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I. Pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung 

1. Planning (Perencanaan) 

No Narasumber Isi wawancara Substansi Data 

1. M. Fikri, SS. MM 

(Sekretaris Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bandar Lampung) 

“Saat ini kita masih dengan sistem pengangkutan 

sampah, yaitu sistem open dumping. Terus 

perencanaan yang di lakukan saat ini kita masih 

memperbaiki sarana dan prasarana, mulai dari 

armadanya,  sistem operasional kerjanya, lalu  

kemudian kita tambah ada pembentukan satgas 

(satuan tugas) atau patroli sampah dimana patroli 

sampah itu dibantu dengan sarana , mobil patroli, 

yang dilengkapi sirine dan toa, jadi ketika ada 

yang membuang sampah dijalan satgas ini akan 

memberi peringatan dengan peengeras suara”. 

Perencanaan yang dilakukan yaitu memperbaiki 

sarana dan prasaranan dan memberntuk satuan 

tugas berupa mobil patroli sampah sebagai 

peringatan bagi masyarakat yang membuang 

sampah sembarangan.. 

2.  Drs. Farid Yunuza, MM 

(Kepala Subbag Penyusunan 

Program, Monitoring dan 

Evaluasi) 

“Kita sedang memperbaiki kendaaraan kita yang 

tidak layak pakai lagi, dan kita ada penambahan 

satgas untuk memaksimalkan pengelolaan sampah 

ini. Lalu dalam manajemen pengelolaan sampah 

Memperbaiki kendaraan yang idak layaak pakai 

lagi sebagai langkah  awal dalam perencanaaan 

yang dilkaukan,  selain itu melibatkan pihak lain 

juga seperti Dinas Pasar dan Dinas Perhubungan. 



Disbertam memang pengelola inti dalam 

peneglolaan sampah ini, tapi kita juga melibatkan 

dinas lain juga untuk membantu kita seperti Dinas 

Pasar dan Dinas Perhubungan, kalau yang kita 

lakukan saat ini ya baru seperti itu“. 

3.  Siswanto, SH, MM (Kepala 

Bidang Kebersihan) 

“Perencanaan  yang kami dilakukan saat ini 

dengan memperbaiki sarana dan prasaranan 

kendaraan. Tadinya mobil kita tua semua, 

dibawah tahun 2000, sekarang sudah lebih dari 30 

mobil yang sudah ada.Kemudian untuk menambah 

intensitas dilapangan kita membentuk Satgas 

(satuan tugas), untuk sementara satgas berada di 

jalan pratokol kota untuk membackup sampah  - 

sampah yang bertaburan dan yang di buang 

sembaragan oleh  masyarakat lewat kendaraan“. 

Memperbaiki sarana dan prasarana seperti mobil 

truk sampah dengan penambahan sekitar 30 mobil. 

4.  Djoko Indiarto, SE (Kepala 

Seksi Pengamanan Sampah 

dan Tinja) 

“Perencanaan yang dilakukan yang ada untuk saat 

sekarang ini mulai menambah armada pengangkut 

sampah dari unit terkecil seperti gerobak sampah 

yang masih minim”. 

Melakukan penamabahan gerobak sampah yang 

masih minim khususnya pengangkut sampah 

untuk rumah tanga. 

5.  Mashabi (Manager Program) 

LSM Mitra Bentala 

“Kalau kita LSM lingkungan, berbicara masalah 

sampah sejak berdirinya Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar Lampung sampe 

sekarang ini belum begitu efektif, apalagi 

berbicara masalah sampah kan menyangkut 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar 

Lampung baru tahap mendorng dalam  

pengelolaan sampah, selain itu adanya penyediaan 

kotak sampah yang sudah terpisah dengan jenis 

sampah. Tapi saat penganggkutan sampah malah 



perilaku sesorang atau kebiasaan. Ini yang harus 

dilakukan, dan untuk melakukan itu butuh proses. 

Kalau saya lihat di Kota Bandar Lampung baru 

tahap mendorong untuk pengelolaaan sampah, 

dibilang terlambat enggak juga tapi dibilang 

terlabat ya terlambat. Saya melihat di Kota Bandar 

Lampung justru baru ada penyediaan kotak 

sampah organik dan anorganik, nah meskipun itu 

sudah dipisahkan ketika diambil oleh sokli dan 

petugas pengangkut sampah malah sampah itu jadi 

satu lagi, sehingga pegelolaan sampah ya tidak 

tunts akhirnya. Nah mestinya peran pemerintah 

disitu sampah organik dan anorgaanik dikelola“. 

menjadi satu lagi di dalam mobil truk sampah. 

