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Abstract 
 

This study aims to describe the effectivenessof Lamongan Green and Clean (LGC) program.The program was 

created as an effort to accelerate the waste management in Lamongan Regency mainly to achieve free waste on 2020th. 

Lamongan Enviromental Office, as spearhead in handling enviromental problems, has created the innovation that is 

Lamongan Green and Clean (LGC) program. LGC has shown its success every year since from 2011. The community 

participation and respons to the LGC program is very good, that’s why Lamongan Regency get a good image and some 

various awards from the central of government in enviromental field. 

 This research used effectiveness theory by Siagian, which is have 8 indicators to measure the effectiveness of 

the program such as the clarity of purpose, the arrangement of program,control and supervision system, the 
effectiveness of program implementation, infrastructure, the policy formulation and analysis, and also careful planning. 

This research employed qualitative research method with the descriptive type of research. The subject of this research 

was taken by purposive sampling technique. Data collection was conducted using observation, in-depth interviews, and 

documentary. The data analyzed by interactive model of data analysis. 

This study finds that the implementation of LGC program in Lamongan Regency has been effevctive. It can be 

viewed from the 8 indicators of the effectiveness of program that has been achived and proper with the desire objectives 

of LGC program. 
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PENDAHULUAN 

Di era saat ini, kondisi lingkungan sangat 

berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk 

dimana sampah merupakan permasalahan yang 

berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang ada 

termasuk permasalahan sampah. Gaya hidup, 

perkembangan teknologi, modernisasi serta daya 

konsumsi masyarakat yang tinggi membuat berbagai 

macam timbulnya sampah yang dihasilkan oleh 

manusia baik dari individu maupun kelompok. 
Munculnya berbagai permasalahan sampah di Indonesia 

membuat timbulnya keresahan yang ada diberbagai 

pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.  

Pada dasarnya permasalahan sampah menjadi 

hal yang serius dimana setiap hari masyarakat 

membuang sampah bahkan di berbagai negara di dunia 

dari negara berkembang sampai negara maju bahwa 

sampah menjadi masalah, rata-rata setiap harinya di 

kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton 

sampah. Sampah sendiri dapat dibedakan menjadi 2 
jenis golongan sampah yaitu sampah organik maupun 

anorganik,dalam sampah organik merupakan sampah 

yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang 

dapat terkomposisikan kembali ke dalam tanah dan 

sedangkan selanjutnya  sampah anorganik ialah sampah 

yang dihasilkan dari bahan – bahan buatan manusia  

seperti  plastik,  kaca,  logam  dan  kertas  dengan  

membutuhkan waktu sampai ribuan tahun lamanya.1 

Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang yang 

dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan manusia yang 

sudah tidak dipakai lagi, dari segi ekonomi, bahkan 

sampah mempunyai nilai ekonomi negatif apabila 

pengelolaanya tidak dilakukan dengan benar. Dampak 

negatif tersebut antara lain mengakibatkan ketidak 

seimbangan terhadap lingkungan yang merugikan atau 

tidak diharapkan, sehinga adanya sampah tersebut dapat 

mencemari lingkungan baik dari lingkungan abiotik dan 

nonabiotik. 

Dampak yang pernah terjadi akibat dari 

sampah merupakan hal yang sangat mengakhawatirkan 

karena dapat membuat terjadinya sebuah bencana 
meskipun berangkat dari aktifitas kecil masyarakat, 

selain itu juga memberikan dampak yang sangat 

merugikan bagi semua masyarakat. dampak dari 

sampah mampu membuat sebuah bencana yang 

mengakibat kerugian besar bagi masyarakat. Kemudian 

sampah juga dianggap hal yang sepele bagi masyarakat, 

tapi timbul dampak negatif yang dirasakan dari akibat 

sampah yang dibuang secara sembarangan serta tidak 

pedulinya masyarakat akan sampah,membuat pemicu 

adanya bencana karena rasa tidak peduli kepada 

                                                             
1
 Dikutip dari http://bisakimia.com/2013/08/21/perbedaan-sampah-

organik-dan-anorganik/Diakses pada 22 Juli 2017 

http://bisakimia.com/2013/08/21/perbedaan-sampah-organik-dan-anorganik/
http://bisakimia.com/2013/08/21/perbedaan-sampah-organik-dan-anorganik/
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lingkungan yang masih rendah. Ketidak pedulian 

masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah juga 

menjadi salah satu pemicu adanya bencana pada 

lingkungan yang diakibatkan oleh banyaknya timbunan 

sampah di Indonesia. Hal ini menjadi suatu langkah 

bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pengawasan 

serta program kebijakan khususnya dalam pengelolaan 

sampah kepada masyarakat. Jika kita melihat dari 
beberapa pulau di Indonesia ada sebagian kawasan 

pulau yang menjadi faktor penunjang atas 

meningkatnya jumlah sampah yang ada seperti terlihat 

pada   tabeldi atas bahwa dari beberapa pulau di 

Indonesia total dan berat timbunan sampah terbesar 

berada di wilayah PulauJawa. 

Hal ini menunjukkan adanya daya konsumsi 

masyarakat yang semakin tinggi, masyarakat yang 

mulai modern, pola konsumsi yang tinggi menyebabkan 

tingginya volume sampah  setiap harinya. Kondisi ini 

makin memburuk manakala pengelolaan sampah di 
masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien, dan 

berwawasan lingkungan, serta tidak terkoordinasi 

dengan baik. Jika pengelolaan sampah belum 

dilaksanakan dengan baik maka akan menjadi sumber 

masalah, baik sosial maupun lingkungan yang muncul 

dimasyarakat. Munculnya berbagai penyakit akibat 

pencemaran air, tanah, dan polusi udara hanya sebagian 

kecil akibat dari buruknya pengelolaan sampah tersebut. 

Kondisi tersebut terjadi pada Kabupaten 

Lamongan, Sebagai Kota Kecil Lamongan masih 

menempatkan permasalahan  sampah dan 

pengelolaannya menjadi masalah serius yang perlu 

dilakukan inovasi dan terobosan luar 

biasa.Permasalahan Sampah merupakan  masalah besar 

bagi kabupaten kota di Indonesia. sampah masih 

menjadi permasalahan nasional sehingga 

pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif 

dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat 

secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi 
lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. 

