berupa dokumen-dokumen maupun dari 

beberapa hasil wawancara dengan nara sumber yang berbeda. 

c. Membicarakan dengan orang lain (peer debriefing) 

 Sebagai usaha untuk memenuhi derajat kepercayaan diperlukan upaya-

upaya untuk membicarakan permasalahan dengan mereka yang ahli.  

d. Mengadakan member chek 

 Member chek adalah mengecek ulang secara garis besar setelah 

wawancara dengan informan untuk meneliti data, apakah telah sesuai 

dengan kebutuhan, sehingga apabila terjadi kekurangan data langsung 

menemui informan kembali dan termaksud mencocokkan kembali 

dengan data dokumen. 

e. Keteralihan (transferability) 

 Dalam  kreturium ini penyusun berusaha mencoba mencari dan 

mengumpulkan kejadian empirik kemudian kejadian-kejadian tersebut 
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dicari kesamaan konteksnya seperti hal-hal kejadian-kejadian yang 

terjadi didalam implementasi pengelolaan sampah penyusun tidak 

begitu saja men-generalisir temuan yang ada namun supaya kadar 

keterpakaian dan atau Keteralihan (transferability) meningkat atau 

terpenuhi maka penyusun berusaha menguraikan secara rinci dalam 

bentuk thick description tentang implementasi pengelolaan sampah, 

sehingga bagi mereka yang ingin mentransfer ide akan dengan mudah 

mengikuti tahapan dan rinciannya. 

f. Kebergantungan (Dependability) 

g. Kepastian (Comfirmability) 

 Kepastian berasal dari konsep objektivitas atau disepakati oleh banyak 

orang menurut nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif menguji 

kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian 

yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar kepastian. 

Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada tapi datanya ada.  


