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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 LATAR BELAKANG 

 Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan 

pembangunan baik pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Bertambahnya 

penduduk tiap tahun menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah. Hal ini 

bisa dilihat di kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Medan, dan 

kota-kota besar yang lainnya. Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh 

pemerintah untuk pengadaan berbagai fasilitas sarana dan prasarana, properti, 

pendidikan, dan lain sebagainya. Beberapa telah berhasil diimplementasikan 

dengan baik, namun beberapa tentu menghadapi jalan buntu dalam 

pengimplementasiannya. 

 Kota Surabaya adalah salah satu kota besar yang memiliki permasalahan 

lingkungan hidup yang dominan seperti kepadatan yang terus meningkat, masalah 

sampah, sanisitas kota, dan water quality. Ketersediaan lahan merupakan salah 

satu faktor penting untuk mendukung usaha Pemerintah Kota dalam perencanaan 

tata ruang dan pemenuhan kebutuhan serta kegiatan suatu kota. Faktor-faktor yang 

mendorong perubahan penggunaan lahan adalah politik, ekonomi, demografi, dan 

budaya. Aspek politik merupakan pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh 

pengambil keputusan yang mempengaruhi terhadap pola tata ruang lahan. 

 Sampah merupakan konsekuensi dari adanya pola konsumtif masyarakat 

terhadap setiap aktifitas masyarakat. Jumlah atau volume sampah sebanding 
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dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang 

digunakan sehari-hari. Sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak 

dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia 

dan tidak terjadi dengan sendirinya (Candra, 2007).1 

Perkembangan jumlah penduduk kian bertambah pesat. Perkembangan ini 

membawa perubahan dalam hidup. Disaat yang sama, perkembangan teknologi 

juga semakin pesat dan menfasilitasi hidup menjadi lebih praktis dan mudah. 

Kebutuhan hidup manusia pun sudah semakin besar. Untuk urusan pangan 

misalnya, manusia sering memanfaatkan bahan sintetis hasil rekayasanya sendiri 

seperti plastik. Bahan ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari jika sudah 

tidak digunakan lagi. 

 Kepesatan jumlah penduduk, perubahan pola hidup dan kecepatan 

perkembangan teknologi ternyata bisa saja menjadi bumerang bagi manusia. 

Karena adanya barang-barang yang sudah tidak terpakai dan tidak digunakan lagi 

oleh manusia yang mengakibatkan timbulnya sampah. Sejatinya sampah 

merupakan barang yang masih bisa digunakan atau dimanfaatkan lagi dan tidak 

seharusnya kita mempunyai stigma bahwasannya sampah merupakan barang yang 

menjijikkan atau kotor. Stigma ini yang seharusnya kita singkirkan jauh-jauh 

karena dari sampahlah bisa menghasilkan suatu energi yang dapat bermanfaat 

bagi kehidupan di masa depan. 

 
                                                 
1
Chandra, Budiman. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2007. 
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 Sampah merupakan momok tersendiri bagi penduduk kota dan jajaran 

pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, 

hingga saat ini seluruh masyarakat tidak terkecuali pemerintah menggalakkan 

program untuk mengatasi sampah. Hal ini ditandai dengan dibangunnya TPS 

(Tempat Pembuangan Sementara) yang berada tidak jauh dari pemukiman padat 

dan jarang penduduk, dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berada jauh dari 

pemukiman warga dikarenakan banyaknya volume sampah yang ada dan 

menjauhkan warga dari bau dan penyakit-penyakit yang berbahaya bagi manusia. 