Permasalahan sampah di Kabupaten Lamongan 

diantaranya peningkatan timbulan sampah yang cukup 

tinggi dari Tahun 2009  sampai dengan 2011 dapat 

dilihat pada tabel 1.5 berikut: 

Tabel 1.5  

Perbandingan biaya pengelolaan sampah, 

timbulan dan %3R 

 
Tahun m3/har

i 

Anggaran 

pengelolaan sampah 

%Wilayah 

yang terkelola 

%3R 

2009 1780.4 1.2 15 1.6 

2010 1830.5

5 

2.56 15 1.95 

2011 1896.4

5 

3.4 15 2.45 

 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke 

tahun volume sampah dikabupaten lamongan terus 

meningkat, dimana pada tahun 2009 jumlah timbunan 

sampah mencapai 1780.4 m3/hari sedangkan pada tahun 

2010 naik menjadi 1830.5 m3/hari dan pada tahun 2011 

meningkat menjadi 1896.45 m3/hari. Kenaikan volume 

sampah tersebut tidak di imbangi dengan anggaran 

pengelolaan sampah yang baik, dimana pada tahun 2009 

jumlah anggaran hanya ( 1,2) pada tahun 2010 (2,56) 

dan pada tahun 2011( 3,4). 
Permasalahan yang kedua adalah Masih 

banyaknya TPS liar yang tidak dikelola. Hampir di 

setiap Kecamatan di Kabupaten Lamongan terdapat 

minimal 5-6  titik Lokasi TPS liar di Tiap Kecamatan  

yang tidak terkelola dengan baik, Dimana sampah 

menumpuk dan tidak terpindahkan secara berkala. Data 

tentang TPS liar dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini: 

Tabel 1.6 

 Jumlah dan Lokasi TPS Liar Tahun 2012 

 
No. Kecamatan Jumlah TPS liar 

1 Sukorame 5 

2 Bluluk 6 

3 Ngimbang 7 

4 Sambeng 8 

5 Mantup 5 

6 Kembangbahu 4 

7 Sugio 5 

8 Kedungpring 5 

9 Modo 6 

10 Babat 7 

11 Pucuk 8 

12 Sukodadi 5 

13 Lamongan 1 

14 Tikung 4 

15 Sarirejo 5 

16 Deket 6 

17 Glagah 7 

18 Karangbinangun 8 

19 Kalitengah 5 

20 Turi 4 

21 Karanggeneng 5 

22 Sekaran 5 

23 Maduran 6 

24 Laren 4 

25 Brondong 5 

26 Paciran 5 

27 Solokuro 6 

Total 147 

  Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 

Dari data diatas dapat di lihat bahwa total 

banyaknya TPS liar yang tidak dikelola dengan baik 

mencapai 147. Hampir di setiap Kecamatan di 

Kabupaten Lamongan. Jumlah TPA yang semakin 

terbatas dan TPS 3R juga terbatas. Kabupaten 
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Lamongan hanya memiliki 3 TPA dan 3 TPS 3R dengan 

kapasitas pengelolaan sebagai berikut: 

Tabel 1.7 

Jumlah TPA Kabupaten Lamongan 
No Nama TPA Luas 

(ha) 

Kapasitas Sisa Umur 

TPA (tahun) 

1 TPA 

Tambakrigadung  

6,12 30-40 

ton/hari 

5-6   

2 TPA Dadapan  5,6 50-60 

ton/hari 

5  

3 TPA 

Gedongkulon  

6,12 50-60 

ton/hari 

7 

4 TPS 3 R Paciran  300 

m
2
 

10 

ton/hari  

- 

5 TPs 3 R 

Brondong  

300 

m
2
 

10 

ton/hari 

 

6 TPs 3 R Sukodadi  300 

m
2
 

10 

ton/hari 

 

7 TPs 3 R 

Sukomulyo  

300 

m
2
 

10 

ton/hari 

 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup  

Berangkat dari permasalahan tersebut, 

Berdasarkan Undang-undang 18 tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah bahwa pemerintah Daerah 
memiliki tugas untuk menumbuhkembangkan dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan 

melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan 

pemanfaatan sampah,melaksanakan pengelolaan 

sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan 

sarana pengelolaan sampah. Sehubungan dengan tugas 

dan tanggung jawab pemerintah Daerah dan sebagai 

upaya menjadikan lingkungan yang bersih sehat indah 

dan teduh serta upaya menjadikan Lamongan bebas 

sampah 2020, tidak terdapat lagi TPS Liar, pengurangan 
usia TPA, dan permasalahan sampah selesai. 

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten 

Lamongan mengembangkan sebuah inovasi berupa 

program Lamongan  green and Clean yang selanjutnya 

disebut dengan LGC. Program LGC sendiri ini sudah 

dan akan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah 

membagi 5 jilid dalam perjalanan program LGC ini. 

Petama adalah LGC jilid 1, yang dijalankan mulai dari 
tahun 2011. Kemudian dilanjutkan dengan LGC jilid 2 

pada tahun 2012 ini. Dilanjutkan pada LGC jilid 3 di 

tahun 2013, jilid 4 pada tahun 2014, dan jilid 5 pada 

tahun 2015. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam 

program LGC ini adalah, program pengadaan bank 

sampah, program composting, program 3R, pengelolaan 

limbah domestik dengan IPAL (Instalasi Pengelolaan 

Air Limbah), penghijauan dan penataan lingkungan, 

Pasar Berseri, Program Harmoni Taman, Pengelolaan 

Sungai Berbasis Masyarakat, Pengelolaan TPA 

multifungsi, GreenSchool dan Adiwiyata, dan 
Program Green Day. 

Program ini dilanjutkan sampai dengan 2016-

2020, dalam melakukan evaluasi keberhasilan program 

beberapa indikator yang ditetapkan diantaranya adalah 

seperti pada tabel beriku: 

 

Tabel 1.9 

Indikator Evaluasi Program LGC. 
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Persentase RTH 

privat dan publik di 

pemukiman 

10% 10-

12% 

15% 20 20 

2 Persentase 

Pengelolaan sampah 

dengan 3R 

2.4 4.3 5.6 8.3 10.2 

3 Jumlah Bank sampah 0 100 150 300 0 

4 Jumlah Kader 

Lingkungan 

1000 2000 3000 4000 5000 

5 Jumlah wilayah 

Green and Clean 

Perintis 

80 100 150 200 200 

6 Jumlah wilayah 

Green and Clean 

Berkembang 

0 50 100 150 200 

7 Jumlah wilayah 

Green and Clean 

Maju 

0  100 150 150 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 

Hasil analisis capaian/keberhasilan program 

LGC mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1.1 

Angka Kinerja Pengelolaan Sampah 

Dengan 3R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Grafk tersebut terlihat bahwa 

angka kinerja pengelolaan sampah dengan 3R naik 

secara signifikan dari tahun ke tahun dan melebihi target 

capaian yang direncanakan. Berdasarkan evaluasi 

capaian pada tahun 2015 drencanakan 10.2% naun 

dalam kenyataannya capaian sampai tahun 2015 

mencapai 14.52% bahkan di tahun 2016 mencapai 

16.72%. Adapun perbandingan  

Menurut data Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Lamongan, partisipasi masyarakat dalam 

LGC 2016 ini mencapai 2,5 M. Terlebih lagi hasil 

kompos olahan masyarakat mencapai sekitar Rp. 18 juta 

per bulan dan hasil pemilahan dan penjualan sampah 

kering hingga mencapai angka 12 juta lebih.2Tujuan 

akhir dari Program LGC 2016 ini adalah bagaimana bisa 

tercapai dengan dukungan dari semua pihak ( 

masyarakat perkotaan dan pedesaan ) untuk 

                                                             
2
http://lamongankab.go.id/blh/program-kerja/ Diakses pada 22 Juli 

2017 
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mewujudkan Kota serta Kabupaten Lamongan yang 

bersih, indah dan terbebas dari sampah. 