6.  Lili(masyarakat Kota Bandar 

Lampung) 

“Kalau ditanya soal apa yang dilakukan olehDinas 

tersebut dalam manajemen pengelolaan sampah 

kurang bergitu tau, selama ini semua sampah di 

rumah saya ada tukang sampah yang 

mengambilnya, jadi kalau sampah dirumah penuh 

saya taruh didepan rumah dan nnti tukanag 

sampah yang ngambilin sampah di rumah – 

rumah”. 

Masyarakat belum begitu mengetahui tentang 

rencana yang dilakukann oleh Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam 

manajemen pengelolaan sampah. 

Kesimpulan: 

Perencanaan yang dilakukan yaitu memperbaiki saran dan prasarana sampai unit terkecil dan terlihat bahwa yang dilakukan oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung baru tahap mendorong dalam pengelolaan sampah. 

 



 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

 

No Narasumber Isi wawancara Substansi Data 

1. M. Fikri, SS. MM 

(Sekretaris Dinas 

Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar 

Lampung) 

“Pembagian kerja sudah berjalan sesuai dengn tugas 

dan wewenangnya masing - masing, seperti dengan 

Dinas Pasar yang membantu pengelolaan sampah di 

pasar bambu kuning, pasar semen, pasar pasir 

gintung, pasar tugu, pasar kangkung, dan  panjang . 

Selanjutnya Dinas perhubungan membantu 

pengelolaan sampah di lingkungan terminal seperti 

terminal rajabasa, terminal ramayana pasar bawah, 

terminal kemiling, terminal sukaraja, terminal 

panjang. Selain itu Dinas PU juga membantu 

pengelolaan sampah di gorong-gororng. Lalu kita 

juga bekerja samap kerja sama dengan LSM seperti 

Mitra Bentala, Walhi, dan Watala yang membantu 

sampah di daerah pesisir pantai“. 

Pengorganisasian yang dilakukan dengan di bantu 

oleh Dinas Pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas 

PU. Serta bekerja sama dengan LSM seperti Mitra 

Bintala, Walhi, dan Watala. 

2. Bapak Siswanto, SH, MM 

(Kepala Bidang 

Kebersihan) 

“Terkait pengorganisasian untuk saat ini kita 

otomatis bekerja sama dengan Dinas Pasar, jika 

terjadi trouble dalam hal pengangkutan disbertam 

turut membantu, kemudian dengan  Dinas 

Perhubungan dalam rangka pembersihan di terminal 

Melakukan kerja sama dengan Dinas Pasar, Dinas 

Perhubungan dan Dinas PU. Selain itu untuk 

kebersihan di bandaran sungai dan pesisir pantai 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar 

Lampung juga bekerja sama dengan Mitra 



dan dnegan dinas PU membersihkan di gorong-

gorong jalan protokol. Kita Selalu berkoordinasi 

dengan instansi lain dan saling mendukung dalam 

menjaga kebersihan di kota bandar lampung,. Terus 

dengan LSM kita juga bekerja sama dengan Mitra 

Bentala, Watala,Walhi tentang kebersihan di 

bandaran sungai dan pesisir pantai. Mereka 

menggiatkan masyarakat dilapangan dan dibertam 

menyiapkan kendaraannya untuk megangkut 

sampah yang berada dilingkungan masyarakat”. 

Bentala, Watala, dan Walhi. 

3. Drs. Farid Yunuza, MM 

(Kepala Subbag 

penyusunan Program, 

monitoring dan Evaluasi ) 

“Untuk personil disbertam sendiri selaku pengelola 

inti belum begitu efektif, kita sebisa mungkin 

mencukupi jumlah personil yang ada walaupun 

sebenarnya kita masih kekurangan dalam jumlah 

personil apalagi dalam pengelolaan sampah, tapi 

kita sudah cukup terbantu dengan tenaga kontrak 

dari pak walikota, jadi kita memaksimalkan 

personil dalam bekerja apalagi dalam pengelolan 

sampah”. 

