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BAB III 

ANALISIS TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM 

PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PEDESTRIAN MALIOBORO 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA 

 

Pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro pada tahun 2017 

merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta dimana pengelolaan sampah ini akan mencapai target atau tujuan 

apabila melibatkan tata kelola Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien di 

dalamnya. Pada penelitian ini, peneliti menganalisa tentang sejauh mana tata 

kelola Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

dalam mengelola sampah di kawasan Pedestrian Malioboro berdasarkan definisi 

operasional pada penelitian ini yang terpapar di bawah ini. 

 

A. Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pada Karyawan Di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pada Implementasi Visi Dan Misi 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam mengelola sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro pada tahap perencanaan meliputi pelaksanaan visi dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu menjadi unsur pelaksana dari 

Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup yang mencapai kehandalan 

dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan. 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam mengelola sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro pada tahap perencanaan meliputi pelaksanaan visi dari 
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Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu mewujudkan tata kelola 

kebersihan dan pengelolaan sampah yang berkualitas. 

1. Implementasi Visi Dan Misi Berdasarkan Wawancara Dengan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

Perencanaan program Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

dalam pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro yang 

merupakan perwujudan dari visi dan misi tersebut dilansir berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Udi Santoso selaku Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah yang terpapar di bawah ini: 

 

“ Kami dalam menjalankan program pengelolaan sampah di 

kawasan Pedestrian Malioboro berdasarkan visi dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta yakni menjadi unsur pelaksana dari Pemerintah 

Daerah di bidang lingkungan hidup yang mencapai kehandalan dalam 

mewujudkan Kota Yogyakarta serta misi kami yakni mewujudkan 

peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya 

alam, mewujudkan ruang terbuka hijau kota yang fungsional dan 

estetik, serta mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang handal 

untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di mana salah satu 

area yang menjadi perhatian kami adalah pada kawasan Pedsestrian 

Malioboro mengingat area tersebut merupakan area penting yang 

menjadi simbol Kota Yogyakarta sebagai kota budaya yang 

mencerminkan estetika”. 

“ Sehubungan dengan visi serta misi tersebut, kami dalam 

mengelola sampah di kawasan Pedestrian Malioboro terlebih dahulu 

menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana hal tersebut juga 

menjadi Indikator Kinerja Sasaran yakni meningkatkan kualitas 

pengelolaan sampah dengan menyasar pada program pengurangan 

sampah yang sepenuhnya dalam pelaksanaannya telah kami serahkan 

pada UPT di kawasan Pedestrian Malioboro”. 

“ Namun berdasarkan laporan dari UPT, para petugas kebersihan 

sampah di kawasan Malioboro selain kurang memperhatikan pemilahan 

jenis sampah juga hanya melakukan pengangkutan sampah apabila 

volume sampah sudah dinilai makin banyak dan terlihat menumpuk di 

beberapa area kawasan Pedestrian Malioboro sehingga aktivitas 

pengangkutan mengalami peningkatan dan terkadang bak 
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pengangkutan sampah sudah penuh dan terdapat beberapa sampah 

yang bercecer keluar ke jalan saat pelaksanaan pengangkutan sampah 

dari Tempat Pembuangan Sampah di kawasan Pedestrian Malioboro 

hingga Tempat Pembuangan Sampah Sementara sampai pada Tempat 

Pembuangan Sampah Akhir serta masih banyak sampah yang belum 

diangkut secara keseluruhan pada waktu-waktu tertentu yang 

dibuktikan dengan bertambahnya volume sampah". 

“ Berdasarkan laporan UPT di kawasan Malioboro tersebut, kami 

selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kota Yogyakarta akan lebih 

mengevaluasi kembali program pengurangan serta penangangan 

sampah untuk periode yang akan datang sehingga kami dapat mencapai 

target indikator kerja pengurangan serta pengangkutan sampah pada 

program pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro ( 30 

Juli 2018, Pukul 09.00 WIB). 

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sehubungan 

dengan visi serta misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

dalam pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro melalui 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus juga menjadi Indikator Kinerja 

Sasaran yakni meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dengan dengan 

sasaran kerja berupa kualitas pengurangan dan penanganan sampah. 

Sedangkan pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia terkait pelaksanaan 

pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro, Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta belum terselenggara dengan maksimal karena kualitas 

pada aspek pengurangan dan pengangkutan sampah yang disebabkan oleh 

pengembangan Sumber Daya Manusia yakni para petugas kebersihan yang 

belum handal pada kegiatan pengurangan serta pengangkutan sampah di 

kawasan Pedestrian Malioboro. 
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2. Implementasi Visi Dan Misi Berdasarkan (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Yogyakarta Tahun 2017 

Perencanaan program Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam 

pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro yang merupakan 

perwujudan dari visi dan misinya juga tercantum dalam sasaran strategis yang 

terpapar pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang dicanangkan dari tahun 2017 

hingga 2022. 

Sehubungan dengan visi serta misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro 

menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus juga menjadi 

Indikator Kinerja Sasaran yakni meningkatkan kualitas pengelolaan sampah 

dengan dengan sasaran kerja berupa kualitas pengurangan dan penanganan 

sampah. Indikator Kinerja Utama tersebut kemudian dilaksanakan dengan 

pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada pelaksanaan di kawasan 

Pedestrian Malioboro yang selanjutnya dievaluasi dengan menetapkan 

perbandingan persentase keberhasilan pengelolaan sampah dengan parameter 

persentase pada target awal yang telah ditentukan. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017, diketahui bahwa indikator 

kinerja sasaran untuk pelaksanaan pengurangan sampah adalah dalam 

persentase sebesar 14,69% di mana nilai tersebut diketahui lebih kecil dari 

target awal yakni sebesar 14,84%. 
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Penurunan persentase pelaksanaan pengurangan sampah tersebut juga 

terjadi karena alasan Sumber Daya Manusia yang belum memadai di mana 

para pembersih dan pengumpul sampah di kawasan Pedestrian Malioboro 

sebagian besar belum memiliki kemampuan yang maksimal serta belum 

diterapkannya pelatihan sebelumnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta sehingga mereka bekerja menurut pengetahuan serta wawasan 

secara personal. Hal tersebut terperinci dalam tabel Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta tahun 2017 di 

bawah ini: 

