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ABSTRAK 

 

Strategi pengelolaan lingkungan hidup haruslah diterapkan dengan baik agar 

perubahan lingkungan hidup dapat di tahan selama mungkin dan tentunya hal ini harus 

dilakukan dengan disiplin yang tinggi juga. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran 

dan juga disiplin, maka bukan tidak mungkin lingkungan akan pulih secara perlahan-

lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi program 

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam mewujudkan 

kesehatan lingkungan di Kota Tanjungpinang.  

 

Informan dalam penelitian ini orang yang dijadikan informan mengetahui 

permasalahan yang berhubungan dengan Strategi Program Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kota Tanjungpinang Informan dalam penelitian 

ini berjumlah 4 orang dengan 1 orang sebagai Informan Kunci atau (Key Informan). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis secara 

deskriptif kualitatif, yang dimana pada data kualitatif ini berupa kumpulan berwujud 

kata-kata dan bukan rangkaian kata-kata serta tidak dapat disusun dalam kategori atau 

struktur klasifikasi. Kegiatan analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: Reduksi 

data, Penyajian data dan Menarik Kesimpulan. 

 

 (1) Pengelolaan Lingkungan Secara Rutin dilihat dari pengelolaan lingkungan 

yang kurang maksimal Karena kurangnya peran serta masyarakat. (2) Perencanaan 

lingkungan lebih awal dilihat dari cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang 

permasalahan lingkungan, agar mereka cepat mengajukan program lingkungan hidup. 

(3) Pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan dampak yang akan terjadi dapat 

dilihat dari pengelolaan limbah untuk memperkecil dampak pada lingkungan, 

mengelola sampah menjadi kompos hampir tidak ada dampak negative pada 

pengelolaan limbah tersebut. (4) Pengelolaan lingkungan untuk perbaikan dapat dilihat 



 

 

dari pengelolaan sampah atau limbah menjadi kompos, agar tidak terjadi pencemaran 

udara akibat sampah yang tidak diolah dan tidak menyebarkan penyakit ke lingkungan 

masyarakat.  

 

Kesimpulan dari Strategi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup dalam mewujudkan  Kesehatan Lingkungan Di Kota 

Tanjungpinang sudah berjalan dengan optimal.  Saran yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi pemerintah kota yakni Dinas Lingkungan Hidup dalam 

mewujudkan strategi program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup dalam mewujudkan kesehatan lingkungan di Kota Tanjungpinang yaitu dengan 

mempertahankan strategi program pengelolaan lingkungan yang ada dan terus 

berinovasi agar selanjutnya dapat lebih baik dalam pengelolaan lingkungan. 

 

Kata Kunci : Program, Strategi, Pencemaran, Lingkungan Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Environmental management strategies must be applied properly so that changes 

to the environment can be on hold as long as possible and this must be done with a 

high discipline, too. If done with full awareness and also the discipline, then it is not 

impossible environment will recover slowly. The purpose of this research is to know 

the strategy of pollution control programs and the destruction of the environment in 

realizing environmental health in the town of Tanjungpinang. 

Informants in this study are determined the person who made the informant 

knows the problems associated with Pollution Control Program Strategies and 

Environmental Destruction in the town of Tanjungpinang Informants in this study 

amounted to 4 people with 1 person as Key Informants. Data analysis techniques used 

in this research is descriptive in qualitative analysis techniques, which where in the 

qualitative data is a collection of disembodied words and not a series of words and can 

be arranged in categories or classification structure. This analysis is activities consist 

of three strands of activities, namely: the reduction of the data, the presentation of the 

data and draw conclusions. 

(1) environmental management are regularly seen from the management of the 

environment is insufficient due to lack of participation in society. (2) the planning 

environment early views of the way of disseminating to the public about environmental 

problems, so they quickly filed an environmental program. (3) management of the 

environment by observing the impact will happen can be seen from waste management 

to minimize impact on the environment, managing the waste into compost almost no 

negative impact on waste management. (4) environmental management for 

improvement can be seen from the waste management or waste into compost, so there 

happen air pollution due to waste is not processed and do not spread the disease to the 

neighborhood community. 

Conclusions from the strategy of Pollution control programs and the destruction 

of the environment in realizing environmental health in the town of Tanjungpinang has 

been running with optimal. The advice can be materials considerations for the 

Government Environmental Agency of cities in realizing the strategy of pollution 

control programs and the destruction of the environment in realizing environmental 

health in the town of Tanjungpinang namely program strategy by maintaining the 

existing environment and continue to innovate so that it can then better in 

environmental management. 

 

Keywords: Program, Strategy, Pollution, Environment 

 

 



 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lingkungan dan pembangunan 

kadang kala tidak seiring sejalan. 

Pembangunan selain membawa 

dampak positif, juga dapat 

menimbulkan dampak  negatif. Hal 

tersebut dapat terjadi apabila pelaku 

masyarakat tidak mentaati peraturan 

yang berlaku. Namun tidak bisa 

dipungkiri, lingkungan dan 

pembangunan kedua-duanya penting 

bagi kelangsungan hidup manusia. 

Untuk itu perlu adanya kesadaran 

bersama untuk menggeliatkan 

pembangunan dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 

2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

Tanjungpinang sebagai Ibukota 

Provinsi Kepulauan Riau yang berdiri 

sejak tahun 2001 memiliki visi 

“Tanjungpinang yang sejahtera, 

berakhlak mulia, dan berwawasan 

lingkungan dengan pemerintahan yang 

bersih, transparan, akuntabel serta 

melayani” bertekad untuk terus 

melanjutkan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan. 

Pembangunan  harus tetap dilanjutkan, 

akan tetapi lingkungan juga harus 

diperhatikan. Tanjungpinang memiliki 

potensi untuk berkembang pesat, salah 

satu bentuk pesatnya perkembangan 

Kota Tanjungpinang adalah pesatnya 

pertumbuhan jumlah penduduk hal ini 

dapat terlihat dari banyaknya 

pembangunan perumahan dan makin 

banyaknya jumlah kendaraan yang ada 

di Kota Tanjungpinang saat ini. 