 Pengelolaan TPA merupakan hal yang harus ditangani dengan baik. Di 

Surabaya misalnya, pada awal tahun 2000, Surabaya memiliki 2 TPA, yaitu TPA 

Sukolilo dan TPA Lakarsantri. Namun karena protes dari warga sekitar karena 

pencemaran udara dan air di sekitar TPA, akhirnya kedua TPA tersebut pada tahun 

2001 ditutup dan saat ini sampah dari Kota Surabaya dibuang ke TPA Benowo 

yang berada di Kecamatan Benowo, Surabaya. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari Pemerintah Kota Surabaya, sampah yang masuk ke TPA Benowo sekitar 

1.394 Ton/hari. 

 Sampah menjadi permasalahan utama dari kurangnya perhatian pemerintah 

terhadap dampak modernitas, pola-pola konsumtif yang tidak disertai kesadaran 

dari masyarakat. Selain itu juga sampah juga dapat mengakibatkan permasalahan 

dalam pengelolaannya. penanganan persoalan sampah di perkotaan kini masih 

cenderung konvensional dan tradisional. Dengan kata lain, masih mengandalkan 

cara-cara yang tidak lagi sesuai dengan kondisi hari ini. Penanganan sampah saat 

ini di daerah perkotaan masih mengandalkan manusia sebagai aktor utama. Mulai 
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dari pengumpulan sampah sampai dibuang ke TPA. Tanpa ada upaya kreatif 

lainnya sehingga tumpukan sampah di TPA mengalami kelebihan kapasitas. 

 Untuk mengurai sampah di TPA Benowo, Pemerintah Kota Surabaya 

membuat kebijakan untuk menswastanisasi TPA Benowo dengan melakukan 

lelang kepada pihak swasta yang berkeinginan untuk mengolah dan mengelola 

sampah yang ada di TPA Benowo. Hal ini telah tertuang pada UU Nomor 18 

Tahun 2008 pasal 9 poin C yang menyatakan ―melakukan pembinaan dan 

pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain‖ dan 

pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 pada BAB VII Pasal 

24 ayat (1) yang menyatakan ―Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, 

pengolahan dan pemrosesan akhri sampah, Pemerintah Daerah dapat: (b) bermitra 

dengan badan usaha atau masyarakat‖.  

 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah lanjutan 

dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur 

tentang pengelolaan sampah dan wewenang pemerintah. Surabaya sebelumnya 

tidak memiliki perda yang jelas yang mengatur tentang pengelolaan sampah. 

Hingga pada akhirnya pada tanggal 23 Mei 2014, Walikota Surabaya Tri 

Rismaharini mengesahkan perda tersebut. Perda ini mengatur tentang pengelolaan 

sampah dan kebersihan di Kota Surabaya. Secara garis besar, dalam perda ini 

menjelaskan tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penyelenggaraan 

pengelolaan sampah, pengembangan teknologi yang digunkan dalam mengelola 

sampah di TPA Benowo. Dengan disahkannya perda ini, maka Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
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Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 Untuk menjalankan UU dan Perda yang sudah ada, Pemerintah Kota 

Surabaya akhirnya melakukan lelang investasi pengelolaan sampah dengan sistem 

kontrak kerja sama ―Built Operate Transfer‖ (BOT) selama 20 tahun. Pada saat 

lelang pertama digelar pada 2009, namun tidak ada satupun investor yang 

mengikuti lelang hingga kemudian lelang diulang kembali pada tahun 2011 dan 

diperoleh empat investor yakni PT Phoenix (Singapura), PT Medco (Malaysia), 

PT Sumber Organik (Indonesia), dan PT Imantata (Perancis). Kemenangan telak 

diperoleh PT. Sumber Organik dan secara resmi bekerja mengolah sampah di TPA 

Benowo terhitung pada bulan Oktober 2012.2 

Alasan peneliti memilih permasalahan ini adalah keingintahuan peneliti 

terhadap proses lelang untuk menentukan pihak swasta untuk mengelola TPA 

Benowo. Proses lelang yang seharusnya berjalan selama 1 sampai 2 bulan saja, 

menjadi 6 bulan lamanya. Adapun alasan peneliti memilih permasalahan ini yaitu 

kenaikan nominal Tipping Fee setiap tahunnya. Selain itu, ditemukannya 

kontradiksi antara strategi Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan aksi 3R 

(reduce, reuse, recycle) dengan perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian kerjasama 

antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Sumber Organik menjelaskan bahwa 

Pemerintah Kota Surabaya harus menutup kekurangan tonase jika tonase minimal 

yang masuk ke TPA Benowo tidak terpenuhi. 