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran 

Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Target 

2017 

Capaian 

2017 

Meningkatkan 

kualitas 

pengelolaan 

sampah 

Kualitas 

tatakelola 

kebersihan 

dan 

persampahan  

meningkat 

Persentase 

Pengurangan 

Sampah 

14, 48% 14, 69% 

Persentase 

Pengangkutan 

Sampah 

91, 26% 92, 72% 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas, kualitas operasional pengurangan sampah yang 

telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sehingga 

masih banyak sampah belum diangkut secara keseluruhan pada waktu-waktu 

tertentu yang dibuktikan dengan bertambahnya volume sampah di beberapa 

titik kawasan Pedestrian Malioboro. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017, diketahui bahwa indikator 
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kinerja sasaran untuk pelaksanaan pengangkutan sampah adalah dalam 

persentase sebesar 92,72% di mana nilai tersebut diketahui lebih besar dari 

target awal yakni sebesar 91,26%. 

Peningkatan persentase pelaksanaan pengangkutan sampah tersebut juga 

terjadi karena alasan Sumber Daya Manusia yang juga belum memadai yakni 

terbatasnya jumlah petugas pengangkut sampah. Di satu sisi, volume sampah 

makin meningkat tiap waktu sehingga makin meningkatkan aktivitas 

pengangkutan sampah yang mana pelaksanaan pengangkutan sampah tersebut 

kurang berjalan secara optimal karena terbatasnya jumlah petugas. 

Di satu sisi, wawasan serta pengetahuan para pengangkut sampah yang 

juga kurang memadai terkait dengan pemisahan jenis sampah yang seharusnya 

dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengangkutan sampah dalam 

rangka menjaga kualitas sampah pada proses daur ulang selanjutnya. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2017 belum 

mampu mewujudkan visi serta misinya karena belum terselenggaranya 

kualitas pada aspek pengurangan dan pengangkutan sampah yang disebabkan 

oleh pengembangan Sumber Daya Manusia yakni para petugas kebersihan 

yang belum handal pada kegiatan pengurangan serta pengangkutan sampah di 

kawasan Pedestrian Malioboro. 
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3. Implementasi Visi Dan Misi Berdasarkan Standard Operating Procedure 

(SOP) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 

Sedangkan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017, perencanaan 

program pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro diketahui 

masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dimana pada tahap pengumpulan 

sampah, petugas kebersihan harus terlebih dahulu melakukan pemilahan 

jenis sampah sebelum dilakukan kegiatan pengangkutan. 

Hal ini terperinci dari prosedur pengelolaan sampah oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dimana Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah hanya memberikan rekomendasi terhadap koordinator atau 

petugas pelaksana yang selanjutnya disampaikan kepada petugas angkutan 

yang mana pada kegiatan pengumpulan sampah di Kawasan Pedestrian 

Malioboro tidak terdapat himbauan untuk melakukan pemilahan jenis 

sampah terlebih dahulu. 

Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa 

visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu menjadi unsur 

pelaksana dari Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup yang 

mencapai kehandalan dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang 

berwawasan lingkungan belum sepenuhnya terselenggara dengan baik 

pada pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam mengelola sampah pada 
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tahap pengumpulan karena tidak dilakukan kegiatan pemisahan jenis 

sampah organik dan anorganik. Di satu sisi, perencanaan program 

pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro diketahui masih 

belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Sampah dimana pada tahap pengumpulan 

sampah, petugas kebersihan harus terlebih dahulu melakukan pemilahan 

jenis sampah sebelum dilakukan kegiatan pengangkutan. Hal ini terperinci 

dalam tabel Standard Operating Procedure (SOP) Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH) Kota Yogyakarta di bawah ini: 

Tabel 3. 2 SOP Pelaksanaan Pembersihan Sampah Kawasan Pedestrian 

Malioboro Kota Yogyakarta 2017 

 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 
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Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 tersebut dapat 

disimpulkan bahwa misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

yang salah satunya adalah menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah 

yang handal untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah juga belum 

terselenggara dengan baik karena pengelolaan Sumber Daya Manusia 

dalam mengelola sampah tidak dilakukan kegiatan pemisahan jenis 

sampah organik dan anorganik. 

 

4. Implementasi Visi Dan Misi Berdasarkan Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan (UPT) di kawasan Pedestrian Malioboro 

Pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro pada tahap 

pengumpulan (collecting) juga merupakan suatu kegiatan yang menjadi 

tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan (UPT) di kawasan 

Pedestrian Malioboro di mana UPT harus selalu melakukan pengawasan 

dan pengevaluasian pada tiap tahap pengumpulan sampah terutama pada 

kegiatan pemilahan jenis sampah organik dan anorganik. 

Peneliti dalam menganalisis pengelolaan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro terkait dengan visi dan misi dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 mendasarkan pada data evaluasi 

pengelolaan sampah oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan (UPT) 

bidang pengelolaan persampahan di kawasan Pedestrian Malioboro tahun 

2017, didapatkan rincian bahwa tugas utama Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan (UPT) bidang pengeloaan persampahan adalah membantu 
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Kepala Dinas dalam mengawasi pengelolaan kebersihan di kawasan 

Malioboro. 

Sedangkan fungsi dari UPT adalah sebagai penanggungjawab teknis 

dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

kebersihan persampahan; serta mengadakan pelaksanaan monitoring, dan 

evaluasi di bidang pengelolaan persampahan terperinci dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3. 3 Kegiatan Pengurangan Sampah UPT Malioboro 2017 

Satuan Formula 
Data 

Awal 

Target 

2017 

Kelompok 
Jumlah kelompok masyarakat 

yang mengelola sampah mandiri 
405 433 

Lokasi 
Jumlah fasilitas sampah yang 

dikelola oleh dinas 
1 1 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas, UPT pada bidang pengeloaan persampahan 

di kawasan Pedestrian Malioboro hanya menyelenggarakan fasilitas dalam 

mengurangi jumlah sampah sehingga UPT belum sepenuhnya 

menjalankan beberapa program seperti menyusun petunjuk teknis dan 

pembinaan dalam pengelolaan persampahan di mana teknis pengurangan 

sampah serta pembinaan meliputi pengumpulan sampah dengan terlebih 

dahulu dilakukan pemisahan jenis sampah belum ditekankan pada petugas 

kebersihan di mana hal ini juga tidak tercantum dalam laporan kegiatan 

pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 
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Hal ini berarti bahwa UPT di kawasan Pedestrian Malioboro belum 

mampu mewujudkan sistem tata kelola Sumber Daya Manusia pada 

petugas kebersihan di kawasan Pedestrian Malioboro sehingga UPT juga 

belum menciptakan visi dan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta yakni menjadi unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah di 

bidang lingkungan hidup yang mencapai kehandalan dalam mewujudkan 

Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan serta mewujudkan tata 

kelola kebersihan dan pengelolaan sampah yang berkualitas. 