 

 

Badan Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang sebagai instasi yang 

memiliki peran penting terhadap 

pengelolaan lingkungan hidup terus 

berupaya agar pelestarian lingkungan 

hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang 

dilakukan baik melalui pengawasan, 

penegakan hukum maupun pemantauan 

kualitas lingkungan serta pemulihan 

lingkungan. Lingkungan menurut 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

Poerwadarminta (Neolaka, 2008:25) 

adalah berasal dari kata lingkung yaitu 

sekeliling atau sekitar. Lingkungan 

adalah bulatan yang melingkupi atau 

melingkari, sekalian yang terlingkung 

disuatu daerah sekitarnya. Menurut 

ensiklopedia Umum (1977) lingkungan 

adalah alam sekitar termasuk orang-

orangnya dalam hidup pergaulan yang 

mempengaruhi manusia sebagai 

anggota masyarakat dalam kehidupan 

dan kebudayaannya. 

Dalam Ensiklopedia Indonesia 

(1983) lingkungan adalah segala 

sesuatu yang ada diluar suatu 

organisme meliputi: 

1. Lingkungan mati (abiotik) yaitu 

lingkungan diluar suatu 

organisme yang terdiri atas 

benda atau faktor alam yang 

tidak hidup, seperti bahan 

kimia, suhu, cahaya, gravitasi, 

atmosfir dan lainnya. 

2. Lingkungan hidup (biotik) yaitu 

lingkungan diluar suatu 

organisme yang terdiri atas 

organisme hidup seperti 

tumbuhan, hewan dan manusia. 

Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 

tahun 1982 Tentang ketentuan-



 

 

ketentuan pokok Pengelolaan 

lingkungan hidup dan Undang-

Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 1997 Tentang 

Pengolahan Lingkungan Hidup, 

dikatakan bahwa Lingkungan 

Hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya 

keadaan, dan mahluk hidup, 

termasuk manusia dan 

perilakunya, yang 

mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta 

mahluk hidup lainnya. 

Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan dan makhluk hidup 

termasuk manusia dan perilakunya 

yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain. Strategi pengelolaan 

lingkungan hidup haruslah diterapkan 

dengan baik agar perubahan 

lingkungan hidup dapat di tahan selama 

mungkin dan tentunya hal ini harus 

dilakukan dengan disiplin yang tinggi 

juga. Jika dilakukan dengan penuh 

kesadaran dan juga disiplin, maka 

bukan tidak mungkin lingkungan akan 

pulih secara perlahan-lahan. 

Salah satu bentuk upaya 

Pemerintah dalam penanggulangan 

pencemaran lingkungan tersebut 

tertuang dalam Undang-Undang 

Lingkungan Hidup Tahun 1982. Dalam 

pasal 7 Undang-Undang Lingkungan 



 

 

Hidup (UULH) tahun 1982 telah di 

tetapkan kewajiban pengusaha untuk 

memelihara kelestarian lingkungan 

hidup yang serasi dan seimbang 

sehingga terwujud pembangunan 

berkesinambungan. Kewajiban yang 

dimaksud dicantumkan dalam setiap 

izin yang dikeluarkan oleh instansi 

yang berwenang. 

Selain diatur dalam Undang-

Undang Lingkungan Hidup Tahun 

1982 mengenai penanggulangan 

pencemaran lingkungan hidup juga 

diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 tahun 1997 

Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Pada Undang-undang tersebut 

menjelaskan bahwa untuk mencegah 

terjadinya pencemaran terhadap 

lingkungan, tidak saja di monopoli oleh 

peraturan ataupun undang-undang yang 

ada, akan tetapi peran masyarakat juga 

dilibatkan. Keterlibatan masyarakat 

dalam mengatasi lingkungan sudah 

merupakan hak dan kewajiban bagi 

setiap  orang, hal ini karena 

berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-

Undang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UUPLH) Nomor 23 Tahun 

1997 menyatakan bahwa: “Setiap 

orang mempunyai hak yang sama atas 

lingkungan hidup yang baik dan 

sehat”. Kemudian lahir Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang merupakan 

penyempurnaan dari Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1997. 

Kerusakan lingkungan yang 

kini dirasakan selain dampak dari 

pembangunan dan masih banyaknya 

masyarakat yang membuang sampah 

rumah tangga sembarangan dampak 

dari membuang sampah sembarangan 



 

 

adalah pemandangan akan terlihat 

kotor dan jorok, munculnya berbagai 

organisme pembawa penyakit seperti 

tikus, lalat, nyamuk dan juga penyakit-

penyakit yang akan timbul akibat 

penumpukan sampah adalah penyakit 

pes, kaki gajah, dan malaria. Seperti 

sering kita lihat sampah-sampah yang 

berserakan itu berada di trotoar-trotoar 

jalan di depan kantor lurah 

Tanjungpinang timur dan di jalan 

ganet. 

Tidak hanya perusakan 

lingkungan yang menjadi masalah yang 

harus diselesaikan oleh badan 

lingkungan hidup kota Tanjungpinang 

tapi masih ada masalah yang lain yaitu 

pencemaran lingkungan, di kota 

Tanjungpinang pertumbuhan penduduk 

amatlah sangat pesat tentunya juga 

penggunaan kendaraan bermotor juga 

terus meningkat, pembakaran dari 

kendaraan bermotor disebut 

hidrokarbon, hidrokarbon adalah 

partikel-pertikel akibat pembakaran 

mesin mobil, motor dan dapat 

mengakibatkan penyakit paru-paru, 

iritasi mata dan infeksi saluran 

pernapasan. 