Melalui Pelaksanaan program Lamongan 

Green and Clean  ini,masyarakat Kabupaten Lamongan 
sendiri dapat merasakan dampaknya secara langsung 

seperti lingkungan bersih, indah, pendapatan bertambah, 

dan kebanggaan masyarakat menjadi meningkat. 

Mereka jadi lebih merasa memiliki Lamongan dan 

selalu menjaga kelestarian lingkungan mereka. Di 

samping itu, tingkat kesehatan masyarakat pun 

bertambah, seiring dengan berkurangnya wilayah 

kumuh di Lamongan. 

Keberhasilan lain yang di dapatkan adalah, di 

bidang pengelolaan sampah, sebelum dijalankannya 

program LGC ini, volume sampah di Kabupaten 

Lamongan mencapai 93,35 m3/hari. Semenjak 

dilaksanakannya program ini, volume sampah di 

Kabupaten Lamongan berkurang hingga 76,55 m3/hari, 

atau turun hingga 18% dari sebelumnya.3 

Mengingat Sesuai tujuan dari program ini yaitu 

mewujudkan seluruh pelosok kampung di Lamongan 

menjadi hijau dan bersih, dengan melibatkan seluruh 

komponen masyarakat bersama-sama pemerintah 

daerah. Di harapkan juga terjadi di semua Dusun dan 

semakin mempercantik lingkungan di Kabupaten 

Lamongan. Dari tugas dan fungsi dari Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan inilah perlu 

adanya pegawai yang berkualitas dalam teknis 

pengerjaannya, perlu adanya pegawai yang bersinergis 

dan berproduktivitas tinggi serta adanya motivasi yang 

baik melalui program LGC demi kepuasan masyarakat. 

Karena itulah, peneliti mengambil judul “ Studi 

Deskriptif tentang Efektivitas Program “Lamongan 

Green dan Clean” di Kabupaten Lamongan. 

Pengertian Program 

Program merupakan salah satu unsur penting dalam 

merencanakan suatu kegiatan. Melalui program maka 

segala bentuk rencana akan lebih teroganisir dan lebih 

mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan 

pengertian program yakni: 

“A programme is collection of interellated 

project design to harmonize and integrated various 

action an activities for achieving averral policy 

objectives” yaitu suatu program adalah kumpulan 

proyek-proyek yang berhubungan yang telah dirancang 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis 

dan secara integraft untuk mencapai sasaran 

kebijaksanaan secara keseluruhan4. 

                                                             
3
http://regional.kompas.com/read/2011/02/08/20294795/Lamongan.Lu

ncurkan.Program.Lingkungan Diakses pada 22 Juli 2017 

4
  Arikunto, Suharsimi 2009, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan. 

Jakarta ;Aneka Cipta hal.78 

Menurut Charles O. Jones pengertian program 

adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan, 

beberapa karakteristik yang dapat membantu seseorang 

untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program 

atau tidak yaitu:5 

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya 

untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program. 

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, 
program kadang biasanya juga dapat diidentifikasi 

melalui anggaran. 

3. Program memiliki identitas sendiri yang apabila 

berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. 

Program yang baik menurut Jones adalah program 
yang didasarkan pada model teoritis yang jelas yakni, 

sebelum menentukan masalah sosial yang akan diatasi 

dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya 

harus ada pemikiran yang serius mengenai bagaimana 

dan mengapa hal tersebut terjadi dan solusi terbaik apa 

yang nantinya akan diambil6. 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai program 

di atas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program 

merupakan suatu cara yang disusun untuk mencapai 
suatu tujuan kegiatan dalam organisasi, baik organisasi 

yang bersifat privat maupun yang bersifat publik. 

Evaluasi Pelaksanaan Program 

Suatu program dalam pelaksanaannya tentu 
saja memerlukan adanya kegiatan evaluasi di kemudian 

hari. Tujuan dari adanya evaluasi tentu saja untuk 

mengetahui sejauh mana program tersebut, atau 

implementasi program tersebut berhasil. Berikut 

beberapa pengertian evaluasi program dan 

penjelasannya menurut para pakar ahli. 

Evaluasi program adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat 

tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian 

tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program 
adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang 

dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi 

program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari 

kegiatan yang direncanakan7. 

Menurut Tyler, evaluasi program adalah proses 

untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah 

terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach dan 

Stufflebeam evaluasi progrm adalah upaya menyeiakan 

informasi untuk disampaikan kepada pengambil 

keputusan8. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

                                                             
5
 Ibid 

6
 Ibid 

7
 Ibid,hal.297 

8 Ibid 

http://regional.kompas.com/read/2011/02/08/20294795/Lamongan.Luncurkan.Program.Lingkungan
http://regional.kompas.com/read/2011/02/08/20294795/Lamongan.Luncurkan.Program.Lingkungan
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disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan proses 

pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang 

hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif 

kebijakan. 

Efektivitas Program 

Sondang P. Siagian mengatakan bahwa suatu 

program atau kebijakan dapat dikatakan efektif dengan 

menggunakan ukuran sebagai berikut :9 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 
Proses pencapaian tujuan kebijakan akan lebih 

lancar, tertib dan efektif apabila dalam diri para 

pelaksanaan kebijakan telah tertanam 

kesadaran dan keyakinan bahwa tercapainya 

tujuan kebijakan pada dasarnya tercapai juga 

tujuan tujuan pribadi dari pelakaan tersebut. 

Kesadaran dan keyakinan itu penting bukan 

hanya dalam rangka meningkatkan partisipasi 

dan kegairahan kerja tetapi juga dalam 

peningkata sense of achievement yang tinggi. 

2. Penyusunan program yang tepat 

Suatu rencana yang baik masih perlu 
dijabarkan dalam program program 

pelaksanaan yang tepat pula, sebab apabila 

tidak maka para pelaksana akan tidak atau 

kurang memiliki pedoman bertindak dan 

bekerja. 