Berdasarkan pernyataan wawancara Kepala Bidang Pengelolaan 

Pesampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Standard 

Operating Procedure (SOP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

2017, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017 Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan data kegiatan UPT dapat 

disimpulkan bahwa tata kelola Sumber Daya Manusia pada petugas 

kebersihan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro belum mampu 

menciptakan visi dan misi dalam pengelolaan sampah yang berkualitas. 
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B. Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pada Petugas Kebersihan Sampah 

Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pada Tahap Pengadaan 

Rekrutmen, Seleksi Dan Penempatan 

1. Tahap Pengadaan Rekrutmen, Seleksi Dan Penempatan Berdasarkan 

Wawancara Dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

Proses rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan sebagai 

pengelola Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta mendasarkan pada wawancara dengan Bapak Udi Santoso 

selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang terkutip di bawah ini: 

 

“ Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam 

mengelola Sumber Daya Manusia para karyawan yang mengelola 

sampah di kawasan Pedestrian Malioboro disasarkan pada tugas 

dari karyawan sub bagian umum dan kepegawaian yaitu 

melakukan pengadaan rekrutmen, seleksi dan penempatan 

karyawan melalui penilaian mandiri pada pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB) serta Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 

(SMM) yakni dengan melakukan pembaharuan dan perubahan 

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, penatalaksanaan, 

dan Sumber Daya Manusia aparatur”. 

“ Sub bagian umum dan kepegawaian tersebut telah 

melakukan upaya pembaruan terkait dengan pembaruan kualitas 

Sumber Daya Manusia yakni para petugas kebersihan sampah di 

kawasan Pedestrian Malioboro apabila terdapat laporan tentang 

kurang terealisasinya program pengurangan serta pengangkutan 

sampah”. 

 “ Sehubungan dengan proses perekrutan petugas 

kebersihan sampah di Kawasan Pedestrian Malioboro kami 

menyerahkan sepenuhnya kepada UPT Malioboro dan 

berdasarkan laporan operasional UPT Malioboro, terdapat 

kurang lebih 11 petugas kebersihan yang telah lolos seleksi 

wawancara dimana mereka memiliki kategori yang ditetapkan oleh 

pemerintah seperti pendidikan minimal SD, memiliki SKCK, 

mempunyai SIM B bagi petugas pengangkutan dan juga diketahui 

telah memiliki komitmen penuh dalam kegiatan pembersihan 

sampah di Kawasan Pedestrian Malioboro”. 



60 

 

“ Namun pengadaan rekrutmen, seleksi dan penempatan 

tersebut, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

hanya menyerahkan syarat administratif saja kepada UPT dan 

tidak memberikan persyaratan keahlian atau kualitas sumber daya 

manusia para petugas”. (30 Juli 2018, Pukul 09.00 WIB) 

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum melaksanakan tata kelola 

Sumber Daya Manusia pada petugas kebersihan sampah oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada pengadaan rekrutmen, seleksi 

dan penempatan. 

Hal ini dapat dapat diperinci dengan adanya pelaporan dari Sub bagian 

umum dan kepegawaian yang menyatakan bahwa program pengurangan 

serta pengangkutan sampah belum terealisasi secara maksimal karena 

hanya diserah tugaskan pada UPT Malioboro dan berdasarkan laporan 

operasional UPT Malioboro, terdapat kurang lebih 11 petugas kebersihan 

yang telah lolos seleksi wawancara dimana mereka memiliki kategori yang 

ditetapkan oleh pemerintah seperti pendidikan minimal SD, memiliki 

SKCK, mempunyai SIM B bagi petugas pengangkutan dan juga diketahui 

telah memiliki komitmen penuh dalam kegiatan pembersihan sampah di 

Kawasan Pedestrian Malioboro namun tanpa adanya pengadaan 

rekrutmen, seleksi dan penempatan tersebut dan hanya menyerahkan 

syarat administratif kepada UPT. 
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2. Tahap Pengadaan Rekrutmen, Seleksi Dan Penempatan Berdasarkan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Yogyakarta Tahun 2017 

Tata kelola Sumber Daya Manusia pada petugas kebersihan sampah 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahap pengadaan 

rekrutmen, seleksi dan penempatan terpapar pada Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang 

dicanangkan dari tahun 2017 hingga 2022 di mana pengadaan rekrutmen, 

seleksi dan penempatan petugas kebersihan di kawasan Pedestrian 

Malioboro merupakan tugas dari sub bagian umum dan kepegawaian. 

Tugas dari sub bagian umum dan kepegawaian di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta terkait dengan pengadaan rekrutmen, seleksi dan 

penempatan petugas kebersihan di kawasan Pedestrian Malioboro adalah 

dengan melakukan penilaian mandiri pada pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB) serta Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 

(SMM). 

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang diselenggarakan oleh sub bagian 

umum dan kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 

aspek-aspek kelembagaan, penatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia 

aparatur. 
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Hal ini berarti bahwa sub bagian umum dan kepegawaian di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara tidak langsung seharusnya 

memiliki tugas dan fungsi jabatan dalam pengadaan rekrutmen, seleksi dan 

penempatan petugas kebersihan di kawasan Pedestrian Malioboro di mana 

sub bagian umum dan kepegawaian tersebut seharusnya juga melakukan 

upaya pembaruan terkait dengan pembaruan kualitas Sumber Daya 

Manusia yakni para petugas kebersihan sampah di kawasan Pedestrian 

Malioboro apabila terdapat laporan tentang kurang terealisasinya program 

pengurangan serta pengangkutan sampah. 