Dalam hal ini di butuhkan peran 

pemerintah dengan strategi dan 

program-programnya dan salah satu 

programnya adalah program 

pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup  dalam 

mewujudkan kesehatan lingkungan di 

Kota Tanjungpinang untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan diatas, dan 

juga dibutuhkan peran kecil dari 

masyarakat dalam menjaga lingkungan 

agar dapat terwujudnya lingkungan 

yang sehat. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul 



 

 

“Strategi Program Pengendalian dan 

Perusakan Lingkungan Hidup 

Dalam Mewujudkan Kesehatan 

Lingkungan Di Kota Tanjungpinang 

(Studi Pada Dinas Lingkungan 

Hidup  Kota Tanjungpinang)” 

B. Kerangka Teori 

1. Strategi  

Menurut Tjiptono (2006:3) 

istilah strategi berasal dari bahasa 

Yunani yaitu strategia yang artinya 

seni atau ilmu untuk menjadi 

seorang jenderal. Strategi juga bisa 

diartikan suatu rencana untuk 

pembagian dan penggunaan 

kekuatan militer pada daerah – 

daerah tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Strategi adalah 

rencana yang disatukan, luas dan 

berintegrasi yang menghubungkan 

keunggulan strategis perusahaan 

dengan tantangan lingkungan, yang 

dirancang untuk memastikan bahwa 

tujuan utama dari perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan yang 

tepat oleh organisasi (Glueck dan 

Jauch 1989). Kata strategi berasal 

dari bahasa Yunani “strategia” yang 

diartikan sebagai “the art of the 

general” atau seni seorang 

panglima yang biasanya digunakan 

dalam peperangan definisi strategi 

dibagi menjadi dua yaitu secara 

umum dan khusus sebagai berikut: 

1. Definisi strategi secara umum 

yaitu proses penentuan rencana 

para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka 

panjang organisasi disertai 

penyusunan suatu cara atau 

upaya bagaimana agar tujuan 

tersebut dapat tercapai. 

2. Definisi strategi secara khusus 

yaitu merupakan tindakan yang 



 

 

bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus menerus, 

serta dilakukan berdasarkan 

sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan 

di masa depan. Dengan 

demikian strategi hampir selalu 

dimulai dari apa yang dapat 

terjadi dan bukan dimulai dari 

apa yang terjadi.  

Menurut Craig & Grant 

(1996) pengertian strategi adalah 

penetapan sasaran dan tujuan 

jangka panjang (targeting and long-

term goals) sebuah perusahaan dan 

arah tindakan serta alokasi sumber 

daya yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan 

(achieve the goals and objectives). 

Siagian (2004:41) menyatakan 

bahwa pengertian strategi adalah 

serangkaian keputusan dan 

tindakan mendasar yang dibuat oleh 

manajemen puncak dan 

diimplementasikan oleh seluruh 

jajaran suatu organisasi dalam 

rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Sedangkan menurut 

Chandler dalam Rangkuty (2006:3) 

menyatakan strategi adalah alat 

untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam kaitannya tujuan jangka 

panjang, program tindak lanjut serta 

prioritas alokasi sumber daya. 

Manajemen strategi berfokus pada 

proses penetapan tujuan organisasi, 

pengembangan kebijakan dan 

perencanaan untuk mencapai 

sasaran, serta mengalokasikan 

sumber daya untuk menerapkan 

kebijakan dan merencanakan 

pencapaian tujuan organisasi 

manajemen strategis 



 

 

mengkombinasikan aktivitas-

aktivitas dari berbagai bagian 

fungsional suatu bisnis untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen strategis 

menurut Pearce II dan Robinson, Jr 

(2008:5) adalah sekumpulan 

keputusan dan tindakan yang 

merupakan hasil dari formula dan 

implementasi dari rencana yang 

telah didisain untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Dan menurut 

Kuncoro (2006:7), Manajemen 

strategi terdiri dari analisis, 

keputusan, dan aksi yang di ambil 

organisasi untuk menciptakan dan 

mempertahankan keunggulan 

kompetitif. Menurut Robbins 

(2007:218) manajemen strategis 

adalah sekelompok keputusan dan 

tindakan manajerial yang 

menentukan kinerja jangka panjang 

organisasi. Manajemen strategis 

penting karena dapat membuat 

perbedaan dalam seberapa baik 

kinerja suatu organisasi dan 

berhubungan dengan kenyataan 

bahwa organisasi dari semua jenis 

dan ukuran menghadapi situasi 

yang terus berubah. 

Don Harvey dalam bukunya 

yang berjudul:“Business policy and 

Strategic Management”, 

menyatakan pandangan-pandangan 

berikut tentang manajemen 

strategik. Manajemen strategi 

berhubungan dengan proses 

memilih strategi dan kebijakan 

dalam rangka upaya memaksimasi 

sasaran-sasaran organisasi yang 

bersangkutan. Manajemen strategi 

meliputi semua aktivitas yang 

menyebabkan timbulnya 

perumusan sasaran-sasaran 



 

 

organisasi, strategi-strategi dan 

pengembangan rencana-rencana, 

tindakan-tindakan dan kebijakan 

untuk mencapai sasaran-sasaran 

strategi tersebut untuk organisasi 

yang bersangkutan secara total. 

Manajemen strategi adalah 

suatu proses dan rangkaian dari 

kegiatan untuk mengambil 

keputusan dengan sifat yang 

menyeluruh dan mendasar, selain 

itu juga disertai dengan adanya 

penetapan mengenai cara 

pelaksanaannya. Manajemen 

strategi ini disusun oleh para 

pimpinan yang kemudian 

dijalankan oleh seluruh lapisan 

yang ada di dalam satu organisasi 

tertentu sehingga dapat mencapai 

tujuan yang 

diharapkan.Manajemen strategi 

juga merupakan kumpulan dari 

tindakan yang mampu 

menghasilkan suatu formula atau 

perumusan serta implementasi atau 

pelaksanaan dari rencana-rencana 

yang telah dirancang sebelumnya 

sehingga mampu mencapai tujuan 

yang diinginkan oleh suatu 

organisasi. 

Manajemen Strategi 

menurut Hadar Nawawi (2005:148-

149) adalah perencanaan berskala 

besar (disebut perencanaan strategi) 

yang berorientasi pada jangkauan 

masa depan yang jauh, disebut Visi) 

dan ditetapkan sebagai keputusan 

pimpinan tertinggi (keputusan yang 

bersifat mendasar dan prinsipil, 

agar memungkinkan organisasi 

berinteraksi secara efektif, disebut 

Misi), dalam usaha menghasilkan 

sesuatu (perencanaan operasional 

untuk menghasilkan barang dan/ 



 

 

jasa serta pelayanan) yang 

berkualitas, dengan diarahkan pada 

optimalisasi pencapaian tujuan 

(disebut Tujuan Strategis) dan 

berbagai sasaran (Tujuan 

Operasional) organisasi. 