 

 

                                                 
2
 Data didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Ipong 
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I.2  Rumusan Masalah 

1. Kepentingan apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan TPA Benowo? 

2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 

2014 di Kota Surabaya dalam mengelola TPA Benowo menurut teori 

Implementasi Merilee S. Grindle? 

I.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung 

dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola TPA 

Benowo. 

2. Untuk mengetahui jalannya implementasi kebijakan Pemerintah Kota 

Surabaya dalam mengelola TPA Benowo sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014. 

I.4  Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat  Akademis 

 Penelitian mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya 

dalam pengelolaan TPA Benowo Surabaya diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran terutama kepada kalangan akademisi di bidang Ilmu 

Politik yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi kegiatan penelitian 

sebelumnya dan serta dapat diaplikasikan terhadap perkembangan masyarakat. 
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I.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya 

oleh penulis dan pihak lain atau masyarakat Surabaya pada umumnya yang 

mungkin membutuhkan informasi mengenai kebijakan Pemerintah Kota Surabaya 

dalam pengelolaan TPA Benowo Surabaya. 

 Manfaat yang diperoleh adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan 

TPA Benowo, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi penulis. 

I.5 Kerangka Teori 

 Kerangka teoritis ini akan menjadi sebuah landasan pemikiran di dalam 

sebuah penelitian. sehingga kerangka teoritis ini amat diperlukan dan harus 

disusun dan memuat pokok pikiran yang menjadi sudut pandang peneliti untuk 

menelaah permasalahan yang ada. 

 Teori merupakan tolak ukur sebuah penelitian dan dapat dijadikan alat untuk 

membantu dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian yang paling 

utama. Di dalam teori terdapat suatu kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan 

serta memprediksi suatu fenomena sosial yang terjadi ketika dilakukan penelitian. 

I.5.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik 

 Grindle dalam bukunya yang berjudul  Politics and Policy Implementation 

in The Third Word (1980), mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan 

sebuah kebijakan tergantung pada content (isi) dan contextnya, dan tingkat 

keberhasilannya tergantung pada  kondisi 3 komponen variabel sumberdaya 

implementasi yang diperlukan. Ketiga komponen ini menyebabkan program 
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nasional menghasilkan variasi outputs dan outcomes yang berbeda di tiap daerah. 

Ketiga komponen itu adalah: 

1. Contents of policy messages 

a. ketersediaan dana dan sumber lain untuk melaksanakan kebijakan; 

b. adanya sanksi; 

c. tingkat kesukaran masalah kebijakan. 

2. Kredibilitas pesan kebijakan 

a. kejelasan pesan kebijakan; 

b. konsistensi kebijakan; 

c. frekuensi pengulangan kebijakan; 

d. penerimaan pesan 

3. Bentuk kebijakan  

a. efficacy of the policy; 

b. partisipasi masyarakat; 

c. tipe kebijakan. 

Implementasi program ditentukan oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan 

Context of Implementation (lingkungan kebijakan). Grindle mengatakanannya 

sebagai: 

A. Content of Policy  (Isi Kebijakan) 

 Isi sebuah kebijakan akan sangat menentukan dalam implementasinya. 

Jika suatu isi suatu kebijakan tersebut dirasa baik atau tidak mendapatkan 

perlawanan dari kelompok sasaran, maka dalam implementasinya juga akan lebih 

mudah dijalankan. Seperti yang dikemukakan oleh Grindle bahwa dalam Content 
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of Policy yang sangat mempengaruhi suatu implementasi adalah sebagai berikut 

ini: 

1. Kepentingan yang mempengaruhi suatu program 

Banyak atau tidaknya kepentingan yang ada di dalam sebuah program atau 

kebijakan juga akan mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Jika banyak 

kepentingan yang berbeda, maka dalam mengimplementasikan sebuah 

kebijakan juga akan lebih sulit. Hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan 

yang harus terpenuhi dalam sebuah kebijakan atau program. 