3. Sistim pengawasan dan pengendalian yang 

bersifat mendidik, mempunyai ciri ciri sebagai 

berikut : 

a. Pengawasan dan pengendalian 

seharusnya lebih menekankan pada usaha 

usaha yang bersifat preventif ketimbang 
yang bersifat represif; 

b. Pengawasan dan pengendalian tidak 

mencari “siapa yang salah” tetapi hal hal 

yang perlu disempurnkan dalam sistem 

kerja organisasi; 

c. Jika memang terjadi penyimpangan, 

tindakan korektif yang hendak dilakukan 

seharusnya bersifat edukatif dan 

sepanjang dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Objektifitas dalam melakukan setiap 

pengawasan dan pengendalian hanya 
dapat dipertahankan apabila standar, 

prosedur kerja, dan kriteria prestasi jelas 

diketahui baik olh yang diawasi atau 

yang mengawasi;dan 

e. Pengawasan dan pengendalian yang 

bersifat edukatif dan obyektif tidak 

berarti bahwa tindakan tindakan 

indsipliner tidak diambil tindakan. 

4. Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien 

Jelas tujuan, tepatnya strategi, efektifnya 

                                                             
9
 Sondang P. Siagian, 1985, Management Modern Jakarta, Gunung 

Agung, hal 32-35 

proses kebijakan, matangnya rencana, tepatnya 

penjabaran rencana dalam program dan 

kemampuan memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang terbatas masih harus 

dicerminkan oleh kegiatan operasional yang 

efektif dan efisien. Alasan mengatakan 

demikian adalah karena dengan pelaksanaan 

suatu kebijakan maka kebijakan yang ada akan 
semakin didekatkan pada tujuan 

5. Tersedianya sarana dan prasarana 

Sarana dan sarana penunjang merupakan salah 

satu faktor terpenting guna mewujudkan 

keberhasilan suatu program dan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

6. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

Strategi penerapan program yang digunakan 

atau dipilih oleh suatu organisasi yang dapat 

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan 

organisasi. 
7. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang 

tepat 

Analisis terkait bagaimana jalannya suatu 

program, hambatan dan tantangan apa yang 

dihadapi serta ada atau tidaknya keikutsertaan 

instansi terkait yang dapat menentukan 

keberhasilan suatu program. 

8. Kemampuan untuk merumuskan perencanaan 

yang matang, merupakan kemampuan suatu 

organisasi merencanakan program terkait 

struktural, objek dari program , sarana dan 
prasarana penunjang serta anggaran yang 

ditentukan, dimana efektivitas dilihat dari 

sejauh mana organisasi itu mampu untuk : 

a. Memperhatikan keadaan yang dihadapi; 

b. Mengambil keputusan dalam menghadapi 

masa depan yang tidak pasti; 

c. Meningkatkan unsur orientasi masa 

depan; 

d. Memperhitungkan faktor faktor pembats 

yang diduga akan dihadapi dalam 

berbagai sendi kehidupan organisasi; 

e. Memperhitungkan situasi lingkungan 
yang akan timbul. 

Peneliti mengambil indikator efektivitas 

program menurut Siagian untuk menjadi acuan teori 

dari penelitian saat ini, karena menurut peneliti 

indikator yang diungkapkan oleh Siagian relevan 

dengan permasalahan yang diteliti, selain itu juga 

adanya kelengkapan dari indikator yang mencakup pra, 

proses, dan pasca program yang menjadi alasan kedua 
bagi peneliti saat ini mengacu pada peneliti tedahulu, 

indikator yang diungkapkan oleh Siagian adalah : 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai: Dari faktor 

tersebut peneliti ingin mengetahui secara detail 

tujuan dari program LGC, apakah tujuan tersebut 

memang relevan untuk dilaksanakan demi 

tercapainya tujuan, tertera atau tidaknya tujuan 

tersebut secara formal, dan tingkat pemahaman 

Anggota dinas terhadap tujuan LGC; 
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2. Penyusunan program yang tepat: Dari indikator 

ini, peneliti ingin mengetahui siapa saja yang 

dilibatkan dalam penyusunan program  LGC, hal 

apa saja yang mendasari, serta apa saja bentuk 

program  tersebut; 

3. Sistem pengendalian dan pengawasan yang 

bersifat medidik : Pengawasan terhadap program 

juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan 
program maka dari itu peneliti ingin meneliti pihak 

mana saja yang bertugas menjalankan fungsi 

pengendalian dan pengawasan LGC, apa saja hal 

yang menjadi fungsi pengendalian dan 

pengawasan LGC, serta apa saja bentuk dari 

sistem pengendalian dan pengawasan LGC; 

4. Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien: Dari 

indikator ini peneliti ingin melihat sejauh mana 

kegiatan operasional program LGC memberikan 

perubahan pada aspek ekonomi kepada masyarakat 

dan kualitas lingkungan hidup di Lamongan; 
5. Tersedianya sarana dan prasarana: Tersedianya 

sarana dan prasarana sangat penting dalam 

pelaksanaan sebuah program, oleh sebab itu maka 

peneliti ingin meneliti tentang apa saja sarana dan 

prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah 

Kabupaten Lamongan demi terlaksananya program 

LGC, serta sudah sesuai atau tidak sarana 

prasarana tersebut dengan tujuan operasional 

program LGC; 

6. Kejelasan strategi pencapaian tujuan: Dari 

indikator ini peneliti ingin melihat apa saja bentuk 
strategi pencapaian tujuan program LGC yang 

telah atau akan ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lamongan, serta hambatan apa yang 

sering ditemui dalam pelaksanaan LGC; 

7. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang 

mantab: Dalam indikator ini, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana proses analisis perumusan 

kebijakan program LGC, serta sudah sesuai atau 

tidak hal tersebut dengan tujuan operasional LGC; 

8. Kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang 
matang: Dalam hal ini peneliti ingin meneliti 

adanya obyek dari program LGC yakni dalam hal 

struktural, siapa saja yang akan melakukan 

program tersebut, serta anggaran yang dibutuhkan. 
Analisis dan Intepretasi Teoritik 

Dalam pembahasan kali ini, peneliti akan mencoba 

mengkorelasikan data-data yang telah diperoleh selama 

penelitian dengan teori yang menjadi acuan dalam 

menganalisis keefektifan program Lamongan Green 

And Clean (LGC) di Kabupaten Lamongan. Untuk lebih 

jelasnya, berikut adalah penjelasannya: 

Kefektifan Program Lamongan Green And Clean 

(LGC) 

Penelitian kali ini difokuskan terhadap 

permasalahan bagaimana keefektifan program 

Lamongan Green and Clean (LGC) sebagai upaya 

untuk mewujudkan kabupaten lamongan yang indah, 

bersih dan bebas sampah pada 2020. Konsep efektivitas 

sendiri telah banyak dikemukakan oleh para ahli 

organisasi maupun manajemen dan memiliki makna 

yang berbeda tergantung kepada kerangka acuan yang 

digunakan. Tjokroamidjojo mengatakan bahwa 

efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih 

mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran 

tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil10. 