Sub bagian umum dan kepegawaian tersebut diketahui juga belum 

melakukan upaya pembaruan terkait dengan perubahan dasar sistem 

pengelolaan sampah oleh para petugas kebersihan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro apabila juga terdapat laporan tentang kurang 

terealisasinya program pengurangan serta pengangkutan sampah. 

Sedangkan pada pelaksanaan pengembangan sistem manajemen mutu, 

sub bagian umum dan kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta secara tidak langsung seharusnya melaksanakan beberapa  

prosedur dalam bentuk dokumentasi serta praktek-praktek standar untuk 

melaksanakan sistem manajemen agar terdapat kesesuaian antara kualitas 

jasa terhadap kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 

Hal ini berarti bahwa sub bagian umum dan kepegawaian di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta seharusnya melaksanakan beberapa 

prosedur dalam bentuk dokumentasi serta praktek-praktek standar untuk 
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melaksanakan sistem manajemen agar terdapat kesesuaian antara kualitas 

jasa yakni para petugas kebersihan di kawasan Pedestrian Malioboro 

terhadap salah satu kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

yakni berkurangnya sampah di kawasan Pedestrian Malioboro. 

Sub bagian umum dan kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta diketahui belum melaksanakan beberapa prosedur dalam 

bentuk dokumentasi yakni melakukan kesesuaian antara kualitas jasa 

yakni para petugas kebersihan di kawasan Pedestrian Malioboro terhadap 

salah satu kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yakni 

berkurangnya sampah di kawasan Pedestrian Malioboro melalui 

pengadaan rekrutmen, seleksi dan penempatan petugas kebersihan di 

kawasan Pedestrian Malioboro. 

Tata kelola Sumber Daya Manusia pada petugas kebersihan sampah 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta  pada tahap pengadaan 

rekrutmen, seleksi dan penempatan para petugas kebersihan di kawasan 

Pedestrian Malioboro merupakan tugas dari sub bagian umum dan 

kepegawaian sebagai bentuk pelaksanaan dari penilaian mandiri pada 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) serta Pengembangan Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) belum terselenggara dengan baik. 

Hal ini tercermin dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

yang tidak merinci anggaran khusus dalam upaya pengadaan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (PMPRB) serta Pengembangan Sistem Manajemen 

Mutu (SMM) pada laporan akuntabilitas keuangan dan diperinci dalam 
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realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 terkait 

dengan pengadaan rekrutmen, seleksi dan penempatan para petugas 

kebersihan dalam program pengelolaan sampah untuk mencapai visi dan 

misinya. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum  

melaksanakan tata kelola Sumber Daya Manusia pada petugas kebersihan 

sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta  dengan 

pengadaan rekrutmen, seleksi dan penempatan. 

 

3. Tahap Pengadaan Rekrutmen, Seleksi Dan Penempatan Berdasarkan 

Standard Operating Procedure (SOP). 

Sedangkan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017, perekrutan, seleksi 

dan penempatan karyawan atau petugas kebersihan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro tidak terperinci secara detail dan Kepala Sub Bagian 

pengelola sampah secara langsung merekomendasikan pengadaan 

penyedia jasa pada koordinator lapangan untuk mengadakan kontrak 

kerjasama terkait dengan penempatan pekerjaan pembersihan sampah oleh 

petugas kebersihan tersebut. Hal ini terperinci dalam tabel Standard 

Operating Procedure (SOP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota 

Yogyakarta 2017 berikut ini: 
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Tabel 3. 4 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pembersihan Sampah 

Kawasan Pedestrian Malioboro 2017 

Penyedia Jasa Kepala Sub Bidang 

  

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 

 

Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 di atas, Kepala Sub Bidang pengelolaan 

sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki tugas pokok 

dalam menentukan penggal jalan yang akan dilakukan program pembersihan 

sampah salah satunya adalah kawasan pedestrian Malioboro (1). Program 

pembersihan sampah di kawasan pedestrian Malioboro tersebut diserahkan 

pada pengadaan penyedia jasa yang dilaksanakan oleh UPT Malioboro 

meliputi jasa petugas kebersihan sampah terutama dalam kegiatan 

pengumpulan dan pengangkutan sampah (2). Setelah berkoordinasi dengan 

1. Menentukan 

penggal jalan 

2. Pengadaan 

penyedia jasa 

Mulai 

yang mengerjakan 

3. Perjanjian 

kontrak kerjasama 

4. Perintah mulai 

kerjasama 
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UPT Malioboro, Kepala Bidang Sub pengelolaan sampah Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta segera melakukan kontrak kerjasama secara tertulis 

berlandaskan hukum administratif untuk memenuhi unsur legalitas (3) yang 

selanjutnya UPT memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi dari kontrak 

kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam rangka 

melakukan pembersihan sampah di kawasan pedestrian Malioboro melalui 

upaya pengumpulan sampah dan dilanjutkan pada upaya pengangkutan 

sampah (4). Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diketahui 

belum menyampaikan inisiasi tentang pemisahan jenis sampah pada UPT 

yang harus dilakukan oleh petugas kebersihan pada saat mengumpulkan 

sampah dan tidak ada proses perekrutan serta seleksi terlebih dahulu sebelum 

akhirnya dilakukan penempatan kerja 

Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan sampah oleh petugas kebersihan di kawasan Pedestrian 

Malioboro yakni pada kegiatan pengumpulan serta pengangkutan sampah 

belum memenuhi tata kelola Sumber Daya Manusia di mana pada pengelolaan 

kegiatan harus diselenggarakan proses perekrutan serta seleksi terlebih dahulu 

sebelum akhirnya dilakukan penempatan kerja. Hal ini berdampak pada 

kualitas pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro yang kurang 

berjalan dengan baik di mana para petugas kebersihan sampah hanya 

melakukan pengumpulan serta pengangkutan sampah sebagaimana yang 
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mereka ketahui serta tidak menjalankan prosedur pengelolaan sampah yang 

benar. 