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.  

 Manfaat yang akan dihasilkan dalam suatu kebijakan juga akan 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Jika dalam kebijakan tersebut 

membawa manfaat yang positif bagi kelompok sasaran, maka akan lebih 

mudah untuk dijalankan karena tidak ada pertentangan di dalamnya. 

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan.  

Dalam sebuah kebijakan yang ingin diimplementasikan, pasti akan ada 

jangkauan perubahan yang diharapkan. Hal ini akan memberikan acuan 

dari kebijakan itu sendiri untuk sejauh mana perubahan yang diinginkan. 

Dan hal ini juga bergantung kepada implementornya. 

4. Kedudukan pengambil keputusan.  

Jika kedudukan dari para pengambil keputusan tersebar, dalam hal ini bisa 

diartikan sebagai kepentingan dari masing-masing pengambil keputusan 

berbeda maka dapat dipastikan tingkat kesulitan dalam implementasi akan 
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semakin tinggi. 

5. Pelaksana program.  

Tingkat keberhasilan suatu kebijakan akan dinilai tinggi ketika pelaksana 

program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh 

kebijakan. 

6. Sumber daya yang disediakan. 

Sukses atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan, juga dipengaruhi oleh 

ada atau tidaknya sumber daya yang mendukung kebijakan tersebut. Jadi 

semakin tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, maka implementasinya 

akan juga lebih mudah. 

B. Context of Implementation(Konteks Implementasi) 

 Berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan, juga dipengaruhi 

oleh ada atau tidaknya sumber daya yang mendukung kebijakan tersebut. Jadi 

semakin tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, maka implementasinya akan 

juga lebih mudah. 

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.  

    Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementornya jelas menentukan 

tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu 

kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka 

akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam 

implementasi sehingga mereka dapat menikmati output dari kebijakan 

tersebut. 
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2. Karakteristik lembaga dan penguasa. 

Ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor mempengaruhi 

dan menentukan keberhasilan kebijakan. Implementasi suatu program bisa 

jadi dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya 

dipengaruhi. Sehingga dalam sebuah implementasi kebijakan juga dapat 

terlihat dari kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh para aktor yang 

kemudian biasanya tercermin dari karakteristik sebuah lembaga yang 

bertanggung jawab dalam sebuah implementasi kebijakan. 

3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.  

Para implementor jebijakan tentu saja memiliki kepekaan terhadap tuntuan-

tuntuan yang disuarakan oleh kelompok sasaran kebijakan tersebut, agar 

kebijakan yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik dan 

sesuai dengan keinginan dan kemauan kelompok-kelompok sasaran 

kebijakan. 
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Model yang dikembangkan oleh Grindle tersebut tampak pada gambar 

berikut ini : 

Gambar I.4 

Implementasi sebagai sebuah Proses Administrasi dan politik 
(Sumber : Grindle; 1980:11) 
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Model yang dikembangkan oleh Grindle ini tampak lebih komprehensif 

dari model-model sebelumnya, karena bukan hanya memperhitungkan faktor-

faktor yang ada di dalam kebijakan (Content of policy) yang dapat mempengaruhi 

implementasi dan dinamika hubungan (konflik, dukungan, dll) dengan penerima 

implementasi sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya; 

tapi juga mempertimbangkan konteks lingkungan dimana dan oleh siapa 

kebijakan tersebut dilaksanakan; serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi 

yang diperlukan. 

 Kendati lebih komprehensif, namun nasib karyanya sama dengan karya 

George D. Edwards III tidak pernah dikutip oleh penulis-penulis Barat dalam 

buku Kebijakan, apalagi dalam buku Implementasi yang terbit belakangan. 