Sedangkan Keban mengatakan bahwa suatu organisasi 

dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau 
nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. 

Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para 

stakeholder dari organisasi yang bersangkutan11. 

Menurut Hani Handoko, Efektivitas merupakan 

hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian 

tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau 

kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), 

program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila 

output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan12. 

Dalam menentukan Indikator keefektifan 

program, peneliti telah memilih teori efektivitas 

program oleh Siagian yang memiliki 8 indikator 

sebagai berikut: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai: Dari 

faktor tersebut peneliti ingin mengetahui 

secara detail tujuan dari program LGC, 

apakah tujuan tersebut memang relevan 

untuk dilaksanakan demi tercapainya tujuan, 
tertera atau tidaknya tujuan tersebut secara 

formal, dan tingkat pemahaman perangkat 

desa terhadap tujuan LGC; 

b. Penyusunan program yang tepat: Dari 
indikator ini, peneliti ingin mengetahui siapa 

saja yang dilibatkan dalam penyusunan 

program LGC, hal apa saja yang mendasari, 

serta apa saja bentuk program tambahan 

tersebut; 

c. Sistem pengendalian dan pengawasan yang 

bersifat medidik: Pengawasan terhadap 

program juga tidak kalah penting dalam 

pelaksanaan program maka dari itu peneliti 

ingin meneliti pihak mana saja yang bertugas 
menjalankan fungsi pengendalian dan 

pengawasan LGC, apa saja hal yang menjadi 

fungsi pengendalian dan pengawasan LGC, 

serta apa saja bentuk dari sistem 

pengendalian dan pengawasan LGC; 
d. Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien: 

Dari indikator ini peneliti ingin melihat 

sejauh mana kegiatan operasional program 

LGC memberikan perubahan pada aspek 

                                                             
10

 Bernard, I. Caster. (ed).1992. Organisasi dan Manajemen Struktur, 
Perilaku dan Proses. Jakarta:Gramedia, hal.207 

11
 Ibid. 

12
 T. Hani Handoko. 2000. Manajemen Personalia dan Sumberdaya 

Manusia. Edisi II, cetakan keempat belas. Yogyakarta: BPFE, hal 101 
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pelayanan persampahan kepada masyarakat 

dan pemahaman masyarakat; 

e. Tersedianya sarana dan prasarana: 
Tersedianya sarana dan prasarana sangat 

penting dalam pelaksanaan sebuah program, 

oleh sebab itu maka peneliti ingin meneliti 

tentang apa saja sarana dan prasarana yang 

telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten 

Lamongan demi terlaksananya program 

LGC, serta sudah sesuai atau tidak sarana 
prasarana tersebut dengan tujuan operasional 

program LGC; 

f. Kejelasan strategi pencapaian tujuan: Dari 
indikator ini peneliti ingin melihat apa saja 

bentuk strategi pencapaian tujuan program 

LGC yang telah atau akan ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lamongan, serta 

hambatan apa yang sering ditemui dalam 

pelaksanaan LGC; 

g. Proses analisis dan perumusan kebijakan 
yang mantab: Dalam indikator ini, peneliti 

ingin mengetahui bagaimana proses analisis 

perumusan kebijakan program LGC, serta 

sudah sesuai atau tidak hal tersebut dengan 

tujuan operasional LGC; 

h. Kemampuan untuk merumuskan perencanaan 
yang matang: Dalam hal ini peneliti ingin 

meneliti adanya obyek dari program LGC 

yakni dalam hal struktural, siapa saja yang 

akan melakukan program tersebut, serta 
anggaran yang dibutuhkan. 

Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai 

Tujuan dibentuknya program LGC ini adalah untuk 

menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi, 

mengembangkan, dan melaksanakan upaya 

pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan 

sampah,melaksanakan pengelolaan sampah dan 

memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan sampah. 

Seperti yang telah disebutkan dalam instruksi 

Bupati nomor 1 tahun 2011 tentang LGC dimana 

seluruh aktivitas program tersebut telah diatur dalam 

dokumen tersebut, sehingga dapat terlaksana secara 

maksimal. Tujuan program LGC juga telah disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan saat ini, dimana masyarakat 

mengharapkan lingkungan yang bersih dan sehat 

melalui pengelolaan sampah dengan metode-metode 

tertentu sehingga sampah memiliki manfaat dan nilai 

ekonomis yang tinggi. Tujuan LGC berdasarkan 
instruksi Bupati Lamongan nomor 1 tahun 2011 tentang 

Program Lamongan Green and Clean adalah: 

a. Menjadikan lingkungan yang bersih, indah, teduh 

dan bebas sampah  

b. Meningkatkan nilai ekonomi sampah  

c. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan 3R 

(reduce, reuse dan recycle) 

Berdasarkan asumsi yang dikemukakan oleh Johny 

Setyawan, efektivitas dapat dipahami sebagai derajat 

keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk 

mencapai tujuan program tersebut13. Sedangkan 

menurut Arens dan Looebbeccke: “effectiveness refers 

to the accomplishement of objective, whereas efficiency 

refers to the resource used to achived those objective ” 

Dari pernyataan tersebut, efektivitas menunjukkan 

pada tingkat keberhasilan program dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan14. Agoes Sukrisno 

menyatakan bahwa sebuah program efektif apabila 

tujuan dan sasaran program dapat tercapai pada batas 

waktu yang telah ditargetkan, tanpa memperdulikan 

biaya yang dikeluarkan15. 

Sejak adanya program LGC yang dimulai pada 

tahun 2011 lalu, angka timbunan sampah menurun, 

kesadaran masyarakat meningkat dalam kepedulian 

terhadap pengelolaan sampah dengan metode 3R. 

Masyarakat desa selaku pelaksana program LGC ini 

sangat antusias dalam berpartisipasi dan memberikan 

penilaian yang positif mengenai tujuan program LGC. 

Masyarakat juga menilai bawa sejak adanya program 

LGC penurunan sampah di Kabupaten Lamongan 
menurun, pencemaran udara juga menurun. Dengan 

metode 3R, sampah yang masih bisa didaur ulang akan 

diolah oleh masyarakat sehingga menjadi barang yang 

memiliki nilai jual. Hal ini tentu saja sesuai dengan tiga 

tujuan program LGC yang tertera secara formal pada 

Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011. 