 

4. Tahap Pengadaan Rekrutmen, Seleksi Dan Penempatan Berdasarkan Unit 

Pelaksana Teknis Pengelolaan (UPT) bidang pengeloaan persampahan di 

kawasan Pedestrian Malioboro tahun 2017 

Peneliti dalam menganalisis pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian 

Malioboro terkait dengan tata kelola Sumber Daya Manusia pada petugas 

kebersihan sampah dalam pengadaan rekrutmen, seleksi dan penempatan juga 

mendasarkan pada data evaluasi pengelolaan sampah oleh Unit Pelaksana 

Teknis Pengelolaan (UPT) bidang pengeloaan persampahan di kawasan 

Pedestrian Malioboro tahun 2017 yang terperinci dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3. 5 Kegiatan Pengeloaan Sampah UPT Malioboro 2017 

 

Satuan 
Formula Data Awal Target 2017 

Unit 

Jumlah sarana prasarana dengan 

teknologi modern yang dimiliki 

dinas 

0 1 

Unit 

Jumlah sarana prasarana Depo/ 

TPS yang direnovasi dalam satu 

tahun 

42 7 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 

Berdasarkan tabel tersebut, UPT pada bidang pengelolaan 

persampahan di kawasan Pedestrian Malioboro hanya menyelenggarakan 

prasarana dalam menangani sampah sehingga UPT belum sepenuhnya 
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menjalankan program kerja yakni melakukan pembinaan dalam 

pengelolaan persampahan pada petugas kebersihan sampah melalui upaya 

rekrutmen, seleksi dan penempatan pekerja kebersihan sampah. 

Hal ini berarti bahwa UPT di kawasan Pedestrian Malioboro belum 

mampu mewujudkan sistem tata kelola Sumber Daya Manusia 

pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro terkait dengan tata 

kelola Sumber Daya Manusia pada petugas kebersihan sampah dalam 

pengadaan rekrutmen, seleksi dan penempatan. 

Berdasarkan pernyataan wawancara Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Standard Operating 

Procedure (SOP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017, 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017 Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta, dan data kegiatan UPT dapat disimpulkan bahwa 

tata kelola Sumber Daya Manusia pengelolaan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro terkait dengan tata kelola Sumber Daya Manusia 

pada petugas kebersihan sampah dalam pengadaan rekrutmen, seleksi dan 

penempatan belum terlaksana dengan baik. 
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C. Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pada Karyawan Di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Di Tahap Pelatihan dan 

Pengembangan 

1. Tahap Pelatihan dan Pengembangan Berdasarkan Wawancara Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

Pelatihan dan pengembangan para karyawan di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta sebagai pengelolaan Sumber Daya Manusia 

mendasarkan pada wawancara dengan Pak Haryoko sebagaimana 

terperinci di bawah ini: 

 

“ Kami dalam mengadakan pelatihan dan pengembangan 

para karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada 

pengelolaan  sampah di kawasan Pedestrian Malioboro menyasar 

pada tiga program utama yaitu program pengelolaan sampah 

meliputi teknik pengurangan sampah, teknik penanganan sampah 

dan pemungutan retribusi kebersihan”. 

“ Program pengelolaan sampah tersebut dimaksudkan 

untuk mendukung kinerja para karyawan dalam program 

pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro di mana 

pada teknik pengurangan sampah, kami memberikan arahan atau 

edukasi terkait dengan bagaimana pengurangan sampah yang 

sesuai standar berlaku di mana pengurangan sampah dilakukan 

melalui keterlibatan masyarakat yakni dengan memberikan 

pemahaman tentang dampak buruk dari sampah yang menumpuk 

pada masyarakat”. 

“ Sedangkan pada teknik penanganan sampah, kami 

memberikan pemahaman pada karyawan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Yogyakarta tentang cara pengumpulan, pengangkutan hingga 

daur ulang sampah yang benar dari tempat pembuangan sampah 

sementara hingga ke tempat pembuangan akhir. Dalam 

penanganan sampah lebih banyak praktek di lapangan sehingga 

akan tercipta keseimbangan lingkungan di kawasan Pedestrian 

Malioboro”. 

“ Pada pemungutan retribusi kebersihan, kami 

mengembangkan kinerja para karyawan kami untuk membuat 

peraturan terapan pajak harian yang dikenakan pada tiap 
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Pedagang Kaki Lima di semua kawasan Pedestrian Malioboro di 

mana besarnya pajak kami tentukan dengan seberapa besar luas 

usahanya dan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya kami juga 

menetapkan pajak retribusi kebersihan di kawasan Pedestrian 

pada tiap pengusaha ritel, waralaba dan sejenisnya dari tingkat 

kecil hingga paling besar”.(30 Juli 2018, Pukul 09.00 WIB ). 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan tata kelola Sumber 

Daya Manusia dengan baik pada aspek pelatihan dan pengembangan para 

karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam teknik mengelola 

sampah di kawasan Pedestrian Malioboro yang meliputi pengurangan sampah, 

penanganan sampah serta pemungutan retribusi kebersihan. 

Pada aspek pelatihan dan pengembangan para karyawan, Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyasar pada tiga program utama yaitu 

program pengelolaan sampah meliputi teknik pengurangan sampah, teknik 

penanganan sampah dan pemungutan retribusi kebersihan. Sedangkan pada 

program pengelolaan sampah dilakukan untuk mendukung kinerja para 

karyawan dalam program pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian 

Malioboro di mana pada teknik pengurangan sampah, para karyawan 

diberikan arahan atau edukasi terkait dengan bagaimana pengurangan sampah 

yang sesuai standar berlaku. 

Pada teknik penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta juga telah memberikan pelatihan tentang cara pengumpulan, 

pengangkutan hingga daur ulang sampah yang benar dari tempat pembuangan 

sampah sementara hingga ke tempat pembuangan akhir.  
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Pada pemungutan retribusi kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta telah mengembangkan kinerja para karyawan dengan membuat 

peraturan terapan pajak harian yang dikenakan pada tiap Pedagang Kaki Lima 

di semua kawasan Pedestrian Malioboro sebagai pajak retribusi kebersihan di 

kawasan Pedestrian pada tiap pengusaha ritel, waralaba dan sejenisnya dari 

tingkat kecil hingga paling besar. 

 

2. Tahap Pelatihan dan Pengembangan Berdasarkan (LAKIP) Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017 

Pelatihan dan pengembangan para karyawan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah di kawasan Pedestrian Malioboro 

juga terpapar pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 di mana aspek pelatihan dan 

pengembangan karir para karyawan direalisasikan dengan tiga program utama 

yaitu program pengelolaan sampah meliputi teknik pengurangan sampah, 

teknik penanganan sampah dan pemungutan retribusi kebersihan. 

