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ABSTRAK 

 

Analisis Tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Pengelolaan 

Sampah Di Kawasan Pedestrian Malioboro Kota Yogyakarta 2017 

(Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta) 

 

Kota Yogyakarta merupakan daerah istimewa di Indonesia dengan julukan 

sebagai kota budaya di mana area Pedestrian Malioboro diharapkan menjadi ikon 

budaya dengan diciptakannya lingkungan yang bersih dari sampah. Di satu sisi, 

volume pembuangan sampah belum sepadan dengan jumlah fasilitas tempat 

sampah dan masih banyaknya sampah yang menumpuk dari waktu ke waktu. 

Fenomena tersebut secara tidak langsung menjadi tanggung jawab Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terkait dengan pengelolaan sampah di 

kawasan Pedestrian Malioboro tersebut. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk 

mengetahui sejauhmana tata kelola Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan 

sampah di kawasan Pedestrian Malioboro Kota Yogyakarta oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni penelitian yakni 

mendeskripsikan kondisi pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro 

Kota Yogyakarta sebagai kota budaya serta menganalisa sejauh mana Sumber 

Daya Manusia dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengelola 

sampah di kawasan Pedestrian Malioboro. 

Tata kelola Sumber Daya Manusia pada karyawan di Dinas Lingkungan 

Hidup  Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mewujudkan kawasan Pedestrian 

Malioboro bersih dari sampah karena tidak diterapkannya kebijakan pengadaan 

rekrutmen, seleksi dan penempatan petugas kebersihan sampah yang tercermin 

dengan tidak adanya tahap pemilahan jenis sampah sebelum tahap pengangkutan 

meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah mengadakan tahap 

pelatihan dan pengembangan serta tahap pemeliharaan (maintenance) bagi 

petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.  

Tata kelola Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro Kota Yogyakarta oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta tahun 2017 belum mewujudkan visi dan misi untuk menjadikan 

kawasan Pedestrian Malioboro bersih dari sampah meskipun telah 

diselenggarakan tahap pelatihan dan pengembangan serta tahap pemeliharaan 

(maintenance) bagi petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 

 

 

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan Sampah, Kawasan 

Pedestrian Malioboro. 