Jumlah personil yang ada saat ini masih minim 

sehingga pengelolaan sampah belum begitu 

efektif,namun hal ini cukup terbantu dengan 

penambahan tenaga kontrak untuk 

memaksimalkan dalam pengelolaan sampah. 

4. Siswanto, SH, MM 

(Kepala Bidang 

Kebersihan) 

“Kalau personil disbertam memaksimalkan, 

dibilang efektif benar juga belum. Tingkat 

kebersihan kota bandarlampung berubah secara 

signifikan,jadi kita mengoptimalkan yang ada 

walaupun yang namanya kurang selalu kurang tapi 

Berusaha mengoptimalkan dengan jumlah personil 

yang ada, walaupunmasih terlihat kekurangan 

dalam jumlah personil dalam pengelolaan sampah. 



kita harus mensyukuri bahwa kita sudah cukup 

diperhatikan oleh pak walikota baik sarana dan 

prasarana  maupun personil kita selalu di dukung 

sama pak walikota”. 

5. Bapak Mashabi (Manajer 

Program) LSM Mitra 

Bentala 

“Kalau untuk jumlah personil itu saya kurang tau 

persis, tapi saya melihat masih sangat kurang 

dengan jumlah penduduk dan jumlah volume 

sampah yang ada saat ini”. 

jumlah personil terlihat masih kurang, apalgi 

dengan jumlah penduduk yang sering bertambah 

setiap tahunnya membuat volume sampah menjadi 

bertambah. 

Kesimpulan : 

Pengorganisasian yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan beberapaa Dinas seperti 

Dinas Pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas PU, selain itu juga bekerjasama dengan Mitra Bentala, Watala, dan Walhi. Namun sayangnya 

dalam jumlah personil masih kurang,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Actuating (Penggerakan) 

 

No Narasumber Isi wawancara Substansi Data 

1. M. Fikri, SH MM 

(Sekretaris Dinas 

Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar 

Lampung) 

“Dalam melaksaanakan pengelolaan sampah, 

biasanya kita melakukan kegiatanrutin atau rapat 

koodinasi yang setiap bulannya, selain itu juga kita 

melakukan rapat koodinasi dengan instansi lain 

dalam melaksanakan  program kerja. Jadi, dalam 

rapat ini kita membahas apa-apa saja yang hendak 

dilakukan serta bagaimana dalam rapat tersebut kita 

diarahkan dan mengajak mereka agar mau 

bekerjasama dalam menyelesaikan program-

program yang ada”. 

Penggerakan yang dilakukan dengan rapat rutin 

setiap sebulan sekali bersama instansi lain 

membahas terkait program kerja yang hendak 

dilakukan bersama. 

2. Drs. Farid Yunuza, MM 

(Kepala Subbag 

penyusunan Program, 

monitoring dan Evaluasi ) 

“Pemberian motivasi kita lakukan setiap waktu 

mulai dari pemberian instruksi dari kepala dinas 

pada saat apel, instruksi kadis pada rapat koordinasi 

di ikuti oleh seluruh unsur dinas sampai ke kepala 

UPT, pemberian insensif dan reward dari pegawai 

sampai petugas lapangan, pemberian sanksi bagi 

petugas yang malas berupa penundaan gaji atau 

honor”. 

Adanya pemberian instruksi untuk mengikuti apel 

pagi setiap hari senin, selanjutnya pemberian 

insentif dan reward bagi para pegawai dan 

pemberian sanksi bagi petugas yang malas berupa 

penundaan gaji. Hal ini dilakukan sebagai 

motivasi untuk para pegawai. 



3. Siswanto, SH, MM 

(Kepala Bidang 

Kebersihan) 

“Untuk memotivasi para pegawai kita selalu 

memotivasi, kita beri arahan dan kita membimbing, 

buat pekerja yang sesuai dengan aturan dan 

semangat dalam bekerja biasanya kita beri insentif, 

itu yang kita lakukan agar para pegawai tetap 

semangat dalam bekerja”. 

Motivasi yang dilakukan memberi arahan dan 

bimbingan bagi npara pegawai agar semangat 

dalam bekerja. 

4. Djoko Indiarto, SE 

(Kepala Seksi 

Pengamanan Sampah dan 

Tinja) 

“Pemberian motivasi disinikita selalu berikan 

arahan, kita ajarkan, dan diberi bimbingan. Lalu 

apabila mereka ada kendaladalam pekerjaan mereka 

kita mengadakan rapat koordinasi”. 

