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ABSTRAK 

Target jangka panjang penelitian yang berjudul “Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Berbasis Sampah Untuk Kelangsungan Kesehatan Anak Di Kota Depok” yang akan 

dicapai pada tahun 2016 (tahun ke 3, dari keseluruhan waktu penelitian yang direncanakan) 

adalah “Adanya perumusan/formulasi kebijakan, seperti berbentuk peraturan daerah terkait 

pengelolaan lingkungan hidup berbasis sampah untuk kelangsungan kesehatan anak di Kota 

Depok”. Penelitian tahun pertama (2014) telah menghasilkan yang pada intinya bahwa kebijakan 

pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok dilakukan atas latar belakang pembentukan UU 

No. 23 Tahun 2003 dan UU lain yang terkait. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat sesuai 

dengan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kota Depok secara bertahap telah berusaha 

menciptakan pelayanan publik yang berkaitan dengan lingkungan yang baik dan sehat bagi 

masyarakatnya. Namun masalah sampah di Kota Depok yang terus bertambah seiring 

pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terus diatasi sejalan 

dengan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang tertuang dalam Perda 

Kota Depok NO 5 Tahun 2012, yang tidak hanya manfaat ekonomi, lapangan kerja dan 

perolehan devisa, tetapi lebih menekankan pada aspek yang sangat mendasar yaitu peningkatan 

kelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah 

dalam keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sebagai kelanjutan atas 

penelitian tahun tertama tersebut, maka penelitian tahun ke dua (2015) menitikberatkan pada 

“Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Sampah 

Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Pengelolaan Sampah Untuk 

Kelangsungan Kesehatan Anak Di Kota Depok”. Metode yang digunakan untuk mencapai 

tujuan adalah dengan metode deskriptif, karena berusaha menemukan fakta ilmiah tentang 

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis sampah melalui 

pemberdayaan dan teknologi untuk kelangsungan kesehatan anak di kota Depok, dengan 

interpretasi yang tepat dan melukiskan secara akurat sifat dan tindakan dari fenomena kelompok 

maupun individu pada tataran empirik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, karena mengamati dan menangkap realitas dan mengkaji perilaku individu 

dan kelompok serta pengalaman informan sehari-hari untuk instruspeksi, retrospeksi, 

menggambarkan sebagaimana adanya, mengalami dan menemukan verstehen, uniqueness 

sedalam-dalamnya, meneliti suatu gejala, mengamati kausalitas empirik. Selanjutnya, melalui 

teknik trianggulasi, peneliti melakukan crosscheck data yang diperoleh dari informan satu 



dengan informan lainnya serta membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi. 

Keseluruhan data ini, diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka menganalisa efektifitas pengelolaan lingkungan 

hidup berbasis sampah di kota Depok menunjukkan bahwa 1) Peraturan Kelembagaan untuk 

Pengelolaan Persampahan di Kota Depok belum sepenuhnya berjalan secara efektif; 2) 

Kesadaran masyarakat Depok dalam penciptaan hidup bersih berbasis sampah masih sebatas 

sampah anorganik dengan berhasilnya pembangunan bank sampah yang tersebar di seluruh 

kawasan Kota Depok, namun kesadaran masyarakat dalam menciptakan hidup bersih dari 

sampah organik hanya sekitar 15 %, meskipun terus mengalami kenaikan seiring dengan jumlah 

pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang terus bertambah, dan turunnya kapasitas 

sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) hingga 20 %. 3) Teknologi tepat guna 

dalam mendorong budaya 3R (reduce, reuse dan recycle) pada seluruh masyarakat Kota Depok, 

telah dilakukan, dan senantiasa terus menerus diupayakan untuk menuju Depok Bersih, dengan 

di deklarasikannya Depok Peduli Sampah menuju Bersih Sampah pada Tahun 2020 yang telah 

dicanangkan pada bulan Maret 2014.  
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