Program pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah, penanganan 

sampah dan pemungutan retribusi kebersihan yang diselenggarakan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tersebut dimaksudkan untuk 

mendukung kinerja para karyawan dalam teknik pengelolaan sampah di 

kawasan Pedestrian Malioboro yang mana hal tersebut tercantum dalam 

laporan akuntabilitas keuangan dan diperinci dalam realisasi Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 berikut ini: 



72 

 

 

Tabel 3. 6 Program Pengelolaan Persampahan 

No Uraian 
Anggaran 

(Rp.) 
Realisasi (Rp.) % 2017 

1 
Pengurangan 

sampah 
1.255.625.000 1.188.911.900 98,55% 

2 
Penangangan 

sampah 
16.384.763.070 15.272.480.863 93,21% 

3 
Pemungutan 

retribusi kebersihan 
1.316.595.700 1.269.554.950 96,43% 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 

 

Tabel Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut merinci 

realisasi belanja langsung untuk program pengurangan sampah bagi para 

pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di bawah bidang 

pengelolaan persampahan adalah sebesar Rp. 1.188.911.000 di mana 

anggaran tersebut juga digunakan untuk keperluan teknik pengurangan 

sampah di kawasan Pedestrian Malioboro. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut juga merinci 

realisasi belanja langsung untuk program penanganan sampah bagi para 

pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di bawah bidang 

pengelolaan persampahan adalah sebesar Rp. 15.272.480.863 di mana 

anggaran tersebut juga digunakan untuk keperluan teknik penanganan 

sampah di kawasan Pedestrian Malioboro. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut juga merinci 

realisasi belanja langsung untuk program pemungutan retribusi kebersihan 

sampah bagi para pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di 

bawah bidang pengelolaan persampahan adalah sebesar Rp. 1.269.554.950 
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di mana anggaran tersebut juga digunakan untuk keperluan teknik 

pemungutan retribusi kebersihan sampah di kawasan Pedestrian 

Malioboro. 

Berdasarkan APBD Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta 

tahun 2017 yang terdapat di Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta telah melaksanakan tata kelola Sumber Daya Manusia dengan 

baik pada aspek pelatihan dan pengembangan para karyawan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam teknik mengelola sampah di 

kawasan Pedestrian Malioboro. 

 

3. Tahap Pelatihan dan Pengembangan Berdasarkan Standard Operating 

Procedure (SOP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017 

Sedangkan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017, pelatihan secara 

bertahap serta pengembangan tentang pengelolaan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro diterapkan dengan penyelenggaraan sosialisasi serta 

pelatihan pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Recycle, Reuse). 

Pelatihan dan pengembangan pengelolaan sampah dilaksanakan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap posisi jabatan dimana Kepala 

Dinas bertanggungjawab dalam perencanaan, monitoring dan 

pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pedestrian 
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Malioboro sesuai dengan standar nasional pengelolaan sampah dan 

mematuhi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012. 

Sedangkan sekertariat diberikan pelatihan serta pengembangan 

pengelolaan sampah dalam bentuk pelaporan kegiatan setiap bidang 

pengelolaan sampah yang terdiri dari seksi pengurangan serta penanganan 

sampah. Selanjutnya koordinator bidang pengelolaan sampah diberikan 

pelatihan serta pengembangan wawasan dan teknik pengelolaan sampah 

yang bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Malioboro. 

Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan dan pengembangan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta telah terselenggara dengan baik yakni 

mengoptimalkan setiap posisi atau jabatan masing-masing di mana 

pelaksanaan dari pelatihan tersebut diikuti secara bertahap oleh seluruh 

karyawan hingga memenuhi harapan dalam bentuk kerja nyata. 

 

4. Tahap Pelatihan dan Pengembangan Berdasarkan Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan (UPT) bidang pengeloaan persampahan di kawasan 

Pedestrian Malioboro Tahun 2017 

Peneliti dalam menganalisis pengelolaan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro terkait dengan tata kelola Sumber Daya Manusia 

pada karyawan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam tahap 

pelatihan dan pengembangan juga mendasarkan pada data evaluasi 
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pengelolaan sampah oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan (UPT) 

bidang pengeloaan persampahan di kawasan Pedestrian Malioboro tahun 

2017 yang terperinci dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 3. 1 Sumber Daya Manusia Pengeloaan Sampah UPT 

Malioboro 2017 

 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 

 

Berdasarkan diagram di atas, UPT pada bidang pengeloaan 

persampahan di kawasan Pedestrian Malioboro tata kelola Sumber Daya 

Manusia pada karyawan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

dalam tahap pelatihan dan pengembangan diketahui memiliki jumlah 

Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

sebesar 193 orang, tenaga bantuan sebesar 18 orang dan tenaga teknis 

sebesar 201 orang di mana diantaranya diperbantukan di kawasan 

Pedestrian Malioboro. 

Hal ini berarti bahwa UPT pada bidang pengeloaan persampahan 

di kawasan Pedestrian Malioboro telah mengoptimalkan jumlah posisi atau 

47% 

4% 

49% 

SDM 

PNS

Tenaga Bantuan

Tenaga Teknis
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jabatan masing-masing di mana pelaksanaan dari pelatihan pengelolaan 

sampah dimulai dari Pegawai Negeri Sipil namun belum memenuhi 

harapan dalam bentuk kerja nyata yakni pelaksanaan program 

pengurangan serta pengangkutan sampah yang tidak sesuai target. 

Peneliti dalam menganalisis pengelolaan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro terkait dengan tata kelola Sumber Daya Manusia 

pada karyawan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam tahap 

pelatihan dan pengembangan juga mendasarkan pada data evaluasi 

pengelolaan sampah oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan (UPT) 

bidang pengelolaan persampahan di kawasan Pedestrian Malioboro tahun 

2017 yang terperinci dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3. 7 Seksi Pengelolaan Sampah UPT Malioboro 2017 

SDM Jumlah 

Pembersihan jalan sektor Malioboro 11 orang 

Pengangkutan sektor Malioboro 11 orang 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 

 

Berdasarkan data di atas, UPT pada bidang pengeloaan 

persampahan di kawasan Pedestrian Malioboro tata kelola Sumber Daya 

Manusia pada karyawan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

dalam tahap pelatihan dan pengembangan diketahui memiliki jumlah seksi 

pembersihan jalan sektor Malioboro sebesar 11 orang dan seksi 

pengangkutan sektor Malioboro sebesar 11 orang semua seksi ini 
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bertanggung jawab pada pengkoordinasian di bidang pengelolaan 

persampahan di kawasan Pedestrian Malioboro. 

