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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Implementasi Kebijakan  

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual 

dan teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai konsep Impelemntasi, 

Kebijakan Publik, Pemerintah, Pembinaan, dan objek dari peneltian diantaranya 

Implementasi Kebijakan, peraturan daerah dan pengelolaan sampah. 

Implementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu,menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut 

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan 

sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat 

terhadap sesuatu itu. 

 Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan 

adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam 

suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau 

diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau 

diimplementasikan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-

masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain 

itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan 

dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan. Implementasi 

kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana 
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kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu 

sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari 

proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya 

tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep 

Implementasi yang di paparkan oleh beberapa ahli diantaranya: 

Budi Winarno,
1
 yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi 

sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu 

pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

kebijaksanaan sebelumnya. 

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno
2
 membatasi implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu 

(kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

sebelumnya. 

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 

dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, 

dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 
                                                           
1
Winarno, Budi, 2002. Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan 

Publik, Media Pressindo, Yogyakarta. 
2
Sholihin A W. 2005. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara: Jakarta. 
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yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian 

tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin 

diraih. 

Meter dan Horn dalam suharsono
3
 mengemukakan bahwa terdapat enam 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;  

1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus 

jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran 

kebijakan kabur. 

2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.  

3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga 

diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program.  

4) Karakteristik pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan 

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan 

mempengaruhi implementasi suatu program.  

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

                                                           
3
Suharsono. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press. Yogyakarta. 



23 
 

kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di 

lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.  

6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon 

implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya 

untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap 

kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementor. 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari 

tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari 

hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian 

tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin 

diraih. 

B. Teori-teori Implementasi 

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 
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dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sah. Suharsono, mengemukakan 

beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:  

1.  Teori George C. Edward  

Dalam pandangan Edward III
4
, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variable, yaitu:  

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok 

sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi imlpementasi. 

b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya 

kompetensi implementor dan sumber daya financial. 

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor 

tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap 

dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara 

pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk 

                                                           
4
Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy. ITS Press. Surabaya. Hal. 136 
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mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek 

penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. 

d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam 

organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya 

kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda 

diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur  

Organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan 

penyampaian laporan Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi 

yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan 

fragmentasi. 

2. Teori Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn 

Meter dan Horn dalam suharsono
5
 mengemukakan bahwa terdapat enam 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 

a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran 

kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.apabila 

standar dan sasaran kebijakan kabur,  

b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non 

manusia.  

                                                           
5
Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy. ITS Press. Surabaya. Hal. 139 
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c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, 

implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi 

dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja 

sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.  

d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, 

norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi 

suatu program.  

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup 

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi 

kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau 

menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, 

serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.  

f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, 

yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, 

kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi 

implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh 

implementor. 
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3. Teori Marilee S. Grindle 

Teori ini dikenal dengan namaImplementation as a Political and 

administrative Proccess. Menurutnya ada dua variable yang mempengaruhi 

kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat 

diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapainya atau tidaknya 

tujuan yang ingin diraih. Dimana pengukuhan keberhasilan implementasi 

kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 macam yaitu Prosesnya dengan 

mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan 

dengan merujuk pada aksi kebijakannya dan apakah tujuan kebijakan tercapai. 

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

 Menurut Bambang sunggono, implementasi kebijakan mempunyai 

beberapa faktor penghambat, yaitu: 

a) Isi Kebijakan 

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, 

maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,sarana-sarana dan 

penerapan prioritas,atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama 

sekali tidak ada. 

Kedua,karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. 

Ketiga,kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya 

kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. 

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan 

publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut 
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sumberdaya pembantu,misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga 

manusia. 

b) Informasi 

Implemntasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang 

terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk 

dapat memainkan peranya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya 

akibat adanya gangguan komunikasi. 

c) Dukungan 

Pelaksaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada 

pengimplementasiannya tidak cukup dukungan unutuk pelaksaan kebijakan 

tersebut. 

d) Pembagian potensi 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan 

publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang 

terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas 

dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat 

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung 

jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adnya 

pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. 

  Menurut James Andrson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota 

masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu: 
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1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hokum, dimana terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat 

kurang mengikat individu-individu. 

2)  Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana 

mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan 

dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah. 

3)  Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota 

masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan 

jalan melawan hukum. 