Menurut William F dan 

Lawarance dikutip dari Herry & 

Djaslim (2010:4-5) Manajemen 

strategi merupakan arus keputusan 

dan tindakan yang mengarah pada 

perkembangan suatu strategi atau 

strategi-strategi yang efektif untuk 

membantu mencapai sasaran 

perusahan. Proses manajemen 

strategi ialah suatu cara dengan 

jalan bagaimana para perencana 

strategi menentukkan sasaran untuk 

membuat kesimpulan strategi. 

Menurut David dan Thomas 

dikutip dari Herry & Djaslim 

(2010:105) Manajemen strategi 

adalah serangkaian dari pada 

keputusan manajerial dan kegiatan-

kegiatan yang menentukan 

keberhasilan perusahaan dalam 

jangka panjang kegiatan tersebut 

terdiri dari perumusan/ 

implementasi dan evaluasi. David 

(2010:5) manajemen strategi dapat 

didefinisikan sebagai seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, 

mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan 

lintas fungsional yang 

memampukan sebuah organisasi 

mencapai tujuannya.Sebagaimana 

yang tersirat dari definisi ini, bahwa 

manajemen strategi berfokus pada 

usaha untuk mengintegrasikan 

manajemen, pemasaran, 

keuangan/akuntansi, 

produksi/operasi, penelitian dan 

pengembangan, serta sistem 



 

 

informasi computer untuk 

mencapai keberhasilan 

organisasional.Terkadang istilah 

manajemen strategi digunakan 

untuk merujuk pada perumusan, 

implementasi, dan evaluasi strategi. 

Manajemen strategi adalah 

seni dan pengetahuan dalam 

merumuskan, 

mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan 

lintas fungsional yang 

memungkinkan sebuah organisasi 

untuk mencapai tujuan 

(David,2010:6). Pearce dan 

Robinson dalam buku ekonomi 

pembangunan Didik Rachbini 

(2001:13) Manajemen strategi 

didefinisikan sebagai kumpulan 

keputusan dan tindakan yang 

menghasilkan. 

a) Perencanaan 

Perencanaan adalah proses 

mendefinisikan tujuan organisasi, 

membuat strategi untuk mencapai 

tujuan itu, dan mengembangkan 

rencana aktivitas kerja organisasi. 

Perencanaan merupakan proses 

terpenting dari semua fungsi 

manajemen, karena tanpa 

perencanaan fungsi-fungsi lain 

pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengontrolan tidak akan dapat 

berjalan. Fungsi pokok manajemen 

terdiri dari perencanaan, 

koordinasi, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi. Definisi 

perencanaan dikemukakan oleh 

Erly Suandy (2001:2) sebagai 

berkut “secara umum perencanaan 

merupakan proses penentuan tujuan 

organisasi (perusahaan) dan 

kemudian menyajikan dengan jelas 

strategi-strategi (program), taktik-



 

 

taktik (tata cara pelaksanaan 

program), dan operasi (tindakan) 

yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan perusahaan menyeluruh.” 

 

 

b) Perumusan strategi 

Perumusan strategi adalah 

proses memilih pola tindakan 

utama (Strategi) untuk mewujudkan 

visi organisasi. Proses pengambilan 

keputusan untuk menetapkan 

strategi seolah merupakan 

konsekuensi mulai dari penetapan 

visi misi dan tujuan jangka panjang. 

c) Pelaksanaan 

Pengertian pelaksanaan 

(actuating) adalah upaya untuk 

menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan, dengan melalui berbagai 

pengarahan dan pemotivasian agar 

setiap karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan secara 

optimal sesuai dengan peran, tugas 

dan tanggungjawabnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen strategi adalah seni dan 

ilmu untuk formulasi, implementasi 

dan evaluasi keputusan-keputusan 

yang bersifat lintas fungsional, 

yang digunakan sebagai panduan 

tindakan bagi fungsi SDM, 

pemasaran keuangan, produksi, dan 

lain-lain agar organisasi dapat 

mencapai tujuannya. 

1) Tujuan Manajemen Strategi 

Menurut Suwandiyanto 

(2010:02) terdapat empat tujuan 

manajemen strategi yaitu: 

a) Memberikan arah 

pencapaian tujuan 

organisasi/perusahaan. 



 

 

Dalam hal ini, manajer 

strategi harus mampu 

menunjukkan kepada semua 

pihak kemana arah tujuan 

organisasi/perusahaan. 

Karena, arah yang jelas 

akan dapat dijadikan 

landasan untuk 

pengendalian dan 

mengevaluasi keberhasilan. 

b) Membantu memikirkan 

kepentingan berbagai pihak. 

Organisasi/perusahaan 

harus mempertemukan 

kebutuhan berbagai pihak, 

pemasok, karyawan, 

pemegang saham, pihak 

perbankan, dan masyarakat 

luas lainnya yang 

memegang peranan 

terhadap sukses atau 

gagalnya perusahaan. 

c) Mengantisipasi setiap 

perubahan kembali secara 

merata 

Manajemen strategi 

memungkinkan eksekutif 

puncak untuk 

mengantisipasi perubahan 

dan menyiapkan pedoman 

dan pengendalian, sehingga 

dapat memperluas kerangka 

waktu/berpikir mereka 

secara perspektif dan 

memahami kontribusi yang 

baik untuk hari ini dan hari 

esok. 

d) Berhubungan dengan 

efisiensi dan efektivitas. 

Tanggung jawab seorang 

manajer bukan hanya 

mengkonstrasikan terhadap 

kemampuan atas 

kepentingan efisiensi, akan 



 

 

tetapi hendaknya juga 

mempunyai perhatian yang 

serius agar bekerja keras 

melakukan sesuatu secara 

lebih baik dan efektif. 