Penyususnan Program yang Tepat 

Setelah menetapkan tujuan dibentuknya LGC, 

selanjutnya menentukan program atau kegiatan 

tambahan yang tepat agar tujuan LGC dapat dicapai 

dengan maksimal. Program atau kegiatan tambahan 

diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan pada awal 

perumusan kebijakan dapat tercapai dengan baik. 

Menurut Charles O. Jones pengertian program 

adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan, 

beberapa karakteristik yang dapat membantu seseorang 
untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program 

atau tidak yaitu:16 

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya 

untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program 

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, 

program kadang biasanya juga dapat diidentifikasi 

                                                             
13

 Johny Setyawan, Pemeriksa Kinerja (Performance Auditing), 
Jogjakarta: BP FE, hal 45 

14
 Arens, Alvin A.J.K. Loobbeccke, 2001, Auditing: Suatu Pendekatan 

Terpadu, Jakarta: Erlangga, hal 180 

15
 Agoes Sukrisno, 1996, Auditing (Pemeriksa Akuntan) oleh Kantor 

Akuntan Publik, Jakarta: FE UI, hal 180 

16
 Ibid. 
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melalui anggaran. 

3. Program memiliki identitas sendiri yang apabila 

berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. 

Program yang baik menurut Jones adalah program 

yang didasarkan pada model teoritis yang jelas yakni, 

sebelum menentukan masalah sosial yang akan diatasi 

dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya 

harus ada pemikiran yang serius mengenai bagaimana 

dan mengapa hal tersebut terjadi dan solusi terbaik apa 
yang nantinya akan diambil17. 

Melalui instruksi Bupati Lamongan nomor 1 tahun 

2011 tentang LGC beberapa SKPD terkait yang secara 

langsung ditunjuk oleh Bupati untuk menyusun program 

LGC tersebut. agar tujuan program yang telah 

ditetapkan diawal dapat dicapai. SKPD atau instansi 

terkait penyusunan program LGC sebagai berikut: 

1. Bupati Lamongan selaku penasehat program 

LGC 

2. Dinas Lingkungan Hidup selaku perencana 

program LGC 

3. Kantot Camat selaku pembina 

4. Kantor Kelurahan selaku Penanggung Jawab 

5. RW selaku koordinator dan 

6. Kader lingkungan hidup  

Beberapa bentuk kegiatan yang dirumuskan 

Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencapai 

tujuan LGC adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan evaluasi rutin yang dilakukan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan 

mendatangi perangkat desa tempat program LGC 

dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan. Dengan 

metode ini, pelaksanaan LGC dapat ditinjau secara 

berkala. 

b. Mengadakan sosialisasi rutin kepada masyarakat 

bersama dengan perangkat desa setempat yang 
bertugas sebagai pembina dan penanggung jawab 

program agar pengetahuan masyarakat mengenai 

sadar lingkungan akan bertambah. Namun untuk 

waktu pelaksanaan program pelatihan ini tidak di 

tentukan, artinya tidak ada jadwal resmi yang 

tertera. Namun Pemkab akan selalu memberikan 

informasi kepada perangkat desa dan masyarakat 

apabila ada kegiatan pelatihan di Kabupaten.  

Sistem Pengendalian dan Pengawasan 

Pengendalian dan pengawasan terhadap suatu 

program sangat penting dilakukan agar dapat diketahui 

seberapa jauh keberhasilan suatu program yang sedang 
dijalankan. Fungsi pengendalian dan pengawasan 

program LGC dilakukan langsung oleh pihak terkait 

mulai dari kader lingkungan, perangkat desa, sampai 

Dinas Lingkungan Hidup. Mekanisme nya adalah 

dengan mendatangi langsung desa pelaksana LGC 

apakah sudah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan 

atau tidak. Terus dilakukan pengawasan baik dari sisi 

                                                             
17

 Ibid. 

anggaran dan kegiatan. Evaluasi rutin setiap 1 bulan 

sampai 3 bulan. Dilakukan setiap berakhirnya periode 

anggaran. 

Melalui fungsi pengawasan dan pengendalian 
yang dilakukan pihak-pihak tersebut terhadap 

pelaksanaan LGC, dapat juga dilakukan fungsi evaluasi 

pada program LGC. Karena fungsi pengawasan dan 

pengendalian program dapat dijalankan dengan 

melakukan evaluasi program yang sedang berjalan. 

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat 

keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang 

program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah 

rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan 

dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah 
kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang 

direncanakan
18

 

Menurut Siagian, sistem pengendalian dan 

pengawasan harus bersifat mendidik. Sistim 

pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, 

mempunyai ciri ciri sebagai berikut : 

a. Pengawasan dan pengendalian seharusnya lebih 

menekankan pada usaha usaha yang bersifat 

preventif ketimbang yang bersifat represif; 

b. Pengawasan dan pengendalian tidak mencari “siapa 

yang salah” tetapi hal hal yang perlu disempurnkan 

dalam sistem kerja organisasi; 

c. Jika memang terjadi penyimpangan, tindakan 

korektif yang hendak dilakukan seharusnya bersifat 

edukatif dan sepanjang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

d. Objektifitas dalam melakukan setiap pengawasan 

dan pengendalian hanya dapat dipertahankan 

apabila standar, prosedur kerja, dan kriteria prestasi 

jelas diketahui baik olh yang diawasi atau yang 

mengawasi;dan 

e. Pengawasan dan pengendalian yang bersifat 

edukatif dan obyektif tidak berarti bahwa tindakan 

tindakan indsipliner tidak diambil tindakan. 

Sistem pengawasan dan pengendalian dengan 

cara yang dipilih oleh Pemkab Lamongan tersebut 

cukup efektif, karena setiap kendala atau permasalahan 

yang ada di lapangan dapat ditangani oleh pihak yang 
memang kompeten di bidangnya dengan sesegera 

mungkin tanpa ada campur tangan dari pihak lain yang 

tidak berkepentingan. Dan juga efektif karena pihak 

masyarakat dapat mengamati secara langsung 

perkembangan program LGC tanpa harus ada hal-hal 

yang harus ditutupi. 

Pelaksanaan Tugas secara Efektif dan Efisien 

Suatu program dapat dikatakan efisien dan 
efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan program 

                                                             
18

 Ibid hal.297 
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tersebut dapat tercapai. Artinya program tersebut telah 

berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan 

sejak awal dibentuknya program tersebut. Berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan, dan sejauh 

implementasi kegiatan operasional program LGC, telah 

menunjukkan adanya indikator keefektifan yang telah 

terpenuhi.  