Memberikan arahan di ajarkan dan dibimbing, 

serta jika ada kendala mengadakan rapat 

koordinasi untuk memecahkan suatu kendala 

dalam pekerjaan mereka. 

Kesimpulan : 

Pengerakan yang dilakukan dengan melkukan rapat rutin setiap bulan, dan tidak lupa juga memberikan arahan terkait tugas dari masing 

masing pekerjaan. 

 
 
 

4. Controlling (Pengawasan) 

 

No Narasumber Isi wawancara Substansi Data 

1. M. Fikri, SH, MM 

(Sekretaris Dinas 

Kebersihan dan 

“Pengawasan yang dilakukan berjenjang mulai dari 

atas, Kepala Dinas, Kabit, dan semuanya ikut turun 

kebawah melakukan sidaq. Turun di lapangan 

Adanya pengawasan yang dilakukan dengan 

berjenjang. 



Pertamanan Kota Bandar 

Lampung 

bersama dengan kepala UPT selaku 

penanggungjawab wilayah, dibantu lagi oleh 

Kepala Rayon, untuk ikut serta mengawasi dan 

mengevaluasi petugas dilapangan mulai dari tukang 

sapu, kendaraan sarana dan prasarana dan angkutan 

sampah  itu tetap diawasi, mulai daari mulai keluar 

jam kerja sampai dengan mereka melakukan 

pengangkutan sampai dengan jam 10 malam itu kita 

selalu melakukan pengawasan”. 

2. Bapak Farid Yanuza, MM 

(Kepala Subbag, 

Penyusunan Program, 

Monitoring, dan Evaluasi) 

“Bentuk pengawasan yang dilakukan ada 

pegawasan melekat  (pengawasan yang dilakukan 

dari atasan langsung terhadap bawahan langsung), 

lalu ada pengawasan fungsionalnya yang melekat 

dengan jabatan. Kemudian ada UPT membina 

kepala rayon, selaku pengawasorang-orang yang 

dilapangan 

Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk 

pengawasan melekat dan pengawasan funsional 

3. Bapak Siswanto, SH, MM 

(Kepala 

BidangKebersihan) 

“Pengawasan selalu ada, adanya UPT di setiap 

kecamatan untuk melakukan pengawasan di tingkat 

kecamatan  kalau di disbertam ada kabit operasional 

kebersihan. Artinya pengawasan dilakukan secara 

rutin berkala dan berjenjang dan selalu 

berkoordinasi dengan pihak pihak terkait,termasuk 

Selalu melakukan pengawasan yang dilakukan 

secara rutin 



UPT Kecamatan atau pun kelurahan”. 

4. Djoko Indiarto, SE 

(Kepala Seksi 

Pengamanan Sampah dan 

Tinja) 

“Selalu memonitoring kegiatan dalam pengelolaan 

sampah. Karena untuk melihat di mana yang 

menjadi kelemahan dari dinas kebersihan yang 

bekerja sama dengan dinas lain untuk selalu bisa 

diperbaiki dan sampai sekarang masih berjalan 

dengan baik”. 

Melakukan pengawasan sebagai bentuk evaluasi 

dari kegian yang dilakukan bersama instansi lain.  

Kesimpulan : 

Selalu melakukan pengawasan yang dilakukan secara rutin, dimana pengawasan juga sebagai evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. 

 

 
 
 
 

II. Faktor - faktor penyebab manajemen pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung belum berjalan optimal 

1. Pengembangan dan peningkatan aspek pelayanan seperti  pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, 

pengelolaan sampah, pemrosesan akhir, dan penerapan 3R. 