Namun pada upaya pembinaan para petugas kebersihan sampah di 

kawasan Pedestrian Malioboro tata kelola Sumber Daya Manusia belum 

terdapat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

sehingga pelaksanaan program pengurangan serta pengangkutan sampah 

belum sesuai target. 

Berdasarkan pernyataan wawancara Kepala Bidang Pengelolaan 

Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Standard 

Operating Procedure (SOP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

2017, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017 Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa tata kelola 

Sumber Daya Manusia telah dilakukan dengan baik pada aspek pelatihan 

dan pengembangan para karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta dalam teknik mengelola sampah di kawasan Pedestrian 

Malioboro yang meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah serta 

pemungutan retribusi kebersihan. Namun berdasarkan data kegiatan UPT, 

teknik mengelola sampah di kawasan Pedestrian Malioboro yang meliputi 

pengurangan sampah, penanganan sampah belum terdapat koordinasi rinci 

terkait pemilahan jenis sampah. 
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D. Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pada Karyawan Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta Pada Tahap Pemeliharaan (maintenance) 

1. Tahap Pemeliharaan (maintenance) Berdasarkan Wawancara Karyawan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

Tata kelola Sumber Daya Manusia pada karyawan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk tahap pemeliharaan adalah 

meliputi penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana serta peluang 

pengembangan karir bagi karyawan yang berpotensi. 

Berikut adalah wawancara dengan Pak Udi Santoso dan Pak 

Haryoko terkait dengan penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana 

serta peluang pengembangan karir bagi karyawan yang berpotensi 

sebagaimana yang terkutip di bawah ini: 

 

“ Peningkatan sarana dan prasarana yang kami 

selenggarakan adalah untuk mendukung kinerja para karyawan 

dalam pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro di 

mana kami menyediakan perangkat pendukung fisik berupa 

perangkat perkantoran seperti komputer meja, jaringan internet, 

AC, alat tulis kantor, serta pemeliharaan rutin atau secara berkala 

pada ruang kerja. Sedangkan untuk serta perangkat lapangan, 

kami memfasilitasi kendaraan dinas dalam rangka kegiatan 

pengawasan serta pengevaluasian kegiatan pengurangan dan 

penanganan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro”. 

“ Selanjutnya dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber 

Daya Aparatur, kami meningkatkan prestasi atau kinerja para 

karyawan dalam pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian 

Malioboro yakni dengan memberikan bimbingan teknis  tentang 

teknik pengelolaan sampah meliputi teknik pengumpulan, 

pengangkutan hingga daur ulang di mana pengarahan tersebut 

diikuti oleh seluruh karyawan di bidang pengelolaan 

persampahan, seksi pengurangan sampah dan seksi penanganan 

sampah”. ( 30 Juli 2018, Pukul 09.00 WIB). 
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Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan tata kelola 

Sumber Daya Manusia dengan baik pada aspek penyediaan fasilitas 

berupa sarana dan prasarana serta pengembangan karir bagi karyawan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah di 

kawasan Pedestrian Malioboro. 

Sarana dan prasarana tersebut diselenggarakan untuk mendukung 

kinerja para karyawan dalam pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian 

Malioboro yakni dengan menyediakan perangkat pendukung fisik berupa 

perangkat perkantoran serta pemeliharaan rutin atau secara berkala pada 

ruang kerja. Sedangkan untuk serta perangkat lapangan, Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta juga memfasilitasi kendaraan dinas dalam rangka 

kegiatan pengawasan serta pengevaluasian kegiatan pengurangan dan 

penanganan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro”. 

Sedangkan pada upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Aparatur, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga meningkatkan 

prestasi atau kinerja para karyawan dalam pengelolaan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro yakni memberikan bimbingan teknis tentang teknik 

pengelolaan sampah yang diikuti oleh seluruh karyawan di bidang 

pengelolaan persampahan. 
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2. Tahap Pemeliharaan (maintenance) Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 

2017 

Penyediaan sarana dan prasarana serta peluang pengembangan 

karir bagi karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam 

mengelola sampah di kawasan Pedestrian Malioboro tersebut terpapar 

pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 yakni direalisasikannya dua program 

utama yaitu peningkatan sarana dan prasarana setiap aparatur serta 

peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

Peningkatan sarana dan prasarana yang diselenggarakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tersebut dimaksudkan untuk 

mendukung kinerja para karyawan dalam pengelolaan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro yakni dengan menyediakan perangkat pendukung 

fisik berupa perangkat perkantoran serta perangkat lapangan yang mana 

hal tersebut tercantum dalam laporan akuntabilitas keuangan dan diperinci 

dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut merinci 

realisasi belanja langsung untuk program peningkatan sarana dan 

prasarana para pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di 

mana terdapat dua unsur utama yakni pemeliharaan rutin atau secara 

berkala pada gedung atau bangunan kantor dan penyediaan serta 

pemeliharaan rutin atau secara berkala pada kendaraan dinas. Dua unsur 
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ini adalah merupakan salah satu yang terkait dengan pengelolaan sampah 

di kawasan Pedestrian Malioboro yakni pemeliharaan pada bangunan 

ruang bidang pengelolaan sampah di mana ruang tersebut ditempati oleh 

kepala bidang pengelolaan sampah beserta seksi pengurangan dan 

penanganan sampah serta pemeliharaan kendaraan dinas untuk keperluan 

operasional para karyawan dalam rangka kegiatan pengawasan serta 

pengevaluasian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk program 

peningkatan sarana dan prasarana para pegawai adalah sebesar Rp. 