Dari indikator pelaksanaan tugas secara efisien 

dan efektif, program LGC pada instansi Dinas 

Lingkungan Hidup dijalankan dengan tujuan yang telah 

berhasil dicapai. Hal ini tersebut dapat dilihat dari 

beberapa aspek berikut: 

1. Tanggung jawab pengelolaan sampah berada di 

Pemerintah dan masyarakat dimana pengelolaan 

sampah hulu tanggung jawab masyarakat termasuk 

usaha pengurangan sampah sedangkan di hilir 

tanggung jawab Pemerintah.  

2. Halaman dan ruang terbuka penuh ditanami 
dengan tanaman variatif, meliputi estetis, 

produktif, sayuran, toga dll dan luasan mencapai 

15-20%. 

3. Bapak Bupati Lamongan terjuan langsung dalam 

inisiasi program LGC di masyarakat yang diikuti 

oleh stake holder yang terdiri dari Camat, 

Kades/lurah, Kader Lingkungan yang mencapai 
15.556 orang. 

4. Kegiatan ini dapat direplikasi ke wilayah lain dan 

dapat dijadikan program yang berkesinambungan 

dan berkelanjutan. 

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Tersedianya sarana prasarana sangat penting 

dalam pelaksanaan sebuah program. Berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan, sarana prsarana 

penunjang program LGC yang telah disediakan Dinas 

Lingkungan Hidup telah memenuhi standar. Terdapat 

kendaraan operasional untuk dinas, bantuan bibit 

tanaman, bak sampah, kendaraan roda tiga pengangkut 
sampah, dan komposter. Sarana yang disediakan juga 

telah dipenuhi dengan baik untuk penunjang aktivitas 

dan fungsinya dalam pencapaian target program. Hal 

tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya program 

LGC, yakni menciptakan kualitas pelayanan publik 

sektor persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Kelengkapan sarana prasarana menjadi aspek 

pendukung kelancaran dalam melakukan aktivitas 
organisasi. selain itu sumber daya manusia yang 

berkompeten, yang mampu bekerja secara profesional 

sesuai tanggung jawabnya adalah aspek yang juga harus 

dipenuhi. Dengan adanya sarana prasarana yang 

memadai, akan mendukung Dinas Lingkungan Hidup 

dalam memaksimalkan kinerjanya sebagai wujud nyata 

bahwa memang disegala keterbatasan yang dimiliki 

masih bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. 

Pemenuhan sarana dan prasarana ini harus 

dilaksanakan walaupun tahap demi tahap karena 

merupakan daya dukung meliputi keadaan infrastruktur, 

perbaikan sarana dan prasarana, menambah fasilitas 

akan berpengaruh besar pada kelancaran aktivitas 

program LGC, dan selanjutnya akan menjadikan segi 

positif dalam kemajuan lembaga tersebut. 

Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, 

perencaaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik, terdapat 

koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi 

faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam 

pendanaan, serta memiliki taktik untuk mencapai tujuan 

secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik, yang 

memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu 
yang lebih singkat, meskipun pada umumnya 

kebanyakan orang kerap kali mengartikan kedua hal 

tersebut dengan sama19
 

  Untuk mencapai suatu tujuan program atau 

organisasi, pasti terdapat strategi-strategi yang 

digunakan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam 

mencapai tujuan program LGC, Dinas Lingkungan 
Hidup telah menentukan strategi yang dipilih agar 

tujuan LGC dapat tercapai, diantaranya peningkatan 

edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang 

lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan dan peningkatan peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Dalam 

tahap pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan 

program LGC sudah pasti ada hambatan yang ditemui 

dalam pelaksanaan program kegiatan LGC. Hal ini 

dapat diketahui dari pemahaman dan kesadaran 

masyarakat minim, anggaran yang dibutuhkan cukup 

banyak, dan jangkauan wilayah yang luas. 

  Masih sering ditemui dilapangan mengenai 

masalag kualitas lingkungan yang buruk, karena 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara 

pengelolaan sampah yang baik. Selain itu banyak 

masyarakat yang mengalami titik jenuh karena program 

yang dilaksanakan jangka panjang. 

Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang 

Tepat 

Sebelum menentukan program atau kebijakan 

apa yang akan diambil, terlebih dahulu dilakukan 

analisis mengenai apa tujuan program yang akan 

ditentukan, bagaimana kondisi masyarakat saat itu, serta 

faktor-faktor penunjang keberhasilan suatu program, 

kemudian barulah dilakukan perumusan kebijakan. 

Serangkaian proses analisis untuk membuat kebijakan 
program LGC dilakukan Pemerintah Lamongan agar 

formula kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan 

                                                             
19 Campbell, J.P. 1989. Op.Cit., Campbell, J.P. 1989. Riset dalam 

Efektivitas Oranisasi. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga, 

hal.179 
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yang telah ditetapkan dan agar dapat dicapai dengan 

maksimal.  

Pemerintah Kabupaten Lamongan terlebih 

dahulu melakukan serangkaian hal seperti, mengadakan 
pertemuan dengan stakeholder terkait yang memiliki 

kepentingan, setelah itu hasil temuan-temuan dari rapat 

tersebut disampaikan kepada Bapak Bupati. Mengikuti 

serangkaian acara sosialisasi mengenai inovasi birokrasi 

untuk pemerintahan pada tingkat Kabupaten, agar 

menciptakan inovasi guna memaksimalkan pelayanan 

publik nya. Selain itu juga melakukan studi banding ke 

wilayah yang juga telah berhasil menerapkan program 

lingkungan hidup di Surabaya serta memperhatikan 

Instruksi Bupati nomor 1 tahun 2011 tentang Program 

Lamongan Green And Clean. 

Dari serangkaian hal tersebut, selanjutnya 

dirumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan 

program LGC dengan tujuan utama mempercepat 

pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan Utamanya 

pencapaian bebas sampah di Tahun 2020. 

Kemampuan untuk Merumuskan Perencanaan yang 

Matang 

Perencanaan program yang baik ditunjukkan 

melalui struktur kepengurusan yang jelas, anggaran 

yang jelas dan tujuan yang harus dicapai berdasarkan 

target waktu yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan, untuk melaksanakan 

program LGC, telah ditunjuk tim yang nantinya 

mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditentukan 

untuk keberhasilan program tersebut. 

Secara perencanaan, Dinas Lingkungan Hidup 

telah menentukan strukutur pelaksana program LGC 

dengan jelas dan rinci sesuai dengan instruksi Bupati 

yang telah dibentuk. Dimana tim pelaksana sudah 

tertulis pada instruksi Bupati Lamongan nomor 1 tahun 

2011 tentang LGC tersebut berbunyi sebagai berikut: 

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; 

b. Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lamongan; 

c. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs. 
SMU/SMK/MA dan Universitas di Kabupaten 

Lamongan; dan 

d. Seluruh pemilik perkantoran dan pertokoan di 

Kabupaten Lamongan. 