No Narasumber Isi wawancara Substansi Data 

1. Siswanto, SH, MM  

(Kepala Bidang 

“Belum dilakukan, terus terang sistem TPA masih 

dengan open dumping. Sistem pemisahan nya 

Pelayanan tersebut belum dilakukan, terlihat 

bahwa yang dilakukan masih dengan open 



Kebersihan) alami. Artinya seperti ini sistem pemisahan sampah 

dilakukan oleh  knek kenek pengangkut sampah, 

tidak dilakukan secara aturan yang ada, ketika ada 

sampah dinaikin di mobil  dan mereka sudah mulai 

memilah sampah -  sampah tersebut, misalnya 

sampah plastik yang bisa dijual, jadi pemilahan 

dilakuakn secara alami, kemudian 3R belum 

dilaksanakan. Selain itu di TPS - TPS belum dubuat 

langsung pemilahan, sebenarnya aturannya gini, 

kita buat gedung habis itu kita masukkan sampah, 

habis itu ada pemilahan sampah , sampah yang 

tidak dapat diolah di bawak ke TPA.  seperti 

aturannya,  tapi untuk buat gedung dan lahan itu 

belum ada. Di kota besar jarang ada lahan yang 

luas, lahan TPA saja kita masih kurang”. 

dumping. 

2. Bapak Mashabi (Manajer 

Monitoring) LSM Mitra 

Bentala 

“Mengenai pengembang dan peningkatan aspek 

pelayanan yang seperti itu untuk dikota bandar 

lampung itu belum dilakukan begitupun dengan 

3R,kalausaya lihat dikota bandar lampung baru 

tahap mendorong untuk pengelolaaan sampah 

dibilang terlambat enggak juga tapi, dibilang 

terlambat ya terlambat. Kalu saya melihat di kota 

bandar lampung justru baru ada penyediaan kotak 

sampah organik dan anorganik, nah meskipun itu 

baru  melakukan tahap mendorong untuk 

pengelolaan sampah 



sudah dipisahkan ketika diambil oleh sokli dan 

petugas pengangkut sampah malah sampah itu jadi 

satu lagi, sehingga pegelolaan sampah ya tidak 

tuntas akhirnya. Nah mestinya peran pemerintah 

disitu sampah organik dan anorganik dikelola”. 

Kesimpulan : 

Pengembangan dan peningkatan aspek pelayanan seperti  pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan 

sampah, pemrosesan akhir, dan penerapan 3R ini belum dilakukan, dan menjadikan suatu faktor dimana pengelolaan sampah belum berjalan 

optimal. 

 

 

 

2. Peran Serta Masyarakat 

 

No Narasumber Isi wawancara Substansi Data 

1. M. Fikri, SH, MM 

(Sekretaris Dinas 

Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar 

Lampung) 

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan 

pembagian stiker dan surat edaran dari pak walikota 

terhadap masyarakat, masalahnya lebih kendala 

peran kesadaran masyarakat yang kurang peka 

tentang sampah ini”. 

Komunikasi sudah dilakukan tapi belum secara 

menyeluruh. 

2. Siswanto, SH, MM 

(Kepala Bidang 

“Selama ini sudah  melakukan komunikasi dan 

penyuluhan ke  kecamatan – kecamatan, yang 

Komunikasi sudah dilakukan. 



Kebersihan) diundang tokoh tokoh masyarakat, Rt, dan lain- 

lain. Dengan harapan orang - orang bisa 

memberikan motivasi kebawah artinya mulai dari 

pemilaha dan segala macan sudah di 

komunikasikan,  namun tingkat kesadaran 

masyarakt masih kurang”. 

3. Mashabi (Manajer 

Program) LSM Mitra 

Bentala 

“Untuk komunikasi kemasyarakat sudah dilakukan, 

ya namanya juga menyangkut perilaku itu yanga 

gak susah untuk diubah, nah makanya kata saya 

yang lebih efektif adalah adanya pendidikan untuk 

usia dini agar mereka jadi membuang sampah pada 

tempatnya atau di tingkat rumah tangga bisa 

memanfaat kan sampah mereka sendiri”. 

 

Masih sulitnya untuk mengubah perilaku 

masyarakat, dan meningkatkan kepedulian akan 

keberihan. 

Kesimpulan : 

Peran serta masyarakat menjadi suatu faktor dimana manajemen pengelolaan sampah belum berjalan optimal, kendala yang dihadapi masih 

minimnya partisipasi yang dilkaukan oleh masyarakat dan masih tertanamnya budaya membuang sampah tidak pada tempatnya serta kurang 

kepeduliannya akan kebersihan di lingkungan sekitar. 

 

 

 



3. Aspek Hukum (Pengaturan) 

No Narasumber Isi wawancara Substansi Data 

1. M. Fikri, SH, MM 

(Sekretaris Dinas 

Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar 

Lampung) 

“Untuk masalah regulasi tentang pengelolaan 

sampah, sementara ini kita masih mengacunya pada 

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008”. 