Ironinya, sama seperti karya Edwards III,  model Grindle ini sangat laku di 

Indonesia. Karya mereka  selalu dikutip oleh penulis buku Implementasi 

Kebijakan di Tanah Air, serta sangat banyak digunakan dalam penelitian dan 

skripsi-skripsi mahasiswa. Bedanya, model Edwards III disukai oleh mahasiswa 

Ilmu Administrasi Negara/Publik, sedang model Grindle digemari oleh mahasiswa 

jurusan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan,  terutama karena menyediakan kerangka 

untuk menganalisis implementasi kebijakan yang bernuansa politis.3 

 Keputusan-keputusan yang dibuat pada saat perumusan kebijakan dapat 

juga menunjukkan siapa yang ditugasi untuk melaksanakan atau 

mengimplementasikan berbagai program yang ada, dan keputusan-keputusan yang 

                                                 
3
 Dwijowijoto, Ryan Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 
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demikian dapat mempengaruhi bagaimana semestinya kebijakan itu diwujudkan. 

Selanjutnya masing-masing aktor dalam pembuat kebijakan tersebut mungkin 

juga mempunyai kepentingan tertentu dalam program yang sedang direncanakan, 

dan mungkin masing-masing berusaha untuk mencapainya dengan cara 

mengajukan tuntutan-tuntutan mereka dalam prosedur alokasi sumber. Sehingga 

seringkali terjadi tujuan dari para aktor tersebut bertentangan satu sama lain dan 

hasil akhir beserta akibatnya adalah dapat mengenai siapa yang memperoleh apa 

yang akan ditentukan oleh strategi, sumber-sumber, dan posisi kekuasaan dari 

aktor yang terlibat. Campur tangan individu atau kelompok untuk memenuhi 

kepentinganya akan mengakibatkan konflik antara pembuat kebijakan atau dalam 

hal ini pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. 

I.6 Konseptualisasi 

I.6.1 TPA Benowo 

 TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) ialah tempat untuk menimbun sampah dan 

merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. TPA dapat berbentuk tempat 

pembuangan dalam (di mana pembuangan sampah membawa sampah di tempat 

produksi) begitupun tempat yang digunakan oleh produsen. 

 Dahulu, TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan 

terorganisir dan tetap begitu di sejumlah tempat di dunia. Sejumlah dampak 

negatif dapat ditimbulkan dari keberadaan TPA.  Dampak tersebut bisa beragam: 

musibah fatal; kerusakan infrastruktur; pencemaran lingkungan setempat, 

pelepasan gas metana yang menyebar luas; banyaknya hewan pembawa penyakit 

(tikus, kecoa, lalat); dan gangguan polusi udara atau polusi suara. 
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I.6.2 Kebijakan Publik 

 Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah ―Whatever Governments 

choose to do or not to do‖. Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan 

yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Menurut David Easton dalam pandji 

Santosa (2008: 27) kebijakan publik adalah ―Pengalokasian nilai-nilai kepada 

seluruh masyarakat secara keseluruhan‖.  

 Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan 

untuk mengatasi kesalahan tertentu yang dilakukan oleh instansi tertentu yang 

mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 

Negara dan pembangunan. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi 

dua kelompok. Pertama, kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah 

yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan. Kedua, peraturan-peraturan 

yang tidak tertulis namun telah disepakati bersama yang disebut sebagai konvensi. 

Contoh kebijakan publik adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), 

Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah (Perda), 

Peraturan/Keputusan Gubernur, dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati. 

 Ada 3 tingkatan kebijakan publik di Indonesia, antara lain: 

1. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

2. Kebijakan publik selanjutnya adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk 

kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Kebijakan ini dibuat karena 

tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi legislatif membutuhkan 
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bantuan dari eksekutif. Contoh kebijakan ini adalah Undang-undang dan 

Peraturan Daerah. 

3. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif 

saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup 

melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari 

legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan 

peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan 

legislatif.contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah 

Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden 

(Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), 

Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati. 

 Kebijakan publik tidak lahir begitu saja, namun lahir dari proses yang 

panjang. Menurut Anderson (dalam Widodo 2007 : 16) ada 5 perbedaan langkah 

proses kebijakan, yaitu (1) agenda setting, (2) policy formulation, (3) policy 

adaption, (4) policy Implementation, (5) policy assesmen/evaluation. 

 Kebijakan publik dibuat bukan tanpa alasan, maksud dan tujuan melainkan 

untuk memecahkan atau mencari solusi alternatif dari masalah yang berkembang 

di masyarakat. Tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat dapat 

melahirkan sebuah kebijakan pbulik, tetapi hanya masalah publik yang dapat 

menggerakkan sebagian atau seluruh elemen masyarakat agar dapat menghasilkan 

suatu kebijakan publik.  
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I.7 Metode Penelitian 

I.7.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

deskriptif kualitatif. Metode deksriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu 

kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang.4 

 Menurut Muhammad Idrus, secara sederhana bahwa penelitian kualitatif 

adalah meneliti informan—sebagai subjek penelitian—dalam lingkungan hidup 

kesehariannya. Untuk itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi 

secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, 

mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya  (wajar). 

Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu 

kunci keberhasilan penelitian ini.5 

I.7.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Kota 

Surabaya dalam pengelolaan TPA Benowo adalah: 

1. Mengidentifikasi kepentingan-kepentingan apa saja yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan 

TPA Benowo. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan yang telah 

dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan TPA Benowo. 
                                                 
4
 Moh. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 54 

5
 Muh. Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga, Hal 24 
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I.7.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam 

pengelolaan TPA Benowo membutuhkan beberapa tempat yang perlu untuk 

diteliti oleh penulis, antara lain: 

1. Surabaya. Karena narasumber penelitian yang berjudul implementasi 

 kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan TPA Benowo 

 berlokasi di Kota Surabaya 

2. Di kantor atau tempat dimana penulis bisa bertemu dan mewawancarai para 

 informan yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan 

 Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan TPA Benowo. 

3. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Benowo Surabaya. Dipilihnya lokasi ini 

 dengan didasari pertimbangan karena TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

 Benowo merupakan satu-satunya TPA yang ada di Surabaya setelah TPA 

 Keputih dan TPA Lakarsantri ditutup dan sebagai tempat dimana berdirinya 

 PT. Sumber Organik selaku narasumber peneliti. 

I.7.4 Teknik Pemilihan Informan 

 Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang dalam pada latar 

penelitian yang diharapkan bisa memberikan informasi yang sesuai dan 

dibutuhkan sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball, 

dimana pemilihan informan dalam rangka penggalian data untuk mendapatkan 

variasi dan kedalaman informasi diperoleh atas rekomendasi dari informan utama 
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yang telah ditentukan sebelumnya. 

I.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan informan, dengan 

memakai pedoman wawancara dimana pertanyaan-pertanyaan di dalamnya 

segaja dibuat dan disesuaikan dengan apa yang hendak diketahui dalam 

penelitian ini. Selain itu juga menggunakan wawancara secara terbuka 

dengan informan, wawancara terbuka ini hanya untuk melengkapi informasi 

dari pedoman wawancara serta untuk menggali informasi-informasi yang 

mungkin sangat penting dan dapat memperdalam penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data dokumentasi yang diambil dengan cara mengkases internet, buku, 

literatur, serta dokumen-dokumen lainnya yang menunjang data primer. 

I.7.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif 

kualitatif yaitu teknik analisa data yang berusaha menjelaskan suatu permasalahan 

dengan memberikan gambaran, kemudian diiringi dengan interpretasi rasional 

yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Oleh karena itu, data-data yang 

diperoleh nantinya akan sangat penting untuk dapat lebih memperjelas analisis. 

 

 

BAB II 
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