Dimana tim yang telah dibentuk tersebut bertugas 

untuk, Mendukung dan berpartisipasi dalam program 

Lamongan Green And Clean (LGC Progam) dengan 

melaksanakan; 

a. Gerakan Penghijauan dan Kebersihan di lingkungan 

kerja, perumahan dan jalan sekitarnya; dan 

b. Gerakan penghijauan pengadaan pot bunga di 
lingkungan kerja, perumahan dan tepi jalan. 

Sinergitas harus senantiasa terjalin dengan 

membangun dan memelihara jaringan ini di perlukan 

untuk memperluas cakupan membuat kinerja instansi 

berjalan dengan baik. Jaringan atau networking itu di 

tujukan secara internal maupun eksternal organisasi. 

Bahwa sebuah organisasi dalam menjalin hubungan 

kerjasama tentu ada sebuah pendekatan dan mekanisme 

dalam pelaksanaannya seperti yang telah diuraikan pada 
instruksi Bupati Lamongan tersebut. sehingga 

pencapaian tujuan dari program LGC dapat terlaksana 

dengan baik. 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terkait 

efektivitas program Lamongan Green And Clean 

(LGC) dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

program LGC telah efektif dilaksanakan untuk 

menjadikan lingkungan yang bersih, indah, teduh dan 

bebas sampah. 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai program LGC 

 Dilihat dari indikator kejelasan tujuan, program 

LGC telah efektif. Hal ini dapat dilihat dari tujuan 

program LGC yang telah tertera pada Instruksi 

Bupati Lamongan Nomor1 tahun 2011 Tentang 

Program Lamongan Green And Clean sehingga 

terjadi pengurangan penimbunan sampah. Selain itu 

program ini relevan dengan tujuan tercapainya 

program. Ada 350 desa peserta LGC dari 472 desa 

dan kelurahan. Artinya sudah 80%. 

2. Penyusunan program LGC yang tepat 
 Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam penyusunan 

program LGC adalah tim internal pegawai Dinas 

Lingkungan Hidup dengan instruksi Bupati sebagai 

acuan. Mengadakan evaluasi rutin yang dilakukan 

Dinas Lingkungan Hidup dengan mendatangi desa 

peserta program LGC dalam kurun waktu 1 sampai 

3 bulan. 

3. Sistem Pengendalian dan Pengawasan 

 Pihak yang mengawasi mulai dari level RT yang 

harus berperan aktiv, RW sebagai koordinator, 

kepala desa sebagai penanggung jawab utama 

disana, Camat sebagai pembina dan DLH sebagai 
pelaksana program. Fokus utama adalah 

keberlanjutan, motivasi untuk seluruh pihak yang 

terlibat mengingat program yang panjang. Melalui 

pengawasan pada sisi anggaran dan kegiatan serta 

Evaluasi rutin setiap 1 bulan sampai 3 bulan. 

Dilakukan setiap berakhirnya periode anggaran. 

4. Pelaksanaan tugas dengan efisien dan efektif 

 Pelaksanaan tugas dengan efisien dan efektif oleh 

Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik. Dapat 

ditandai dengan 

a. Tanggung jawab pengelolaan sampah berada di 
Pemerintah dan masyarakat dimana pengelolaan 

sampah hulu tanggung jawab masyarakat 

termasuk usaha pengurangan sampah sedangkan 

di hilir tanggung jawab Pemerintah. 
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b. Halaman dan ruang terbuka penuh ditanami 

dengan tanaman variatif, meliputi estetis, 

produktif, sayuran, toga dll dan luasan mencapai 

15-20%. 

c. Bapak Bupati Lamongan terjuan langsung dalam 

inisiasi program LGC di masyarakat yang diikuti 

oleh stake holder yang terdiri dari Camat, 

Kades/lurah, Kader Lingkungan yang mencapai 
15.556 orang. 

d. Kegiatan ini dapat direplikasi ke wilayah lain 

dan dapat dijadikan program yang 

berkesinambungan dan berkelanjutan. 

5. Sarana prasarana penunjang LGC 

 Sarana prsarana penunjang program LGC yang telah 

disediakan Dinas Lingkungan Hidup telah 

memenuhi standar. Terdapat kendaraan operasional 

untuk dinas, bantuan bibit tanaman, bak sampah, 

kendaraan roda tiga pengangkut sampah, dan 

komposter. Sarana yang disediakan juga telah 
dipenuhi dengan baik untuk penunjang aktivitas dan 

fungsinya dalam pencapaian target program. 

6. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

 Diantaranya peningkatan edukasi dan komunikasi 

masyarakat di bidang lingkungan, penyediaan 

prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan 

peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan persampahan. 

7. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang 

tepat. 

 mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait 
yang memiliki kepentingan, setelah itu hasil temuan-

temuan dari rapat tersebut disampaikan kepada 

Bapak Bupati. Mengikuti serangkaian acara 

sosialisasi mengenai inovasi birokrasi untuk 

pemerintahan pada tingkat Kabupaten, agar 

menciptakan inovasi guna memaksimalkan 

pelayanan publik nya. Selain itu juga melakukan 

studi banding ke wilayah yang juga telah berhasil 

menerapkan program lingkungan hidup di Surabaya 

serta memperhatikan Instruksi Bupati nomor 1 tahun 

2011 tentang Program Lamongan Green And Clean. 

8. Kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang 
matang 

 Perencanaan yang matang akan menentukan 

seberapa besar keberhasilan pencapaian tujuan suatu 

program. Secara perencanaan, Dinas Lingkungan 

Hidup telah menentukan strukutur pelaksana 

program LGC dengan jelas dan rinci sesuai dengan 

instruksi Bupati yang telah dibentuk. Sering 

diadakan pertemuan  dengan pihak-pihak lain untuk 

merumuskan perencanaan yang baik. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai efektivitas program LGC di Kabupaten 

Lamongan peneliti mencoba memberikan beberapa 

saran bagi Dinas Lingkungan Hidup guna 

meningkatkan pengelolaan sampah di masyarakat. 

1. Mengingat bahwa luasnya cakupan wilayah 

sasaran program LGC maka perlu ditambah SDM 

berkualitas dan berkompeten agar pemerataan desa 

dapat maksimal. 

2. Perlu diberikan reward atau penghargaan terhadap 

desa terbaik dan berhasil mencapai target yang 

dimaksut. Hal itu diperlukan untuk stimulan atau 

penyemangat dalam berpartisipasi pada 
pelaksanaan program LGC. 

3. Perlu adanya evaluasi rutin untuk melihat 

kesesuaian antara tujuan dengan capaian yang 

telah dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk 

menjaga konsistensi peserta program LGC dalam 

melaksanakannya. 
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