2) Proses dan Tahapan 

Manajemen Strategi 

Menurut David Thomas 

(2011:9) menjelaskan bahwa proses 

manajemen strategis terdiri dari tiga 

tahapan yaitu: 

a. Perumusan Strategi  

Perumusan strategi adalah 

tahap awal pada manajemen 

strategi, yang mencakup 

mengembangkan visi dan 

misi, mengidentifikasi 

peluang eksternal organisasi 

dan ancaman, menentukan 

kekuatan dan kelemahan 

internal, menetapkan tujuan 

jangka panjang, 

menghasilkan strategi 

alternatif dan memilih 

strategi tertentu untuk 

mencapai tujuan. 

b. Implementasi Strategi  

Implementasi strategi 

adalah tahap selanjutnya 

sesudah perumusan strategi 

ditetapkan.Penerapan 

strategi ini memerlukan 

suatu keputusan dari pihak 

yang berwenang dalam 

mengambil keputusan untuk 

menetapkan tujuan tahunan, 

menyusun kebijakan, 

memotivasi karyawan, dan 

mengalokasikan sumber 

daya sehingga strategi yang 

dirumuskan dapat 

dilaksanakan.Pada tahap ini 

dilakukan pengembangan 

strategi pendukung budaya, 



 

 

merencanakan struktur 

organisasi yang efektif, 

mengatur ulang usaha 

pemasaran yang dilakukan, 

mempersiapkan budget, 

mengembangkan dan 

utilisasi system informasi 

serta menghubungkan 

kompensasi karyawan 

terhadap kinerja organisasi. 

c. Evaluasi Strategi  

Evaluasi strategi merupakan 

tahapan akhir dalam 

manajemen 

strategis.Manajer sangat 

membutuhkan untuk tahu 

kapan strategi tertentu tidak 

bekerja dengan baik. 

Evaluasi strategi adalah alat 

utama untuk memperoleh 

informasi ini hal tersebut 

dapat dilakukan dengan 

penilaian atau melakukan 

proses evaluasi strategi 

dalam penilaian strategi 

terdapat tiga aktivitas 

penilaian yang mendasar 

yaitu:  

1). Meninjau faktor-faktor 

internal dan eksternal 

yang menjadi landasan 

bagi strategi saat ini. 

 2). Mengukur prestasi 

(kinerja) 

3).  Mengambiltindakan 

korektif.  

Penilaian strategi sangat 

diperlukan oleh suatu perusahaan 

karena strategi yang berhasil untuk 

saat ini tidak selalu berhasil untuk 

dimasa yang akan datang. 

3) Manfaat Manajemen Strategi 



 

 

Pearce Robinson (2007:13) 

menyatakan manfaat manajemen 

strategi adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas formulasi strategi 

memperkuat kemampuan 

perusahaan untuk mencegah 

timbulnya masalah. 

b. Keputusan strategis 

berbasis kelompok 

kemungkinan besar akan 

diambil dari alternative 

terbaik yang tersedia. 

c. Keterlibatan karyawan 

dalam formulasi strategi 

meningkatkan pemahaman 

mereka mengenai hubungan 

antara produktivitas dengan 

imbalan pada setiap rencana 

strategis, sehingga hal ini 

akan meningkatkan 

motivasi mereka. 

d. Kesenjangan dan tumpang 

tindih aktivitas antar 

individu dan kelompok akan 

berkurang karena partisipasi 

dalam formulasi strategi 

mengklarifikasi perbedaan 

peran. 

2. Lingkungan Hidup 

Secara umum lingkungan 

hidup adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitar manusia serta 

mempengaruhi kehidupan manusia 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung, lingkungan hidup 

mencakup ekosistem, perilaku 

sosial, budaya, dan juga udara yang 

ada. Menurut Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 

tahun 1997 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, 



 

 

keadaan dan makhluk hidup 

termasuk manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup 

lainnya. 

Sedangkan menurut Prof. 

Dr. Emil Salim lingkungan hidup 

diartikan sebagai benda, kondisi, 

keadaan dan pengaruh yang 

terdapat dalam ruang yang kita 

tempati dan mempengaruhi hal 

yang hidup termasuk kehidupan 

manusia.Definisi lingkungan hidup 

menurut Emil Salim dapat 

dikatakan cukup luas, apabila 

batasan tersebut disederhanakan, 

ruang lingkungan hidup dibatasi 

oleh faktor-faktor yang dapat 

dijangkau manusia, misalnya faktor 

alam, politik, ekonomi dan sosial. 

Berdasarkan beberapa 

pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan hidup adalah 

ruang dengan kesatuan benda, daya 

keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk didalamnya manusia dan 

perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan peri kehidupan dan 

kesejahteraan makhluk hidup lain. 

Kualitas lingkungan yang baik 

terdapat potensi untuk 

berkembangnya kualitas hidup 

yang tinggi.Kualitas hidup dan 

kualitas lingkungan sifatnya adalah 

subyektif dan relatif. Kualitas hidup 

dapat diukur dengan tiga kriteria 

(Otto Soemarwoto dalam Purwanti, 

2012:24). Secara garis besar ada 4 

(empat) lingkup pengelolaan 

lingkungan hidup menurut Otto 

Soemarwoto (1994:114-116) 

meliputi:  



 

 

1. Pengelolaan Lingkungan 

Secara Rutin 

2. Perencanaan Yang Lebih Awal 

Dan Lebih Cepat Di Dalam 

Mengelola Suatu Lingkungan 

3. Pengelolaan Lingkungan 

Dengan Memperhitungkan 

Dampak Yang Akan Terjadi 

4. Pengelolaan Untuk Perbaikan 

Untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan di Kota 

Tanjungpinang dibutuhkan upaya 

dan komitmen yang tinggi untuk 

mewujudkannya. Pengaruh 

hubungan timbal balik antara ruang 

dan semua benda, daya, keadaan 

dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan prilakunya dengan 

lingkungan akan dapat berlangsung 

sedemikian rupa, bila pengaruh 

tersebut dalam batas keseimbangan 

dan tidak mengganggu komponen 

lainnya, maka hal tersebut dapat 

dikategorikan tidak mengganggu 

lingkungan. 