2.053.260.000 di mana anggaran tersebut juga digunakan untuk keperluan 

pemeliharaan pada bangunan ruang bidang pengelolaan sampah serta 

pemeliharaan kendaraan dinas untuk keperluan operasional para karyawan 

dalam rangka kegiatan pengawasan serta pengevaluasian kegiatan 

pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro. Berikut sarana dan 

prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017: 
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Tabel 3. 8 Sarana Prasana DLH Kota Yogyakarta 2017 

Sarana Prasarana Jumlah 

Bangunan kantor dinas 1 unit 

Bangunan kantor sektor kebersihan 8 

Bangunan laboratorium lingkungan 1 

Bangunan rumah dinas 1 

Bangunan TPST 3R 1 

Peralatan computer: PC, laptop, printer, dll 145 

Perlengkapan kantor & mebelair 716 

Dump truck 2 

Sky truck/ pruning 1 

Truk tangki penyiraman 9 

Motor roda tiga 6 

Gergaji mesin 9 

Mesin pemotong rumput 8 

Mesin pompa air 10 

Mobil/ pick up 2 

Kendaraan roda 2 2 

Kendaraan roda 3 5 

GPS 2 

Borehole Camera 1 

Sumur pantau+AWLR 3 

Chainsaw 7 

Vacum, pompa, sedot limbah laundry 1 

Water meter 109 

Mobil laboratorium 1 

Mobil pemantauan 1 

Peralatan pengujian kualitas air pada laboratorium 

lingkungan 
 

Peralatan pengujian kualitas udara pada laboratorium 

lingkungan 
 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 

 

Sedangkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang 

diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi atau Sumber Daya Manusia 
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para karyawan dalam pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian 

Malioboro yakni dengan diberikannya bimbingan teknis dan diklat 

peningkatan kapasitas aparatur yang mana hal tersebut juga tercantum 

dalam laporan akuntabilitas keuangan dan diperinci dalam realisasi 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut merinci 

realisasi belanja langsung untuk program peningkatan kapasitas Sumber 

Daya Aparatur yakni bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas 

aparatur terkait dengan teknik pengurangan sampah serta pengangkutan 

sampah hingga proses daur ulang yang didukung dengan pemahaman 

tentang isi diklat pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk program 

peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yakni berupa bimbingan 

teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur adalah sebesar Rp. 

14.000.000 di mana anggaran tersebut juga digunakan untuk keperluan 

kegiatan pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah 

melaksanakan tata kelola Sumber Daya Manusia dengan baik pada aspek 

penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana serta peluang 

pengembangan karir karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

dalam mengelola sampah di kawasan Pedestrian Malioboro.  
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3. Tahap Pemeliharaan (maintenance) Berdasarkan Standard Operating 

Procedure (SOP) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 

2017 

Sedangkan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017, penyediaan 

fasilitas pemeliharaan kondisi fisik dan mental karyawan serta peluang 

mengembangkan karir bagi karyawan yang berpotensi dalam mengelola 

sampah di kawasan Pedestrian Malioboro adalah dengan menyediakan 

fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi karyawan Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan atau 

mengembangkan karir pada pengelolaan sampah di kawasan pedestrian 

Malioboro berupa keperluandan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, 

ruang rapat atau pertemuan, kendaraan dinas, telepon serta sarana dan 

prasarana kantor. 

Fasilitas yang berupa sarana dan prasarana juga meliputi inventaris 

gedung serta kantor dan pendistribusian kebutuhan dalam pengelolaan 

sumber daya manusia. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga 

memberikan insentif serta kesempatan dalam mengembangkan karir bagi 

karyawan dalam rangka mencapai target atau sasaran kerja yakni target 

dalam pengurangan serta penanganan sampah di kawasan pedestrian 

Malioboro. 

Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa 
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penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana karyawan serta peluang 

mengembangkan karir bagi karyawan yang berpotensi dalam mengelola 

sampah di kawasan Pedestrian Malioboro telah diselenggarakan dengan 

baik. 

 

4. Tahap Pemeliharaan (maintenance) Berdasarkan Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan (UPT) bidang pengeloaan persampahan di kawasan 

Pedestrian Malioboro Tahun 2017 

Peneliti dalam menganalisis pengelolaan sampah di kawasan 

Pedestrian Malioboro terkait dengan tata kelola Sumber Daya Manusia 

pada karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berupa sarana 

dan prasarana bagi karyawan yang berpotensi mendasarkan pada data 

evaluasi pengelolaan sampah oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan 

(UPT) bidang pengeloaan persampahan di kawasan Pedestrian Malioboro 

tahun 2017 yang terperinci dalam tabel di berikut ini: 
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Tabel 3. 9 Sarana Pengelolaan Sampah UPT Malioboro 2017 

Kendaraan Pengangkutan Malioboro 

Dump truk sampah 28 

Armroll truk sampah 6 

Compactor truk sampah 3 

Road sweeper 2 

Mobil pick up 3 

Motor roda 3 18 

Gerobak sampah 40 

 

Jenis TPS Jumlah 

TPS 142 

Landasan container 13 

Depo sampah 11 

Bak kontainer 23 

 

Jenis Bangunan Jumlah 

TPS 3R 2 

Bank Sampah Induk 1 

Kantor Induk 8 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 

 

Berdasarkan di atas di atas, UPT pada bidang pengeloaan 

persampahan di kawasan Pedestrian Malioboro tata kelola Sumber Daya 

Manusia pada karyawan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

dalam penyediaan fasilitas berupa sarana adalah berupa sarana gedung 

yang meliputi Tempat Pembuangan Sampah sebanyak 142 lokasi, 

landasan kontainer sebanyak 13 buah, depo sampah sebesar 11 lokasi, bak 
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kontainer sebesar 23 buah, Tempat Pembuangan Sampah 3R sebanyak 2 

buah, bak sampah induk sebesar 1 lokasi dan kantor sekretariat sebanyak 8 

lokasi. 

Beberapa sarana tersebut merupakan upaya dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta yang diantaranya digunakan dalam melaksanakan 

pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro terutama pada 

program pengurangan dan pengangkutan sampah agar mempermudah 

pihak UPT dalam mengelola sampah. 

Berdasarkan pernyataan wawancara Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Yogyakarta, Standard Operating Procedure (SOP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

dapat disimpulkan bahwa tata kelola Sumber Daya Manusia telah 

dilakukan dengan baik pada aspek penyediaan sarana dan prasarana bagi 

karyawan yang berpotensi. 