Regulasi tentang pengelolaan sampah masih 

kepada Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008. 

2. Siswanto, SH, MM 

(Kepala Bidang 

Kebersihan) 

“Acuannya masih Undang –Undang Nomor 18 

Tahun 2008, saat ini masih penyususnan Perda”. 

Pengaturan hukum tentang pengelolaan sampah 

masih kepada Undang – undang Nomor 18 Tahun 

2008 

3. Mashabi (Manajer 

Program) LSM Mitra 

Bentala 

“ Regulasi yang ada saat ini saya rasa tidak berguna 

dan tidak efektif, seharusnya buat Undang-undang 

yang real supaya regulasinya jelas”. 

Regulasi yang ada belum dirasa cukup. 

Kesimpulan : 

Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, belum dirasa cukup untuk mengatur dalam manajemen pengelolaan 

sampah di Kota Bandar Lampung, dibutuhkan Perwali atau Perda untuk mengatur pengelolaan sampah  di Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PANDUAN WAWANCARA 
 
 
 
 

Informan : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 

Fokus I. Pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah di Kota Bandar 

Lampung 

7. Planning (Perencanaan) 

a. Apa rencana yang disusun dalam manajemen pengelolaan sampah di Kota 

Bandar Lampung 

b. Apa yang harus di lakukan? 

 

8. Organizing (Pengorganisasian) 

a. Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam manajemen pengelolaan 

sampah di Kota Bandar Lampung? 

b. Apakah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung bekerja 

sama dengan Instansi lain terkait dalam manajemen pengelolaan sampah 

di Kota Bandar Lampung? Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan? 

c. Apakah jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bandar Lampung sudah efektif dalam mengelola sampah di Kota 

Bandar Lampung? 

 



9. Actuating (Controling) 

a. Apasaja yang sudah dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam mendorong atau pemberian 

motivasi terhadap pegawai atau personil khususunya dalam manajemen 

engelolaan sampah? 

 

10. Controlling (Pengawasan) 

a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam manajemen pengelolaan 

sampah di Kota Bandar Lampung? 

 

Fokus II. Faktor - faktor penyebab manajemen pengelolaan sampah di Kota 

Bandar Lampung belum berjalan optimal 

1. Bagaimana dengan alur pelayanan yang dilakukan ? 

a. Apakah pelayanan yang dilakukan sudah sudah pada tahap pemilahan 

sampah, pengumpulan sampah, pegankutan sampah, pengelolaan sampah, 

pemrosesan akhir sampah dan penerapan 3R? 

 

2. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat dalam manajemen pengelolaan 

sampah? 

a. Apakah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota sudah menjalin 

komunikasi pada massyarakat dalam  manajemen pengelolaan 

sampah? 



b. Masalah apa yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga 

kebersihan? 

 

3. Apakah regulasi mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandar 

Lampungsebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah sudah dirasa cukup untuk menunjang pengelolaan 

sampah? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PANDUAN WAWANCARA 
 
 
 
 

Informan : Masyarakat 

1. Menurut saudara bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung 

saat ini? 

 

2. Menurut saudara apakah sudah ada peraturan (perda/perwali) yang sudah 

cukup untuk mengatur pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sebagai 

tindak lanjut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah? 

 

 

3. Apakah menurut saudara sudah ada kerjasama antara Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota dengan masyarakat dalam pengelolaan smapah  di Kota 

Bandar Lampung? 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PANDUAN WAWANCARA 
 
 
 
 

Informan : LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung saat ini? 

 

2. Apakah sudah ada peraturan (perda/perwali) yang sudah cukup untuk 

mengatur pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sebagai tindak lanjut 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah? 

 

3. Bagaimana  kerjasama antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotadengan 

LSM dalam manajemen pengelolaan sampah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentasi kondisi samah di TPA Bakung 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



Kondisi saranan dan prasarana sampah di TPA Bakung 

 

 
 

 
 

 



Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Farid Yunuza, 

MM selaku Kepala Subbag  Penyusunan Program, Monitoring dan 

Evaluasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Bapak Mashabi selaku 

Manager Program LSM Mitra Bentala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penyediaan kotak sampah sesuai dengan jenis sampah di beberapa jalan 

protokol 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 