Soekamto (2009:313) 

mengatakan bahwa masalah 

lingkungan ini terjadi tidak saja 

sebagai akibat dari timbulnya salah 

satu kondisi tersebut diatas, tetapi 

masalah yang menjadi pokok utama 

adalah masalah pencemaran 

terhadap lingkungan dan gangguan 

terhadap lingkungan hidup, 

masalah kependudukan, masalah 

yang berhubungan dengan 

pengembangan serta biaya-biaya 

sosial, masalah-masalah 

institusional dan masalah persepsi 

manusia terhadapnya. 

Untuk bahan perbandingan 

peneliti mengemukakan penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 



 

 

a. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Rizal 

Muchtasar, Staf Pengajar 

pada Fakultas Hukum 

Universitas Halu Oleo 

(UNHALU) Kendari 

Sulawesi Tenggara dengan 

judul “Strategi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Dalam 

Usaha Pertambangan”, 

dalam penelitian tersebut 

menyatakan bahwa strategi 

pengelolaan lingkungan 

hidup dalam usaha 

pertambangan adalah dua 

hal yang saling 

bertentangan, akan tetapi 

pertentangan itu tidak dapat 

dijadikan alasan untuk tidak 

melakukan usaha 

pertambangan, mengingat 

usaha pertambangan akan 

memberikan kontribusi 

yang besar dalam 

pembangunan bangsa dan 

Negara. Adapun yang perlu 

dilakukan adalah setiap 

usaha pertambangan 

diwajibkan untuk 

melakukan usaha 

pemulihan lingkungan 

(reklamasi) setelah kegiatan 

pertambangan selesai. 

b. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Rudy arvan 

nando (2010) Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) dengan judul 

“Strategi badan usaha milik 

daerah (BUMD) dalam 

mengelola pasar 

Tanjungpinang sebagai 

upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah”, 



 

 

dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa sebagai 

badan usaha milik daerah 

PT Tanjungpinang Makmur 

Bersama telah memiliki 

strategi organisasi berupa 

revitalisasi pasar dengan 

berbagai kegiatan, namun 

strategi program belum 

dirumuskan, sedangkan 

strategi sumber daya telah 

ada dijalankan namun masih 

perlu ditingkatkan terutama 

bagi pegawai BUMD. 

c. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Rizki 

Anas Kurniawan (2013) 

Universitas Negeri 

Semarang dengan judul 

“Peran badan lingkungan 

hidup dalam perspektif 

pelaksanaan peraturan 

daerah nomor 14 Tahun 

2002 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup di 

Kabupaten Tegal pada 

industri rumah tangga 

pengrajin tahu”, hasil 

penelitian ini 

menyimpulkan bahwa peran 

badan lingkungan hidup di 

Kabupaten Tegal telah 

tercapai hal ini dapat dilihat 

dari beberapa indicator, 

diantaranya : tercapainya 

pelaksanaan sosialisasi 

kepada masyarakat, tujuan 

dan sasaran, peran serta 

masyarakat dan pemerintah 

daerah, dan juta 

memberikan sinergi antar 

stakeholder dalam 

penerapan Perda tersebut. 



 

 

d. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Nasution 

Syaqdiah (2015) 

Universitas Maritim Raja 

Ali Haji (UMRAH) dengan 

judul “Strategi Kota 

Tanjungpinang dalam 

meraih adipura 2015”, hasil 

penelitian ini menyatakan 

bahwa masih rendahnya 

kesadaran masyarakat 

dalam menjaga kebersihan, 

kurangnya anggaran untuk 

program Adipura dan 

minimnya lahan dan tanah 

hitam. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah 

bahwa penelitian penelitian 

terdahulu contohnya penelitian dari 

Nasution Syaqdiah membahas 

tentang strategi Kota 

Tanjungpinang dalam meraih 

adipura 2015, sedangkan yang saya 

teliti saat ini adalah bagaimana 

pelaksanaan  strategi program 

pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup dalam 

mewujudkan kesehatan lingkungan 

masyarakat kota Tanjungpinang. 

C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dimana 

penelitian ini menggambarkan serta 

melukiskan objek penelitian pada 

waktu tertentu, selanjutnya 

mendapatkan informasi yang dapat 

diterima oleh masyarakat dan 

informasi tersebut dapat dihimpun 

seluas-luasnya tentang objek 

penelitian dan tidak menggunakan 



 

 

hipotesa atau praduga awal 

terhadap hasil penelitian. Menurut 

Sugiono (2003:15) “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan variabel mandiri, 

yaitu tanpa membandingkan atau 

menggabungkan dengan variabel 

lain, sedangkan kualitatif adalah 

data yang berbentuk kata, kalimat, 

factual, skema, dan gambar dimana 

bertujuan mendekripsikan secara 

sistematis terhadap suatu populasi 

atau daerah tertentu mengenai 

berbagai sifat dan faktor tertentu”. 

Dalam hal ini peneliti berupaya 

mendapatkan informasi yang 

seluas-luasnya untuk 

mengungkapkan berbagai 

fenomena yang berkaitan dengan  

Strategi Program Pengendalian 

Pencemaran Dan Perusakan 

Lingkungan Di Kota 

Tanjungpinang. 

2. Teknik dan Alat 

Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah 

dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu: 

a. Wawancara (Interview) 

Menurut Hasan 

(2002:85) wawancara 

merupakan teknik 

pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan 

langsung oleh pewawancara 

kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden 

dicatat atau direkam. Teknik 

ini merupakan proses tanya 

jawab antara dua orang atau 

lebih, bertatap muka secara 

langsung dengan 



 

 

menggunakan pedoman 

wawancara sebagai acuan 

dalam mengajukan 

pertanyaan. 