4)  Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang 

mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber 

ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik. 

5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system 

nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu 

dalam masyarakat. 

   Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan 

mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, 

tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh Pemerintah atau Negara, sehingga apabila prilaku atau 

perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka 

suatu kebijakan publik tidaklah efektif.Pressman dan Wildavsky dalam tachjan 

mengemukakan: “Implementasi as to carry out, acoumplish fill full, produce, 

complete,” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan 
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melengkapi. Jadi secara etimologi implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai 

suatu aktifitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan 

penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.” 

Apabila pengertianimplementasi diatas dirangkaikandengan kebijakan 

publik, maka kataimplementasi kebijakan publik dapatdiartikan sebagai 

aktifitaspenyelesaian atau pelaksanaan suatukebijakan publik yang 

telahditetapkan/disetujui denganpenggunaan sarana (alat) untukmencapai tujuan 

kebijakan.Dengan demikian, dalam proseskebijakan publik, 

implementasikebijakan merupakan tahapan yangbersifat praktis dan dibedakan 

dariformulasi kebijakan yang dapatdipandang sebagai tahapan yangbersifat 

teoritis.  

Implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan publik, 

suatu programharus diimplementasikan agar mempunyai dampak agar tujuan 

yang diinginkan tercapai. Secara garis besar, implementasi merupakan setiap 

kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Upaya untuk memahami adanya perbedaan antarayang diharapkan 

dengan fakta yang telah terjadi dengan menimbulkan kesadaran mengenai 

pentingnya suatu pelaksanaan. 

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. 

Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang 

ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang 

mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan 
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seluruh masyarakat.
6
Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini 

mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak 

cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan 

yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud 

dan tujuan tertentu. Pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan 

bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari 

pemerintah. 

Menurut Meter dan Horn dalam Winarno Implementasi kebijakan agar 

dapatterlaksana dengan baik maka harus dilaksanakan berdasarkan enam elemen 

pokok yang membentuk ikatan (lingkage). Enam elemen tersebut adalah Ukuran-

ukuran dasar dan tujuantujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan yang mana 

berasal dari teori kebijakan, kemudian komunikasi antar organisasi dan kegiatan-

kegiatan pelaksanaan, lalu Karakteristik badan-badan pelaksana yang sesuai 

dengan bagiannya masing-masing, dan Kondisi-kondisi ekonomi, social dan 

politik. 

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno membatasi implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu 

(kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

sebelumnya.Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna 

pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan 

                                                           
6 M.Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal.20. 
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teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 

meraih tujuan-tujan kebijakan atau program-program. 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 

dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, 

dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian 

tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin 

diraih. 

D. Peraturan Daerah (Perda)  

Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan 

perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud 

adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  

Pengertian Peraturan Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan 

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 

Daerah. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan UU No. 23/2014 

tentang Pemerintahan Daerah adalah  peraturan perundang-undangan yang 
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dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah 

baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan,  materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas  pembantuan dan menampung 

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.   

  Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala 

daerah dan DPRD. Pasal 140 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari 

DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Perda harus 

mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk 

dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan perda tidak 

akan dibahas lebih lanjut. 

E. Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampahadalah suatu proses manajemen pengelolaan sampah 

yang bertahapyaitu pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan 

atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada 

materi sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola 

untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. 

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya dalam hal 
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itu bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metode dan 

keahlian khusus untukmasing-masing jenis zat. 

Menurut Notoatmodjo dalam Ramdhiani mengemukakan bahwa 

pengelolaansampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan 

pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak 

menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.Pengelolaan 

diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh 

sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan 

tertentu 

1. Metode Pengolahan Sampah  

Ada beberapa metode yang secara umum digunakan dalam pengelolaan sampah:   

Penerapan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam 

penanganan sampah misalnya dengan menerapkan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R. 