Pada penelitian ini 

wawancara dilakukan 

dengan Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang sebagai key 

informan yang akan diambil 

dari unsur pimpinan yang 

dianggap mengetahui 

tentang permasalahan dalam 

penelitian ini dan alat 

pengumpulan datanya 

dengan menggunakan 

pedoman wawancara.  

b. Observasi 

(Pengamatan) 

Menurut Sugiyono 

dalam Narita Devi (2016:17) 

teknik observasi merupakan 

suatu proses yang komplek 

dan sulit, yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan 

proses psikologis 

diantaranya yang terpenting 

adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

Observasi lapangan 

merupakan salah satu teknik 

untuk mendapatkan data 

penelitian dengan turun 

langsung ke lapangan/objek 

penelitian. Melalui cara ini 

peneliti dapat memperoleh 

gambaran yang utuh 

terhadap permasalahan yang 

akan diteliti/diamati adapun 

alat observasi yang 

digunakan adalah Check List. 

 

 

 



 

 

c. Kepustakaan 

Untuk memperoleh 

data sekunder dalam 

penelitian ini, peneliti 

melakukan studi 

kepustakaan (Library 

Research) yaitu dengan 

mencari teori-teori dan 

konsep-konsep yang 

berkaitan dengan aspek 

dalam penelitian ini. Data 

yang diperoleh dapat 

bersumber dari buku-buku 

yang dijadikan literature atau 

referensi, brosur, koran, dan 

data internet, serta data yang 

diperoleh dari pihak Badan 

Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang.  

d. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono 

(2011:240) dokumen 

merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang. 

Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan 

(life histories), ceritera, 

biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan 

lain-lain. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode 

observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. 



 

 

3. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang 

digunakan menganalisis data-data 

yang didapat dari penelitian, adalah 

analisis deskriptif kualitatif. 

Moleong (2005:35), menyatakan 

bahwa “analisisdata kualitatif 

adalah proses pengorganisasian dan 

pengurutan data kedalam pola dan 

kategori serta satuan uraian dasar, 

sehingga dapat ditemukan tema 

yang disaranakn oleh data”. 

Penelitian ini menggunakan 

analisis dekriptif kualitatif, yang 

dimana pada data kualitatif ini 

berupa kumpulan berwujud kata-

kata dan bukan rangkaian kata-kata 

serta tidak dapat disusun dalam 

kategori atau struktur klasifikasi. 

Kegiatan analisis ini terdiri dari tiga 

alur kegiatan, yaitu sebagai berikut 

: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bagian 

dari analisis. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu 

mengoorganisasi data dengan 

cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasikan. 

b. Penyajian Data 

Sebagai sekumpulan informasi 

yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan 

dengan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan 

tindakan yang dilakukan. 

c. Menarik kesimpulan  

Menarik kesimpulan ketika 

pengambilan data dilakukan, 



 

 

seorang penganalisis kualitatif 

mulai mencari arti benda-

benda, ,mencatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi. 

 

 

D. Strategi Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup Dalam 

Mewujudkan Kesehatan 

Lingkungan Di Kota 

Tanjungpinang (Studi Kasus 

Pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Tanjungpinang) 

 

1. Pengelolaan lingkungan secara 

rutin 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

lingkungan dilakukan setiap tahunya, 

disetiap rahunya dana telah 

dianggarkan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tanjungpinang dan 

rasanya memang mudah untuk 

dilakukan, namun kenyataanya hal ini 

cukup sulit untuk dilakukan terutama 

jika akan dilakukan pada skala yang 

cukup besar dan melibatkan berbagai 

lapisan masyarakat. Membiasakan diri 

dengan program pelestarian lingkungan 

secara rutin dapat dimulai dari masing-

masing individu. Ada banyak kendala 

yang menghalangi proses didalam 

melaksanakan lingkungan secara rutin 

ini seperti rendahnya peran serta 

masyarakat dalam ikut berpartisipasi. 

Tetapi kendala-kendala tersebut bukan 

menjadi halangan yang sangat berarti 

untuk melakukan pengelolaan 

lingkungan secara rutin. 

2. Perencanaan Yang Lebih Awal 

Dan Lebih Cepat Didalam 

Mengelola Suatu Lingkungan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa menggaet 



 

 

atau bekerjasama dengan pihak 

kelurahan memang hal yang bagus 

Karena pihak kelurahan mudah untuk 

mengumpulkan masyarakat dan 

bersosialisasi disana, yang paling 

penting adalah dari sosialisasi yang 

diselenggarakan masyarakat paham dan 

mengerti akan lingkungan sehingga 

mereka cepat mengajukan program-

program lingkungan hidup. 

 

3. Pengelolaan Lingkungan 

Dengan Memperhitungkan 

Dampak Yang Akan Terjadi. 

 

Disimpulkan bahwa pengelolaan 

limbah untuk memperkecil besarnya 

dampak kerusakan terhadap lingkungan 

sudah baik. Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Tanjungpinang sudah bekerja 

sama dengan salah satu perusahaan 

asing untuk mengelola sampah, sampah 

adalah limbah yang berpengaruh juga 

terhadap kehidupan manusia apabila 

sampah dibiarkan terus menumpuk 

tanpa dikelola akan menimbulkan 

berbagai macam penyakit berbahaya 

yang akan menjangkiti manusia. 

4. Pengelolaan Lingkungan Untuk 

Perbaikan 

Disimpulkan bahwa program 

pengelolaan lingkungan yang sudah 

dijalankan memperbaiki lingkungan 

yang rusak sudah berhasil, hal ini 

dibuktikan dengan ditempat 

pembuangan akhir yang dahulunya 

sampah begitu menumpuk dan 

menimbulkan bau yang menyengat dan 

penyakit yang merajalela ke 

masyarakat yang bertempat tinggal 

didekatnya, kini bau tersebut sudah 

hilang dan masyarakat tidak komplain 

lagi. 

E. Penutup 



 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti maka 

Strategi Program Pengendalian 

Pencemaran Dan Perusakan 

Lingkungan Hidup Dalam 

Mewujudkan Kesehatan 

Lingkungan Di Kota 

Tanjungpinang belum berjalan 

dengan optimal Karena pada 

dimensi perencanaan lingkungan 

lebih awal belum berjalan dengan 

efektif. 

2. Saran-Saran 

a. Pengelolaan lingkungan secara 

rutin ini harus ditingkatkan 

walaupun sudah berjalan sesuai 

rencana tetapi jangan berpuas 

hati. Dalam pembangunan di 

suatu kawasan terlebih dahulu 

harus diperhatikan daya dukung 

lingkunganya agar tidak 

merusak lingkungan sekitar, 

pengelolaan lingkungan tidak 

hanya dijalankan setiap tahun 

nya saja tetapi lebih intens 

dimana Dinas Lingkungan 

Hidup harus selalu mensurvei 

lingkungan mana yang 

bermasalah dan harus segera 

diatasi. 

b. Perencanaan yang lebih awal 

dan lebih cepat didalam 

mengelola satu lingkungan 

dengan cara sosialisasi, cara 

yang sangat efektif untuk 

sosialisasi kepada masyarakat 

adalah membagi-bagikan 

brosur dijalan atau 

pemasanagan iklan di billboard 

pinggir jalan agar masyarakat 

selalu ingat akan lingkungan 

beserta bahaya-bahaya nya. 



 

 

c. Pengelolaan lingkungan dengan 

memikirkan dampak yang akan 

terjadi seperti mengolah 

sampah menjadi kompos harus 

dipertahankan dan terus 

diinovasi, 

d. Alangkah baiknya tempat 

pembuangan sampah akhir dan 

tempat mengolah sampah 

menjadi kompos itu jauh dari 

pemukiman masyarakat agar 

masyarakat tidak terjangkit 

virus yang di timbulkan oleh 

sampah. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU: 

Arikunto, Suharsimi.2010,Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Craig, James C. dan Grant, Robert M. 

2002.Strategic 

Management.Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo. 

 

David, Fred R. 2011. Strategic 

Management Manajemen 

Strategi Konsep, Edisi 12. 

Jakarta: Salemba Empat. 

 

F. Harvey, Donald. 1988. Strategic 

Management and Business 

Policy, Merrill Publishing 

Company. 

 

Hadar Nawawi. 2005. Manajemen 

Strategi. Yogyakarta: Gadjah 

Mada Pers. 

 

Hamidi. 2004. Metode Penelitian 

Kualitatif: Aplikasi Praktis 

Pembuatan Proposal dan Laporan 

Penelitian. Malang: UMM Press. 

Hal 14-16 

 

Hunger David, J dan Wheelen, Thomas 

L. 2003.Manajemen Strategis. 

Yogyakarta: Andi. 

 

Moleong,J Lexy. 2004. Metode 

Penelitian Kualitatif. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Pearce, Jhon A. dan Robinson, Richard 

B. 2007. Manajemen Strategis. 

Jakarta: Salemba Empat. 

 

Rachbini, Didik J. 2001. Pembangunan 

Ekonomi dan Sumber Daya 

Manusia. Jakarta: Grasindo. 

 

Soekamto, Soerjono. 2009. Suatu 

Tinjauan Sosiologi Hukum 

Terhadap Masalah-masalah 



 

 

Sosial. Bandung: Citra Aditya 

Bakti. 

 

Soemarwoto, Otto. 1994. Ekologi, 

Lingkungan Hidup Dan 

Pembangunan. Jakarta : 

Djambatan 

 

Sugiyono. 2013.Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung: CV. Alfabeta. 

 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung: CV. Alfabeta. 

Suwandiyanto, M. 2010. Manajemen 

Strategi dan Kebijakan 

Perusahaan.              

http://msuwandiyanto.blogspot.c

om/2010/03/manajemen-strategi-

kebijakan-perusahaan.html. 

 

Wheelen, Thomas L., Hunger, J. David. 

2010. Strategic Management and 

Business Policy Achieving 

Sustainability. Twelfth Edition. 

Pearson. 

 

DOKUMEN: 
Undang-undang Lingkungan Hidup 

(UULH) tahun 1982 

 

Undang-undang Republik Indonesia 

No.23 tahun 1997 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1999 Tentang Analisa Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup 

 

Undang-undang No.32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

Rizki, Anas Kurniawan. 2013. Peran 

Badan Lingkungan Hidup dalam 

Perspektif Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Tegal pada 

Industri Rumah Tangga 

Pengrajin Tahu. Universitas 

Negeri Semarang 

 

Rudy, Arvan Nando. 2010. Strategi 

badan usaha milik daerah 

(BUMD) dalam mengelola pasar 

Tanjungpinang sebagai upaya 

peningkatan pendapatan asli 

daerah.Universitas Maritim Raja 

Ali Haji 

 

Nasution, Syaqdiah. 2015. Strategi 

Kota Tanjungpinang dalam 

meraih adipura 2015 (Studi kasus 

pada Badan Lingkungan Hidup 

dan Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Pemakaman). 

Universitas Maritim Raja Ali 

Haji 

 

INTERNET: 
http://melistyaridewi.blogspot.co.id di 

akses tanggal 21 Februari 2017 

http://msuwandiyanto.blogspot.com/20

10/03/manajemen-strategi-

kebijakan perusahaan.html di 

akses tanggal 21 Februari 2017 

http://hidayatcentre.blogspot.co.iddi 

akses tanggal 22 Februari 2017 

www.sridianti.com di akses tanggal 22 

Februari 2017 

 

http://msuwandiyanto.blogspot.com/2010/03/manajemen-strategi-kebijakan-perusahaan.html
http://msuwandiyanto.blogspot.com/2010/03/manajemen-strategi-kebijakan-perusahaan.html
http://msuwandiyanto.blogspot.com/2010/03/manajemen-strategi-kebijakan-perusahaan.html
http://melistyaridewi.blogspot.co.id/
http://msuwandiyanto.blogspot.com/2010/03/manajemen-strategi-kebijakan%20perusahaan.html
http://msuwandiyanto.blogspot.com/2010/03/manajemen-strategi-kebijakan%20perusahaan.html
http://msuwandiyanto.blogspot.com/2010/03/manajemen-strategi-kebijakan%20perusahaan.html
http://hidayatcentre.blogspot.co.id/
http://www.sridianti.com/