Penanganan sampah 3-R adalah konsep penanganan sampah dengan cara Reduce 

(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang sampah), 

sedangkan 4-R ditambah Replace (mengganti) mulai dari sumbernya. Prinsip 5-R 

selain 4 prinsip tersebut di atas ditambah lagi dengan Replant (menanam 

kembali). Penanganan sampah 4-R sangat penting untuk dilaksanakan dalam 

rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga 

diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah. 

a. Reduce  

 Prinsip Reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan 

minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita 
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menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Menurut 

Suyoto tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program reduce:  

Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah 

dalam jumlah besar,gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama 

atau fungsi lain,gunakan baterai yang dapat di charge kembali,jual atau berikan 

sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan,ubah pola makan (pola 

makan sehat: mengkonsumsi makanan segar, kurangi makanan kaleng/instan), 

Membeli barang dalam kemasan besar (versus kemasan sachet), membeli barang 

dengan kemasan yang dapat di daur ulang (kertas, daun dll), bawa kantong/tas 

belanja sendiri ketika berbelanja,tolak penggunaan kantong plastik,gunakan 

rantang untuk tempat membeli makanan,pakai serbet/saputangan kain pengganti 

tisu,kembali kepemakaian popok kain bagi para ibu  

 b. Reuse 

  Prinsip reuse dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-

barang yang bisa dipakai kembali. Dan juga menghindari pemakaian barang-

barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian 

barang sebelum ia menjadi sampah.  Menurut Suyoto tindakan yang dapat 

dilakukan berkaitan dengan program reuse: 

 Pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang, gunakan produk 

yang dapat diisi ulang (refill),kurangi penggunaan bahan sekali pakai, plastik 

kresek digunakan untuk tempat sampah, kaleng/baskom besar digunakan untuk 

pot bunga atau tempat sampah,gelas atau botol plastik untuk pot bibit, dan 

macam-macam kerajinan,bekas kemasan plastik tebal isi ulang digunakan 
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sebagai tas,styrofoam digunakan untuk alas pot atau lem,potongan kain/baju 

bekas untuk lap, keset, dan lain-lain, majalah atau buku untuk 

perpustakaan,kertas koran digunakan untuk pembungkus  

c. Recycle  

Prinsip recycle dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang 

yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa 

didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri 

rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.  Menurut Suyoto 

tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program recycle: mengubah 

sampah plastik menjadi souvenir, lakukan pengolahan sampah organik menjadi 

kompos, mengubah sampah kertas menjadi lukisan atau mainan miniatur.   

2. Penanganan Sampah 

 Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Daerah Kota Malang No. 10 Tahun 2010 Pasal 16 penyelenggaraan pengelolaan 

sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan. Pengurangan yang 

dimaksud adalah pembatasan timbunan sampah, pendauran ualang sampah dan 

pemamfaatan kembali sampah. Penanganan yang dimaksud adalah pemilihan 

dalm bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, 

jumlah dan sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan 

pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengelolaan 

sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber 

dan TPS menuju TPA, pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, 

komposisi, dan jumlah sampah, pemerosesan akhir sampah dalam bentuk 
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pengambilan sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media 

lingkungan secara aman. 

 a. 5P (pewadahan, Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan) 

Pewadahan adalah proses melakukan pewadahan sampah sesuai dengan 

jenis sampah yang sudah terpilah yaitu Sampah organik seperti daun sisa, 

sayuran, kulit buah kunak, sisa makanan dengan wadah warna gelap,Sampah 

anorganik seperti gelas, plastic, logam, dan lainnya dengan wadah warna terang. 

Sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga dengan wadah warna merah 

yang diberi lambing khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Pola pewadahan 

sampah dapat dibagi dalam individual dan komunal. Pewadahan dilakukan 

dengan pemilahan baik untuk pewadahan individual maupun komunal sesuai 

dengan pengelompokan pengelolaan sampah.  

Pemilahan sampah adalah proses memisahkan sampah menjadi beberapa 

jenis sampah. Hal ini dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan 

sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. 

 Pengumpulan sampah adalah aktivitas penanganan yang tidak hanya 

mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau komunal. Hal ini 

dilakukan dalam bentuk pengembalian dan pemindahan sampah dari sumber 

sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah 

terpadu.    

 Pengangkutan adalah proses pengambilan sampah secara individual dan 

komunal. Hal ini dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber 
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dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat 

pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.  

 Proses pembaharuan sampah agar dapat digunakan kembali baik dalam 

bentuk semula, menjadi pupuk, ataupun menjadi gas metan. Hal ini dilakukan 

dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau 

pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu 

hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

 b. Pemerosesan Akhir Sampah  

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah 

mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, 

pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA 

merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak 

menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan 

penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat 

dicapai dengan baik. Di lokasi pemrosesan akhir tidak hanya ada proses 

penimbunan sampah, tetapi juga wajib terdapat 4 (empat) aktivitas utama 

penanganan sampah di lokasi TPA.  

 

 


